


৩১৮ শ্ীশ্ীহরিভক্তিবিলাসঃ [৬ বিলাস: । 

দত্বা প্রতিসরান্ মৃখ্যান্ন ভূতৈরভিভূয়তে ॥ ১০৭। 
কিঞ্চ তত্রেব।-_- 

কত্রিমঞ্চ প্রদাতব্যং ততৈবাভরণং দ্বিজাঃ। প্রতিজপকৃতং দত্ব। ক্ষিগ্রং ু্ট্যা প্রযুজ্যতে ॥১০৮। 
পাদ্মে।_ শহ্খচক্রগদাদীনি পাদাগ্যবয়বেষু চ। | 

সৌবর্ণাভরণং রুতা বিষ্ুলোকে মহীয়তে ॥ ১০৯ ॥ 
নারসিংহে _স্থবর্ণাভরৈর্দিটব্যর্থারকেয়রকু গুলৈঃ | মুকুটেঃ কটকা্যৈশ্চ যে বিষ্ণং পৃজয়েন্নরঃ 

সর্ববপাপবিনির্শ,জ্ঞঃ সর্ববভূষণতৃষিতঃ। ইন্দ্রলোকে বঙেদ্ধীমান্ যাবদিন্্াশ্তু্দিশ ॥ ১১০ | 
গরুড়পুরাণে_স্তার্চ। তিষ্ঠতে বিষ্পোর্হেমভূ ষণকূিতা। রাতৈমুক্তা-বিশেষেণ অহন্হনি বাসব ॥ 
কল্পকোটিসহস্্াণি তস্য বৈ ভূবনে হরেঃ। বাসো ভবতি দেবেন্দ্র কথিতং ্রন্ষণা মম ॥ 
যঃ পশ্াতি নরঃ কষ্ণৎ হেমভৃষণভূষিতং। সরুত্ত ক্তযা কলৌ শক্র পুনাত্যাসপ্রমং কুলম্ ॥১১১। 
বছুলং ভৃষণং ভোগাৎ পশ্চাদেবাজলেপনং | পুগ্পৎ চেচ্ছস্তি সস্তোইন্ছলেপনা্চান্থৃভূষণং ॥ 
সংপ্রার্থাথ প্রত্বং প্রার্থৎ নিবেগ্ত শুচিপাদুকে। বাগ্গীতাতপত্রান্যৈ: পৃজাস্থানং পুনর্নয়েৎ ॥১১২ 

নূপুরং । ১০৫ ॥ শ্রোণীক্ত্রং কাকী ॥ ১০৬ | প্রতিসরান্ হস্তসত্রাণি ॥ ১০৭ | কৃত্রিমং স্ববর্ণরসো- 

পস্কৃতং তা্রাদিনিশ্মিতং তদেব প্রতিরূপরুতং ॥ ১০৮ ॥ পাদাগ্যবয়বেষু সৌবর্ণাভরণঞ্চ কৃত্বা দত্ে- 
তার্থ:। দবেতোোব বা পাঠঃ ॥ ১০৯ ॥ কটকং বলম্ং ॥ ১১০ ॥ বিষ্কোরষ্চা প্রতিমা যন্তয গৃহে 

যায়। পাদাঙগরীয় অর্পণ করিলে গুহ্কাধিপতি হইতে পারে এবং নূপুর অর্পন করিলে সর্বত্র 
স্থান প্রাঞ্ত হয়। ১০৫। কার্ষী প্রদান করিলে নিষ্কণ্টকে সাগর! ধরণীর শাসনকর্তা হয় সংশয় 
নাই। জনার্দনকে কিন্কিণী অর্পণ করিলে মহামৌভাগ্যবান্ হয়; করাহ্ুুলীয় অর্পণ করিলে 
উত্তম: সৌভাগ্য প্রাপ্তি হইয়৷ থাকে। এই প্রকার অঙ্গদ অর্পণ করিলে ধরাধিপতি হয়) 
কেমুর অর্পণ করিলে অরিপক্ষ ধ্বংস করিতে সক্ষম হওয়। যায়। হে দ্বিজসত্তমগণ | গ্ীবালঙ্কার 
প্রদান করিলে নিখিল শাস্সে জ্ঞান লাভ হয় এবং রমণীগণ তীয় বখগত। থাকে | ১০৬। কর- 
স্ত্্র অর্পণ করিলে ভূতগণ তাহাকে আক্রমণ করিতে সমর্থ হয়ন| ॥ ১০৭। আরও লিখিত আছে 

| ষে, হে িজসত্তমগণ ! কৃত্রিম বিভূষণও (গিণ্টী অলঙ্কার) প্রদান করিতে পারে । প্রতিরূপরূত 
( তামাদিগঠিত ) অলঙ্কার দিলে আস্ত পুষ্টি প্রাপ্ত হয়। ১০৮। পল্মপুরাণে লিখিত আছে ষে, 

ৃ চরশাদি অবয়বপমূহে শঙ্, চক্র, গদ! ইত্যাদি বিভূষণ প্রদান করিলে হরিধামে সানন্দে বাস 
ৃ করে। ১০। নৃসিংহপুরাণে লিখিত আছে যে, যে স্থবুদ্ধি ব্যক্তি উত্তম হার, কেয়ুর, কুগুল, 
ণ মুকুট ও বলয় প্রভৃতি বিভূঘণ দ্বারা হরির অর্চন! করেন, তিনি নিখিল পাতফ হইতে মুক্তি 

প্রাপ্ত হন এবং সর্ববালঙ্কারে অলম্কত হইয়। চতুর্দশ ইন্দ্রপাত যাবৎ ইন্্রপুরে নিবলতি করিয়া 
থাকেন। গঞরুড়পুরাণে লিখিত আছে যে, হে স্থরপতে ! যে ব্যক্তি রত্বু ও মুক্তাবিধেষ দ্বারা | 
নির্শিত স্বর্ণালঙ্কার দ্বারা প্রত্যহ হরির অর্চনা করেন, ত্রন্ধ। আমাকে বলিয়াছেন যে, লহশ্্র- 
কল্পকোটি কাল নেই ব্যক্তি বিষ্টুলোকে বাস করে। যে ব্যক্তি কলিষুগে স্বর্ণালঙ্কার দ্বারা অলঙ্কত 
হরিকে ভক্তিভরে একবারমান্ত্র অবলোকন করেন, তাহার ছারা তদীয় লণ্তকুল পরিত্রাণ গ্রাঞ্থ 





১০ম বিলাসঃ। ] শ্রীত্রীহরিভক্তিবিলাঁসঃ | ৫৩৯ 

শ্রুতিত্তরতৌ ।__ 
তব পরি যে চরন্যখিলসত্বনিকেততয়া, ত উত পদাক্রমন্ত্যবিগণয্য শিরো! নিখতেঃ | 

পরিবয়সে পশৃনিব গিরা বিবুধানপি তাং্য়ি কৃতসৌহৃদাঃ খলু পুনস্তি ন যে বিমুখাঃ 1১৪৭। 
শপ পিপশীপ শী শী শি ০ 

বিহায়ান্াতরাতমাদিবদ্ধা সঙ্জন্মতিমন্দ এবেত্যাহ যস্তেতি। ভ্রয়ো ধাতবে! বাতপিতবঙপম্াণ:: 
প্রকৃতয়ো যস্য তন্মিন্ কুণপে মৃততুল্যে শরীরে আত্মবুদ্ধিঃ অহমিতি বুদ্ধিঃ, কলশ্াদিষু স্বধীঃ 
স্বীয় ইতি বুদ্ধিঃ, ভৌমে ভূবিকারে মৃন্ময়প্রতিমাদৌ ইজ্যদীঃ দেবতাবুদ্ধিঃ, সলিল এব যহ যন্ত 
তীর্বুদ্ধিঃ। অভিজ্ঞেধু তববিৎগ্্ু কদাচিদপি আত্মাদিবুদ্য়ে। যস্ত ন সপ্ঠি স এব গোষপি 
খরঃ দারুণঃ অত্যবিবেকীত্যর্থঃ। যদ্বা গবাং তৃণাদ্িভারবাহকঃ খরো৷ গর্দভঃ। এবং 
সাধব এবাত্মাদিবূপা ইতি তেষাং মাহাস্তেযোক্জিঃ ॥ ১৪৬ ॥ তবেতি কর্্মণি ষঠী, ত্বাং যে পরি- 
চরগ্তি। ছন্দসি ব্যবহিতাশ্চেতি যচ্ছব্েন ব্যবধান্মদোষঃ। কেন রূপেণ ?__অখিলসত্ব- 
নিকেততয়। অখিলানি সন্বানি নিকেতো যস্ত স তথ! তন্ত ভাবস্তত্ত। তয়! সর্ভূতাবাসতয়েত্যর্থঃ 
অতএব অবিগণয্য তিরস্কৃত্য ত এব নিঝতের্মত্যোঃ শিরঃ মুর্দীনং পদ। পদেনাক্রামগ্ি মতো 

মৃদ্ধি, পদং দধতি তং তরন্তি মুচ্যন্ত ইত্যর্থ; | যে পুনর্ধিমুখা অভভ্তীস্তান্ গির1 বেদলক্ষণয়া বাচা 
পশৃনিব বিবুধান্ বিদুষোইপি পরিবয়সে বরাসি। কুতঃ ত্বয়ি কুতসৌহৃদাঃ। কৃতং সৌহৃদং প্রেম 
যৈস্তে। খলু নিশ্চিতং পুনগ্টি পবিত্রয়ন্তি, আত্মানমন্তানপীতি শেষঃ নেতরে । তথা চ ক্রুতিঃ।__ 
তস্য বাক তত্তির্নামানি দ।মানি তদন্তে্ঘং বাচ। তত্ব! নামভির্দীজজভিঃ সর্ববং সিতমিতি | যদ্বা | যে- 
ইখিলসত্বনিকেততয়। পরিচরন্তি তে মৃত্যোঃ শিরঃ পদাক্রামস্তি। অবিবেকিনস্্ বরত্তি বদ্ধ- 
শৌহৃদাস্তর জগদেব মোচয়্তীতার্থঃ। অন্য সমানং । যদ্া অবিগণয্য স্বধন্মাদিকমনাদৃত্য উত 
অপি। অখিলসত্বনিকেততয়। কিমুত প্রেম্না যে পরিচরস্তি ভজস্তে। যা অখিলসত্বেষু অন্তর্যামি- 
ভগবদ্ু্্যা তয়! পরিচর্ধ্যামাত্রমপি কুর্বাস্তি কিং পুনঃ সাক্ষাসভুতভগবতীব ত্বদীয়শ্ীমূর্তো প্রেম 
যে সর্বথা ভজন্তি তেইপি সংসারান্ুচ্যন্তে। ন চ কেবলমেতাঁবদেব, ত্বৎ-পরম-প্রসাদপাত্রতা- 
মপি যাস্তীত্যাহুঃ। বিবুধান্ সর্ধজ্ঞানপি তান্ পরিচারকান্ গির! অহং ভক্তপরাধীন ইত্যাদ্রিবচনেন 
পশূন্ বিবেকহীনানিব পরিবয়সে বীকরোধি। ত্বপ্তক্তিমাহাত্মাশ্রবণেন তত্রসেন কিমপ্যনন্থু 

সন্দধানান্ সহসা প্রেমান্বৌ পাতয়সীত্যর্থঃ। তথা চোক্তং শ্রীঙগবদগীতাদিভিঃ।__মধুরয়া 
গিরা বন্তবাক্যয় ইত্যাদি। এবং ত্বয়ি কৃতসৌহদাস্ত্র খলিতি সমুচ্চয়ে । যে ত্বয়ি ন বিমুখাঃ 
তত্বজ্ঞানে জাতেইপি উঠতি রে পুন্তি গদি সং সারান্মোচয্তীতয্ | যদ্ধা 

৮: শ পতি পাপী পাটি ০ £ পন পাশপাশি শী 

অনিল, বাক্য ও মন প্রভৃতির ভজন! করিলে অজ্ঞান নাশের সম্তাবন নাই, কিন্ত ূহর্তকাল 
সাধুসেবা করিলেই অখিল অজ্ঞান তিরোহিত হইয়া যায়। ১৪৫। সাধুগগণকে বিসর্জন 
পূর্বক আত্ম্যদি বুদ্ধিযোগে অন্যত্র সমাসক্ত হইলে অতিমন্দ বলিয়া পরিগণিত হইতে হয়; 
কারণ, বাত-পিত্ব-কফাত্মক দেহে আত্মজ্ঞান, ভার্ধ্যা-পুভ্রাদিতে আত্মীয়জ্ঞান, মৃদ্ধিকারে 
দেবজ্ঞান ও সলিলে তীর্থজ্ঞান খাকিলে, পরস্ত. সাধুজনে উক্জবূপ জ্ঞান ন৷ 

থাকিলে তাহাকে গোতৃণবাহী গর্দভন্বরূপ বলিয়া বিদিত হইবে। ১৪৬। শ্রতিত্বতিতে ০৯ 
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লি রিও সনি ভিন নিল ০ 

১১০৪ গ্রীীহরিভক্তিবিলাসঃ। [১৭প বিলাল: | 

বিসঞ্ষ্য ভোজনং কুর্ধ্যাৎ মততং তারকোদরে। ভুক্ত শরীত শযনে মৃহিদ্ধে বাথ ভূতলে সনি 

অর্ধরাত্রে সমুখার পাদশোচং চরেন্িজ। আচম্য দেবং দংস্থ ত্য শীঘং সম্পূজ্য পূর্বববং | 

জপং কৃর্য্যাদ্যথাশক্তি অপযেচ্চ তথেশ্বরে ॥ 

অন্তর চ।-- 

নৈরন্তর্যবিধিঃ প্রো ক্তদ্দিনং নাতিলজ্ঘয়েৎ। দিবদাতিক্রমাত্তেঘাং সিদ্ধিরোধঃ প্রজায়তে 

কিঞ্চ।-__অন্ন্যমানসঃ প্রা তঃকালানধ্ন্বিন[বপি | ইতি || ১০১ | 

অতঃ কুর্য্যাজ্জপং নিত্যৎ শক্ত্য। নিয়তসংখ্যয়া। 

খ্যাপূর্তো চ কুব্বাত প্রাণায়ামং পুনঃ কৃতী || ১,১| 

শারদপঞ্চরাজ্ে 1 
অথ হে।মনিয়মঃ | 

জপন্ত তু দশাংশেন হোম: কার্ষো। দিনে দিনে। অথব। লক্ষপর্বযন্তং হোমঃ কাঁধ] বিপশ্চিতা॥১০২। 

হামে চ কুগুনির্্াণাদিকস্ লিখিতে। বিশিঃ। পূর্ব দীক্ষাবিধাবত্ত্র বিশেষঃ কৌঁহপি লিখ্যতে ॥১০৩ 
_._.__ ১শশী শী 

ীক্াাশািটাশী
া? স্পা 

বিসর্জ্য দেবম্॥ ৯৯ প্রাত:কালমারভ্য মধধযা্বপর্যান্তং জপং কৃর্ধ্যাদিত্যআোক্তম। নারদ 

পঞ্চরাত্রে চ শ্রীভগবতোক্তঃ মধ্যাহাৎ পরতো এ হীত্যাদি ভেদে। মন্ত্রভেদেন শক্ত্যাদিভেদেন 

বাঁব্রষ্টব্যঃ ॥ ১০০ শক্ত য্থাশক্তি যা শিয়ুতা নিত্য-নিরমিত। জপসংখ্য। তয়ৈব নিত্যৎ জপং 

কুর্ষ্যাং, ন নাং নাধিকং বা। জপং কুরধ্যাদ্দিনে দিন ইত্যাছ্াক্তেঃ। সংখ্যায়ান্তস্তাঃ পৃর্কৌ চ 

সমাপ্ত সত্যাং ॥ ১০১ | 

লক্ষসংখ্যায়।ং পূর্ণায়াৎ একেকলক্ষজপে সম্পূর্ণে মতি । এতচ্চ ফলবিশোর্থ-লক্ষচতুষ্টমা দি" 

জপীভিপ্রায়েণ ॥ ১০২ | পূর্ববং দীক্ষাবিধৌ লিখিতঃ, অত্র চ পুরশ্চরণবিধো কোহপি বিশেষে 

লিখাতে ॥ ১০৩॥ তদেব লিখতি কুর্ধ্যাদিতি। তলা রক্তাস্ব জাদ প্রাপ্ত সত্যাং ॥১০৪| 

হিদভ্নান্থে লক্ষত্ৰোদধ হইলে আহার করিবে। তান্তর ৃত্িকাশযায় বা ধরাতলে শয়ান 

হইবে। ৯৯ অর্দনিশীভাগে উঠিয়া পাদশৌচ ও আচমনান্তে প্রকে স্মরণপূর্বক আশু 

পূর্ববব অর্চনা করিবে। তদনন্তর শক্ত্যন্থদারে জপ করিয়। দেবদেবকে জপ মর্পণ করিতে 

হয়। স্থানাস্তরেও লিখিত আছে যে, নৈরন্তর্ধযাবিধি এইপ্রকার কখিত আছে যে, প্রত্যহ 

জপ করিবে, দিবা অতিক্রম করিবে না, দ্রিব লঙ্ঘন করিলে দিদ্ধির হানি হইয়া থাকে। 

আরও লিখিত আঁছে, অনন্যচিত্ত হইয়া প্রভাতকাল হইতে মধ্যন্দিন যাবৎ জপ কর। 

কর্তব্য। ১০০। পরে প্রতাহ শল্গ্যঙগসারে সমসংখ্যায় জপ করিতে হইবে ;. জপদংখা। 

পূর্ণ হইলে পুনর্ববার প্রাণায়াম করা কৃতী ব্যক্ধির কর্তব্য। ১০১। 

অনন্তর হোমনিয়ম বিবৃত হইতেছে ।-নারদপঞ্চরাত্রে লিখিত আছে, প্রতিদিন জপের 

রশীংশ হোৌঁম করিতে হয় কিংব। লক্ষজপ শেষ হইলে তন্দশীংশ-সংখ্যায় হৌম করাই বিঘ্বান্ 

ব্যক্তির কর্তব্য। ১০২। ইত্তিপূর্বরে দীক্ষাবিধিতে হোমকুণ্ড নিশ্মাণের প্রণালী বিবৃত 

হইয়াছে, এখানে তাহারই কোন বিশেষ বিধি বিবৃত হইতেছে। ১০৩। গুড় স্ব ও 

মধুমিশ্রিত রক্তপদ্ম দ্বারাই হোম করা কর্তৃব্য। রক্তপন্মা্দির অভাবে শর্কর ও ৃতমিত্রিত 

চর 



িশ্ীহরিভক্তিবিলাসঃ। 
০০ 

০০০০০ 

পজ্যপাদ-প্রীলগীযুক্ত-গোপালভট-গোস্ব মিনা 
বিলিখিতঃ। 

পুজ্যপাদ-শরীল্রীযুক্ত-সনাতন-গোস্বাগিকৃতয়া 
দিগ্র্শিনীনামটাকয়া সহিতঃ | 

বঙ্গানুবাদ-টিগ্লনী সহিতশ্চ। 

বিবিধপুস্তকপ্রকাশকতয় লব্কীর্ডেঃ ভারতস্মাট্সম্মানিতন্ত 
শরীযুক্তগুরুদাসটট্রো পাধ্যায়ন্যা নুর 

ভ্ীশ্য মাচরণকবিরত্তেন 
সম্পাদিতঃ। 
জাতী 

| কলিকাতা-রাজধান্যামূ 
২০১ সংখ্যক-কর্ণওয়ালিস স্ীটস্থ বেঙ্গল মেচিকেল লাইুবেরিতঃ 

: জীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়েন প্রকাশিতঃ 1. | 
২ সংখ্যয. গোয়াবাগানত্রীটস্- িরাহিরা বন্্ে শ্রীনগেজ্জনাথ কৌতুক মুজিতনচ ৮ 

বাবাঃ ১৩১৮ 

অর্ধ সুরক্ষিত]. | ০ 4 মুল্য ৫১ টাক! । 



র্ 

১১২৪৩. এল জ্ক্রীহরিভক্তিবিলানঃ। 
[১৯শ বিলাসঃ। 

| কিঞ্চ।__ 

বেদমন্ত্ীতস্তথ। মন্ত্ান্ রুদ্ন্ত স্থীপনে জপেখ। বিগোস্ত বৈষ্করাংস্তদদ্বণন্ধাংশ্চ ত্রহ্মণে| বুধঃ | 

সৌরা: স্ুর্ধ্যস্য জপ্তব্যাস্তথান্যেষু তদাশ্রয়াঃ। ' বেদমন্ প্রতিষ্ঠ। তু যন্মাদানন্দদদায়িনী ॥ ১৫৮ ॥ 

কিঞ্চ ।_- 

স্থাপয়েদ্যস্ দেবেশং 

হয়শীর্ষপঞ্চরীত্রে ।-- 

পঞ্চগব্যেন তং ছাপা ক্ষাল্য গন্ধোদকেন তু। পুঁজসে সকলীকৃত্য সাঙ্গং সাবরণং হরিম্ ॥ 

নির্খলং বিহুম্। গগনং তশ্য মূর্তিস্ত পৃথিবী ভশ্তা পিগুকা। 

কল্পয়েছ্বি গ্রহং তস্য তৈজনৈঃ পরমাণুভি। তেজোময়ং ততো ্যায়েচ্ছঙ্খচক্রগদাধরম্ ॥ 

|... ন্রমষ্তিং তত: কুর্ধযাৎ মূলমন্ত্রেণ বৈ হরিম্। স্থিতে সতি স্থিতিন্তানমাসীনে স্থক্টিসংঞ্জি তম্। 

[| শর়িতে সংহৃতিন্তাসং যাঁনস্থে সর্ববমেব চ। এবং সাসবিধিং কৃত্ব। ধ্যায়েদিফুং সরেশ্বরমূ॥ 

হৃন্বামরসমধ্য্থং সর্ববকর্মৈকসাক্ষিণমূ। ক্ষেত্রজজং চিৎস্বভা বন্তম্ণীগ্লাংদমণোরপি । 

অদোষপরমর্ধ্যাদীন্ প্রতিমায়াং নিবেশষেখ। সঙ্গীবকরণং কৃ প্রণবেন নিরোধয়েহ। 

রা সাঁরিধ্যকরণার্থায় হৃদয় স্পৃশ্ঠয দেশিক:। পৌরুষং তু জপেখ স্ক্তং ধ্যায়েদেব' সুরেশ্বরমূ। 

জপেতখীপরং মন্তরমিমং গুহ্থং সনাহনম্। ও নমন্তভ্যং হ্থরেশাঃ সন্তোষবিভ বাত্মনে ॥ 

জ্ঞান্বজ্ঞীনরূপায় বন্ধতেজোহমুশালিনে । গুণানুক্রান্তবেশীয় পুরুষায় মহায্মনে ॥ 

অক্ষয়াম্থ পুরাণায় বিষে সন্গিহিতে। ভব। যন্ড তে পরমং তত্ব যচ্চ জ্ঞানময়ং বপুঃ ॥ 

রি ৃ তৎ সর্বমেকতো। লীনমন্মিন্ দেহে বিবুধাতাম্ ॥ অদ্নন সন্নিধীক ত্য র্দেবং দেবারিস্থৰনম্ % 

- ৃ ব্রহ্মািপরিখারাংস্ত শ্বনায়া স্থাপয়েৎ পৃথক্ ॥ ১৬ ॥ 

রা হ্প্ররনৈরেৰ প্রতিষ্ট। কার্ধেতি ভাব; ॥১৫৮॥ পরিবারবং ম্মরেৎ পরিবারান্ জানীয়া ॥১৫৯ 

| প্রীহয়শীর্যদেবেন চ সংস্থাপ্য পি্ুকায়াং ত্বিতি পদ্যেন পিগুকায়াং স্থিরীকরণমুক্ত। তদনস্তরকৃ
ত্যং 

যতুক্তং তলিখতি পঞ্চগব্যেত্যা্দিনা । অন্যৎ্থ স্থগমং। তত্র ধ্যানদাবর্থবশেষশ্চ শ্রীভীগবতানাং 

প্রধীনং তং প্রকল্প য়েখ। তশ্ত পার্থ স্থিতানন্তান্ স্মংবত্তৎপরিবারবৎ॥ ১৫৯॥ 

ধ্যায়েত্বং পরমাত্মীনং নি্চলং 

পুষ্পসা্নভ, শঙ্ধচক্রগদীধারী, দেবন্দেব জনাদ্দিনকে গ্বীপন করিতেছি। ১৫৭। আরও লিখিত 

আছে, রুত্র স্থাপনে রুতরলনব্ধীয় বেদম বিষুং স্থাপনে বৈদিক বিষুমন্, ব্স্থাপনে-বৈদিক, 

ক্ষন স্্যন্থাপনে বৈদিক নুত্যমন্ত্র এবং অন্যান্য দেবতা ছাপনে অন্যাগ্তবৈদিক মন্ত্র জপ করাই 

ুীব্যক্রির কর্তব্য ; কেননা, বেদম প্রতিষ্ঠ। করিলে সেই প্রতষ্ঠ। আনন্দনাত্রী হয়। ১৫৮। 

আরও লিখিত আছে, িনি দেবতার স্থাপন কেন, ঠাহাকেই প্রধান বণিয়া জ্ঞান কর! 

বিখেয় এবং তাহার পার্শ্ববর্তী অপরাপর সকলকে তদীয় পরিবার বয়! জ্ঞাত হইবেন ।৯৯। 

হয়শীর্ষপঞ্চরাত্রে লিখিত আছে, পঞ্চগবাহারা নান, গঞ্ধোদক ছার। ক্ষালন ও 

সকলীকরণ করত আবরণ সহ জনার্দিনের অর্চণা করিয়। সেই নিফল নির্মল বিতু প্ররমাত্মাকে 

চিন্তা করিতে হয়। আকাশই & পরমাত্মার মুক্তি ও পৃথ্ণীই তুদীয় পিগডিক!। তৈদস, পর- 

রি 
চি 

$.. 





ভুন্সিক্ষ" । 

“ক্রীশ্রীহরিভক্তিবিলাস” হিন্ছু সাধারণের, বিশেষতঃ বনি অতি উপাদের 
ও প্রয়োঞ্জনীয় গ্রন্থ। ইহাতে স্নান, আহ্িক, পুজা, দীক্ষা, পুরশ্চরণ, একাদশীর 
উপবাস, জন্মাষ্টমী শিবরাত্রি প্রভৃতি ব্রত, দেবগ্রতিষ্ঠা, দেবগৃহনিম্মীণ, দেবগৃহ- 

প্রতিষ্ঠা, বাস্তযাগ প্রভৃতি বিবিধ বিষয়ের বিধি-ব্যবস্থা, আছে। ধ্থ্যকর্ানুষ্ঠান 

বিষয়ে মহামহোপাধ্যায় রঘুনন্দনের অধ্টাবিংশতিতত্ব যেমন ইদানীস্তন দাধারণ 
হিন্দুদমাজের পরিচালক, সেইরূপ মহামহোপাধ্যায় গোপালতট্টবিমিখিত 
্ীত্রীহরিভক্তিবিলামও ইদানীস্তন বৈষ্ণবসমাজের একমাত্র পরিচালক। এই- 
জন্য সকলেই ইহ! সাদরে গ্রহণ করিয়া! থাকেন। এই কারণে অনেকেই ইহা 
টাকা ও অনুবাদ সহ মুদ্রিতও করাইয়াছেন। কলিকাতাস্থ স্ুপ্রসিদ্ধ বেঙ্গল 

মেডিকেল লাইত্রেরির স্বত্বাধিকারী প্রথিতনাম! পুস্তকপ্রকাশক শ্রীযুক্ত গুরুদাস 
চট্টোপাধ্যায় মহাশ্য়ও সম্প্রতি এই গ্রন্থের একটি সংস্করণ প্রকাশ করিতে ইচ্ছুক 

হইয়া আমার উপর সম্পাদনভার সমর্পণ করেন। তজ্জন্য আমি তাহারই সাহায্যে 
“্যাীয় মুদ্রিত পুস্তক ও কয়েকখানি প্রাচীন হস্তলিখিত পুস্তক সংগ্রহ করিয়া 
এই কার্য্যে প্রবৃত্ত হই। কিন্তু একখানি পুস্তকও বিশুদ্ধ দেখিলাম না। অথচ 
ধাহার! মুদ্রিত করাইয়াছেন, তাহারা ভূমিকায় লিখিয়াছেন যে, অন্ঠবন্য পুস্তক 
ভমপ্রমাদে পরিপূর্ণ বলিয়া আমরা বছ বহু পণ্ডিত দ্বারা সংশোধনপূর্ববক অতি 

বিশুদ্ধরূপে এই গ্রন্থ প্রচার করিলাম; এবং যাহার! হস্তলিখিত পুস্তক দিয়াছিলেন, 

তাহাদের প্রত্যেকেই বলিয়াছিলেন যে, এখানি অতি বিশুদ্ধ গ্রস্থ। “কিন্তু ইঃখের. 

বিষয়, কার্যত তাহার কিছুই পরিচয় পাইজাম না। দেখিলাম, প্রকৃত: পাঠ . 

নির্ধারণে কেহই ত্ব কুরেন নাই; কেবল/আদর্শপস্তকের কতকগুলি বর্ণাশুদ্ধি- 
মাত্র সংশোধন করিয়াই পরিতৃণ হইয়াছেন। এই কারণে এক এক'স্থানে প্রকৃত 
পাঠ নির্ণয় করিতে আমাকে সবিশেষ প্রয়াস পাইতে হইয়াছে। তজ্জন্ত স্তুপাঁকার 

বরো” নিবিধ গ্রন্থ আলোড়ন করিতে দেখিয়া! অনেকে অন্যের নিকট' উদার 

করিয়৷ বলিয়াছিলেন “হরিতক্তিবিলাসের পাঠ নির্ণয় করিতে আঁবার বেদ কেন! 
উহার সকল কাজেই বনাড়র দেখা যায়।, উনি ভাতে-ভাত রাঁধিতেও সৃপশান ' : 
খুলি বসেন * কিন্ত আমি তীহাদের ভান উপহাসে বিলিত হই নাই? হৈডৃ. 
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আমার মনের মধ্যে তখন বিষম ভীতির সঞ্চার হইয়াছিল। মনে করিয়াছিলাম_ 
এইরূপ আদর্শপুস্তকের সাহায্যে আমার স্যায় মৃঢ় ব্যক্তি দ্বারা এ ছুরূহ কাধ্য- সম্পন্ন 
হইয়৷ উঠিবে না। ওদিকে প্রকাশক মহাশয় বন্থব্যয়ে একবারেই সমস্ত কাগজ 
ক্রয় করিয়! বসিয়াছিলেন ; সুতরাং কার্যে বিলম্ব দেখিয়। তিনি নিজেও অস্থির 

হইয়! উঠিলেন, এবং পুনঃপুন; ত্বরা দিয়৷ আমা£ুকও ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিলেন। 
অগত্যা ভীতমনে কাতরপ্রাণে দীনদয়াময় বাস্থাকল্পতরু জগদ্গুরু শ্রীহরির স্মরণ 

করি£। কার্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম, এবং তাঁহারই কৃপাঁয় এক্ষণে সম্পূর্ণও করিলাম । 
কিন্তু এখনও ভয় ভাঙ্গিতেছে না। যতদিন নুধীগণের মস্তোষসূচক অভিমত প্রা 
না হই, ততদিন এইরূপ উদ্বেগেই থাকিতে হইবে। 

কিরূপ আদর্শপুস্তক লইয়া! আমি কার্ধ্ে প্রবৃত্ত হইয়াছিলম, পাঠকগণ তাহার 
_ পরিচয় পাইলে, এ গ্রন্থে যৎকিঞ্চিৎ দোষ থাকিলেও তাহা মার্জনা! করিতে পারেন; 

অন্যান্য পুস্তকের ভূমিকার ম্যায় এ পুস্তকের ভূমিকাও বৃথা আড়ম্বরপূর্ণ মনে না 
করেন ;_ এবং আমি যেরূপ পাঠ সন্নিবেশ করিয়াছি, তাহাই প্রকৃত কি না, তাহাদের 
আলোচনায় মীমাংসিত হইতে পারে ;__এই অভিপ্রায়ে তাহাদের গোচরী-করণার্থে 
সমস্ত পুস্তকের সমস্ত তুলগুলি লিখিয়া৷ রাখিয়াছিলাম। তন্মধ্যে বরণাশুনধি, বা ছাপার 
ভুল, অথবা যেগুলি ছাপার ভূল বলিয়৷ ধরিলেও ধর! যায়, সে সমস্ত লিখি নাই। যেহেতু.» « 
বৃহৎ গ্রন্থ হস্তে লিখিতে হইলে সকলেরই সময়ে সময়ে অমনোযোগ ঘটিয়া থাকে ; 

বিশেষতঃ ইদৃনীস্তন অধ্যাপক মহাশয়দিগের অ'ধকাংই বর্ণাশুদ্ধির প্রতি 'বশেষ 
দৃষ্টি করেম না। এবং লিপিযোজক-(কম্পৌজিটার)-দিগের মূর্খতায়, প্রুফ-সংশোধক- 
দিগের অজ্ঞতায় বা অসাবধানতায়, মুদ্রাকর-( প্রেস্ম্যান্)দগের কাগুজ্ঞানহীনতায়, 

সর্ব্বোপরি গ্রন্থকার বা! প্রকাশক মহাশয় দগের কার্য্ান্ুরূপ দক্ষিণাদানে কৃপণতায়, 
ও গ্রাহক মহোদয়গণেরও “সন্তা”প্রিয়তায় জন্মদ্দেশীয় কোনও মুদ্রাযস্ত্রেইে কোনও 

পুস্তক নম্ূর্ণ নির্দোষরণে মুদ্রিত হইবার সন্তাধনা নাই। আর পরিত্জ্য, পরা-, 
ভক্তি, ততসম্ন্ধীয়, সম্মানিত, সম্বংসর, শিরোপরি ইত্যা্দ পদ অভ্যসবশে রা 

, লেচধন.ও পড়িযা,যান; কিন্তু এগুলি যে ব্যাকরণছুউ, তাহা মরণ করাইয়৷ না ' 
দিলে তাহাদের মনেই উদয় হয় রা। সুতরাং তত্তদ্যয়ে লক্ষ্য না করিয়া“হগ- 
লিখিত পুস্তকের লেখক মহাশয়গণের, এবং মুদ্রত পুস্তকের সম্পাদক মহাশয়- .. 

গুণের ওঁদান্তবশতঃ শ্বকৃত দোষগুলিই সংগ্রহ করিয়াছিলাম। এখন সে সমস্তগুলি 
ছাপাইতে গেলে ৭৮ ফণ্মা হয় দেখিয়া; ২৪টি মাত্রই নিম্ধে উল্লেখ করিতেছি. 
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১৯ বিলাস, ৯৮ ল্লোক। 

হিরগ্নয়েতি মন্ত্রেণ অর্ধ্যং দেবায় দাপয়েৎ। 

অতো দেবেতি সুক্তেন পাদ্যং কৃষ্ণায় মন্ত্রিতম্ ॥ 
বেদমন্ত্রে “হিরগ্য়+ প্রয়োগ কোথাও নাই ; “হিরণ্যয়” আছে। 

বৈদিক ব্যাকরণের সূত্র যথা-_“ধত্য-বাস্তয-বাস্ব-মাধবী-হিরণ্যয়াম্ছন্দসি ॥ ৬।৪। 
১৪৫। & * * হিরণ্যশব্দাদ বিহিতস্য ময়টা' মশবস্য লোপো! নিপাত্যতে। 

হিরণ্যয়েন সবিতা রথেন! |» 
“অতো দেবেতি সুক্তেন” এই অংশের অনুবাদে আছে_-নন্তর “দেব” এই 

মন্ত্র ঘ্বারা। 
_.... অতঃ” শবের অর্ব এখানে “অনন্তর” করা হইয়াছে । কিন্ত সিল গ্রকৃত 

অর্থ--“অতো দেবা” এই মন্ত্র বারা । 

সস্ূ্ন মন্ত্রটি এই-_-“অতো দেব! অবস্ত নো, যতে। বির চক্রমে। শিবা: 
* সপ্ত ধামভিঃ ॥ খক্ ১ম। ২২সু। ১৬) 

১৯শ বিলাস, ১৪৫ শ্লোক। 

দিগীশানান্ত মন্ত্রেণ রত্ধাদীন বিনিবেশয়েং 
_.তদ্ যথা-_শক্রঃ সুরপতিঃ শ্রীমান্ সহত্বনয়নোজ্জ্বলঃ | 

| যষ্টা যঃ ক্রুতুমুখ্যানাং নমন্তন্মৈ মহাত্মনে 1 
ভ্রাতারমিতি মন্ত্রেণ সান্নিধ্যং তত্র কারয়েৎ॥ 

ঙ রঃ সঁ 

কষ্ঠাঞ্জননিভে৷ রৌদ্রে। দগুপাণিঃ অঞুজ্ভবলঃ। 
সর্ধপ্রেতাধিপো দেবে! নমস্তন্মৈ মহাত্বনে ॥ 

সান্নিধ্যকরণে তস্য মন্তত্বনিয়মঃ স্মৃতঃ ॥ 
শেষ পঙ.ক্তিটি সকলেই এরূপ ধরিয়াছেন, এবং মুদ্রিত পুস্তকগুলিতে উহার 

অনুবাদ আছে-_ই হার (মের) সাল্লিধ্যকরণে র্লোনরূপ মন্ত্র নাই।" 
... শ্ত্বনিয়মঃ স্মৃতঃ” ইহার অর্থ_“কোনরূপ মন্ত্র নাই” হইতে পারে না। 

দ্বিতীয়তঃ, ইন্্ অগ্মি প্রভূত সকল দিকৃপালেরই মন্ত্র আছে; কেবল  যমেরই নাই ? 
কেন তিনি কি অপরীধ করিলেন ? তৃতীয়তঃ, প্রথম পঙ.ক্কিতে যখন সমস্ত দিকৃ- 

 পালেরই মন্ত্র পাঠ করিতে বল! হইয়াছে, তখন যমের মন্ত্র ত্যাগ করা হইবে কেন? 
... উহীর প্রকৃত পাঠ-_সা্লিধ্যকরণে তন্ত মনতত্বসি যম: স্থৃতঃ। | 

. অন্বাদ--ভাহার (ষমের) সম্লিধীকরণে “অসি যম” ইত্যাদি মন্ত্র জানিবে। 
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, সম্পূর্ণ মন্ত্র_অসি যমে অস্তাদ্ধিত্যে অর্ধ,-ন্নদি ত্রিতো৷ গুহোন ব্রতেন। অসি 

সোমেন সময়! বিপৃক্ত, আনন্তে ত্রীণি দিবি বন্ধনানি ॥ (থাক্ ১ ম। ১৬৩ সু । ৩) 
“অসি যমঠ” স্থলে বর্ণসাদৃশ্টেই “অনিয়ম$” হইয়াছে । 

১৯শ বিলাস, ২২০ শ্লোক। 
তিলাংশ্চ জুক্ছয়াদাজ্যৈবৈঞ্ণবং পপ্রপচেচ্চরুম্। 
তিলতগুলছুগ্স্ত ঘৃষ্ডেনার্ঘ্যায় সাধয়েৎ। 
অবতাধ্যাভিঘার্ষ্যৈৰ মন্ত্েরেভিস্ত হোময়েৎ ॥ 

“অর্ঘ্যায় সাধয়ে” ইহার কোনও অর্থই এখানে হইতে পারে না। কিন্তু উহার 
অনুবাদে আছে--তিল, তু ল, হুপ্ধ ও ঘ্ৃত দ্বারা অর্ধ্য সম্পাদন করিবে। 

“অর্ধ্যায় সাধয়েৎ” ইহার অর্থ “অর্থ্য সম্পাদন করিবে” কিরূপে হইল ? দ্বিতী- 

য়তঃ, অর্ধ্যে তিল, ছুগ্ধ ও ঘ্বত দিবার বিধি কোন্ শাস্ত্রে আছে? তৃতীয়তঃ, চরুহোমে 
চরুপাক করিয়া! তৎপরেই তদ্দারা হোম করিবার বিধি সর্বত্রই জাছে ; এখানে, চরু- 

পাঁকের পর অর্থ্য সম্পাদন করিয়া! তার পর হোম করিতে বলিলে অন্থান্ত বিধির সহিত 

কি বিরোধ ঘটে ন। ? চতুর্থতঃ, এ অর্থ্য কাহার জন্য সম্পাদন কর্রিতে হইবে,তাহার 

উল্লেখ এঞ্ধানেও নাই এবং পরে কোথাও এ অর্ধ্য কাহাকেও দিবার কথ! নাই কেন? 
উহার প্রকৃত পাঠ-_-তিলতগু,লছ্গ্ধৈস্ত ঘ্বৃতেনাঘা্য সাধয়েৎ। পল ৩ 

তিন পঙ.ক্তির অনুবাদ এই---স্বৃতমিশ্রিত তিল হোম করিয় (অর্থাৎ সতিল আজ্য- 
হোম করিয়া) তিল তগ্ু,ল ও ছুগ্ধ দ্বার! বৈষ্ণব চরু পাক করিবে, এবং উহা স্বৃত দ্বারা 

আঘারিত করিয়। প্রস্তুত করিবে (অর্থাৎ পাক শেষ হইলে উহাতে ঘ্বৃত ছড়াইয়া 

দিয় সুম্থাহু করিবে )। তার পর নামাইয়া, আপার আঘারিত করিয়৷! এই সকল 

বক্ষ্যমাণ (“মুঙ্ছে ) হোমু করিবে। ৃ 
ারতীয় চরহোমে এইরূপ নিয়ম্তু দেখিতে পাওয়। যায়। 

“দৃতেনাঘার্য” ইহারই বর্ণব্যত্যয়ে _“স্ৃতেনাধধ্যায়” হইয়াছে । * 
*। ২০শ বিলাদ, ৫৯ প্লোক। 

ঝস্তপৃজা-প্রবুরণে বিষপঞ্চক ছারা হোমের পাঁচটি সনিয়া ধৃত হইয়াছে। ' 

টি (১)। বাস্তোম্পতেপ্রতীঙা নস ব্াবেসে। অনমীবাতবাম: সস 

যদ্ধেমহে প্রতিতং নো জুষন্য শান্গো ভব্-দ্িপদেশং চতুষ্পদে ॥ 
“প্রকৃত পাঠ__ বাস্তোম্পতে প্রীতি জানীহাম্মান্ 

| স্বাবেশে। অনমীবো! ভবা ন?! 
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যত্বেমহে প্রতি তো! জুযত্ 

শন্নো ভব দ্বিপদে শং চতুষ্পদে ॥ (খক্ ৭ ম। ৫৫স্।২) 

(২) বান্তোষ্পতে প্রতরণোনরায়াধশয়স্কানোগোভিরস্থেভিবন্দো 

অজরাস্রস্ত সথ্যেস্তাম পিতেব পুত্রান্ প্রতি তয় জুযন্থ। 

প্রকৃত পাঠ-__বাস্তোষ্পতে প্রতরণো ন এধি 
গয়ন্ফানো! গোভিরশ্বেভিরিন্দো । 

অজরাসস্তে সখ্য স্যাম 

পিতেব পুরন প্রতি নো জুষন্ব॥ ( থক, ৭মা৫৫সূ। ২) 

ইত্যাদি ইত্যাদি” ইত্যার্দি' . 

এ স্থলে কিরূপ বর্ণের ব্যত্যয় ও কিরূপ বর্ণের সাদৃশ্ঠে কিরূপ বিকৃতি ঘঁটয়াছে, 
পাঠকগণ প্রকৃত পাঠের সহিত মিলাইয়। দেখিবেন। 

১৫শ বিলাস, ১৩ শ্লোক । 

নির্জলৈকাদন-প্রকরণে একটি বচন আছে__ 
ননে চাচমনে চৈব বর্জয়িত্বোদকং বুধঃ। 
উপযুগ্তীত নৈবান্যাদ্ ব্রতভঙ্গোইন্াথা ভবেৎ ॥ 

» সার অন্ুবাদে আছে-_নুধী ব্যক্তি অন্য কোনও কার্য্যেই জল ব্যবহার করিবেন 
. মা। এমন কি, জানে ও আচমনেও জল বর্জন করিবেন: অর্থাৎ স্নান ও আচমনও 

' করিবেন না)। ইহার অন্তথাচরণ করিলে ব্রতভঙ্গ হইয়! থাকে। ক 
জল বর্জনের যদি এতই নিষেধ যে, ন্নান-আচমনও করা চলিবে না তাহা 

হইলে মলমুত্রত্যাগ ও মুখপ্রক্ষালনেও জল বর্জন করিতে হয়, অথবা এ দিন; 
সকল কার্ধ্য বন্ধ রাখিতে হয়। কিন্তু শাস্ত্রে আছে, এ সকৃল কার্য ন্লা করিলে, 
ও এ সকল কার্ধ করিয়া বিধিমত জলশোৌচ ন করিলে, এবং স্লান ও আচমন গা 
করিলে কোনও কার্য্যেই অধিকার হয় না ('তবে রোগাদি কারণ ঘটিলে স্বতন্ত্র 
কথা; তজ্ঞন্ত প্রতি প্রসবও আছে )। দ্বিতীয়তঃ, “অন্যৎ* শখের ( ধা অন্য জল . 

গবগার ) স্বার্থকতা৷ কি থাকে? 

এ. জংস্কত্ ভাষার তি ও “টিন গতিচনী প্রকৃত চি 
. জ্জানে ও আ5মনে উপযোগি জন ব্যতীত অন্য জল উপযোগ করিবে না. ( অর্থাং 
& কেবল ন্বান ও আচমন করিতে যতটুকু জল মুখে দেওয়া আবী, ততটুকুই দিবে 

তততি জল মে দিবে না | | 
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উল্লিখিত পঠি ও অন্ুবাদঞ্লি সকল পুস্তকেই যে একপ্রকার আছে, তাহ 
নহে। ভিন্ন ভিন্ন পুস্তকে কোনও কোনও স্থলে বিভিন্নপ্রকারও আছে বটে; 
কিন্ত কোনও. পুস্তকেই বিশুদ্ধ পাঠ ও নির্দোষ অন্থুবাদ নাই । যে গ্রন্থ দেখিয়া 
র্ম্যকর্মোর বিধি-ব্যবস্থা নির্ধারণ করিতে হয়, সে গ্রন্থে এরূপ ভুল যে নিতাস্ত 
মারাত্মক, এ কথ! বলাই বান্থল্য। 

পরিশেষে বক্তব্য এই যে, আমর হাতে যেরূপ কার্ধ্য আছে, তদমুরূপ সময় 

নাই। আজ কয়েক বংসর ধরিয়৷ প্রত্যহ ২৩ ঘণ্টা মাত্র নিদ্রার অভ্যাস করিয়াও 
সময়ের অভাব মোচন করিতে পারিতেছি না। তছ্পরি এই গ্রন্থের মূল ও টাকার 

প্রক্কত পাঠ নির্ণয় করিতেই অনেক সময় নষ্ট করিতে হইয়াছে। এ অবস্থায় ইহার 
অনুবাদের ভার আমি গ্রহণ করিতে পারি নাই। উহা তন্য পণ্ডিতের কৃত। 
তবে আমি উহা! দেখিয়া দিয়াছি, অর্থাৎ যে যে স্থানে ফুলের সহিত অনৈক্য ছিল, 
সেই সেই স্থলে এঁক্য সম্পাদন করিয়াছি; তণ্তিন্ন ভাষার পারিপাট্যাদি সম্পাদন 
করিতে পারি নাই। ইতি-_ / 
8৮ | ্ীন্টামাচরণ শর্মা । 

১ল। কার্তিক, ১৩১৮ 

গ্রস্থকারের সংক্ষিপ্ত পরিচয় । : 
এই» গ্রন্থের রচয়িতা মহামহোপাধ্যায় শ্রীগোপালভটু দাক্ষিণাত্য প্রদেশে 

কাবেরী নদীর তীরে, বেলগু'ড়ি গ্রামে ব্রাঙ্গণকুলে জন্ম গ্রহণ করেন। ইহার 
পির নাম বেক্কটভট। তিনি একজন স্ুপ্রসিধ বৈদাস্তিক পণ্ডিত 
ছিলেন। ত্রিমল্ল ও প্রবৌধানন্দ নামে গোপালভ্ের ছই পিতৃব্য ছিলেন। 
প্রবৌধামানাও নেদাস্তশান্ত্রে পরম পণ্ডিত হইয়া “সরম্থতী” উপাধি প্রাপ্ত 
হন'। তিনিই গোপালভট্রর « শিক্ষাগ্তরু। তাহার শিক্ষাকৌশলে ও স্বীয় 
অসাধারণ প্রত্তিভীবলে গোপালভর্ট অতি অল্প বয়সেই সর্বশশান্ত্রে পারদর্শী হন।. 
বেস্কটভট্ট পরম বৈষ্ঃব ছিলেন। স্তরীপ্রীগৌরাঙ্গ্দেব দেশপরয্যটনকালে বেঙ্কটভট্রের 
আলয়ে চারি'মাস অবস্থিতি করিয়াছিলেন। তৎকালে তিনি বালক পাপন 
দীক্ষিত করিয়া সঙ্্যাসধর্ন্ম গ্রহণ করান। অতঃপর গোপাধাভ্ ৬ শ্রীবৃন্দাবন 
গমন করিয়া স্ত্রীকূপসনাতনের আশ্রমে বাস করিতে থাকেন। তংকাঁলেই তন | 
এই মহাগ্রন্থ রচন! করেন । শ্রীব্ন্দাবনধামে গোপাল্ভষ্টের প্রতিষ্ঠিত 
শ্রীঞীরাধারমণ-বিগ্রহ অগ্তাপি বর্তমান আছেন । 7. 

ভিন ওজর 
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বিষয়। পৃষ্ঠ। 

মঙ্গলাচরণম্ ৯ 

লেখাপ্রতিষ্তা ৩ 

শ্রীথয়পদভিকারণম * ৮ 
গ্রগুরূপনতরিঃ ৯ 

শ্রীগুরূপসত্বিনিহাত। ১৪ 

শ্রীগুরোলগ্ষণানি ১১ 

অগুরুলক্ষণং ১৪ 

শিধালক্ষণানি ১৫ 

*তিপ্উপেক্ষাঃ ৫ 

পরীক্ষণম্ ১৬ 

বিশেষ; প্রীগুরুসেবাবিধিঃ . ১৮ 
শিষাপ্রার্থনা ২১ 

শ্রীভগবন্মা হাত্ম্যম্ ২১ 
শ্রীবৈষ্মন্ত্রমাহাস্থমাং ২৫ 

ঘদশাক্ষরাষটাক্ষরয়োমর্হাম্বাম ২৬ 

নরদি'ছানুই ভমঙ্রাজমাহাজ্ম। ২৯ 

ীরামমনতরাণ।ং মাহাত্মাম ১.৩, 

ভ্ীগোপালদেবন্তরমাহাত্মাম ৩১ 

অস্টারশাক্ষরমাহাত্মাং ॥ 
অধিকারিনিপর্নঃ ৩৮ 

নিষ্ধসাধ্যাদিশোধনম্ ৪১ 
মন্ত্রবিশেযাপবা?ঃ ৪ 
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স্তেজীঞভ্ন্ষ, 
শসসপপসরতটিগটি রাস 

দ্বিতীয়বিলামঃ। 

বিষয়। 
১ 

দীক্ষাবিধিঃ 
দীক্ষানিত্যত] 

দীক্ষামাহাত্বাম্ 

দীক্ষাকালঃ | তত্র মামপুপ্ধি 
বারগুদ্ধিঃ 

নক্ষত্রপ্ুদধিঃ 

তিথিগুদ্ধিঃ 

তত্রাপবাদঃ 

মণ্ডপনির্ধাবিধিঃ 

কুওনির্ম1ণবিধিঃ 

দীক্ষামণগ্ডলবিধিঃ 
দীক্ষার্গপুজ। 

কুম্তস্থাপনাবধিঃ 

শঙখস্থাপনবিধঃ 

কুড্ে ভগবৎপু্কাবিধিঃ 

পীক্ষাহোমবিধিঃ  * * 

প্অজদেবতাঃ 

অষটমুর্তয়ঃ 

হোমদ্রধাপরিমাণম, 

. গুরুশিষযনিয়মাদি 

তর্দিনকত্যানি 

'অভিযেচনবিধিঃ 

অভিযেকমন্ত্রাঃ 

পৃ্ঠ। 

৪৬ 

ট 
৪৮ 



. বিষয়। 

মন্ত্রকথনবিধিঃ 

সময়াঃ 

বরাহপুরাপোকজদীক্ষাবিধিঃ 

সংক্ষিগুদীক্ষা 

মৃত্তিকাশ্চ মণ্ডোক্তাঃ 

উপদেশস্তত্সারে 

মন্ত্রনানমাহাত্ম্যম, 

তৃতীয়বিলাসঃ। 

দ্বীক্ষিতসা পুজায়! নিত্যতা 

সদাচারঃ 

সদাচারস্ত নিত্যত। 

সদাচারমাহাত্ম্যম, 

নিত্যকত্য।নি 

প্রাতঃম্মরণকীর্তনে 

প্মরণন্ত নিতাত! 

গ্মরণমাহাত্মাং 

পরমশোধকত্বং 

পাগোন্মুলনত্ব 

সর্ধাপদ্বিমোচকত্বং 

ছুর্বাসনোন্স, লন 

র্বামগলরা রিদম ূ 

সর্বঙৎকর্দাফলদত্বম্ 

* কর্ধসাদগ,পাকারিত্বং 

সর্ব কর্মাধিকত্বম, 

সর্কাভয়াপহারিত্বম, 

মোক্ষগ্রীদনম্ 

ভগবংপ্রসাদনম, 

শ্রীবৈকূঠলোক প্রাপকন্বম্ 
লারূপ্য প্রাপণন, 

ব্রীতগবনীকরণম 

5%/9 

৪পৃঠঠা। 

8৯৩ 

৯৪8 

৯৪ 

৯৫ 

১৬৩ 

১৪০৫ 

১০৬ 

১০৬ 

১৩৬ 

১৪৬ 

১৪৬ 

১০৭ 

১০৮ 

১৬৮ 

১৪৪ 

১৪৯ 

বিষয়। 

শ্বতঃ পরমফলত্বম, 

প্রাতঃপ্রণামঃ 

বিজ্ঞাপনম, 

প্রণামবাক্যানি 

প্রাতধযানম, 

ধ্যানমাহাত্ম্যম, 
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সারপ্যপ্রাপণম, ৬ 

হ্বতঃ পরমফলত্বম, 

ভগবৎপ্রবোধনম, 

নির্মাল্যোত্ারণম, 

শ্রীুথপ্রক্ষালনম, 

দস্তকাঠ্ঠাদ্র্পণমাহাত্ব্যম, 
মঙগলনীরাঁজনম, 

গ্রাতঃঙ্গানাধোগ্কমঃ 

মৈত্রকৃত্যাদিবিধিঃ 

শৌচবিধিঃ 
কেবলমুৎসর্গে দক্ষঃ 
আচমনবিধেঃ 

বৈষবাচমনম, 

দস্তধাবনবিধিঃ 

দস্তধাবনস্ত নিত্যত! 

দস্তকাষ্ঠটনিষিকদিনানি 
তত্র প্রতিনিধিঃ 

তত্রাপবাদঃ 

স্তকাষ্ঠানি 

কেণগ্রসাধন।দি 
ননং 
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বিষয় । 

দবাননিতাত। 

নানমাহাত্মা ম, 

নানবিধিঃ 

তত্র বিশেষঃ 

চরণামৃতখারণমন্ত্র 

শ্রীচরণোদকাভিষেকমাহাত্ব্যম, 

অন্ত নিত্যতা 

সামান্ততো দেবাদিতর্পণম, 

বৈদিকী সন্ধ্যা 

তান্ত্িকী সন্ধ্যা] 

তদ্ধিধিঃ ্ 

কামগায়ত্রী 
মতান্তর-তাস্ত্রিকসন্ধ্যাবিধিঃ 

জলে শ্রীভগবৎ-পুজাবিধিঃ 

বিশেষতো দেবাদদির্পণগ, 

নানাদে। সন্তাবাপেক্ষা 

চতুর্থবিলাসঃ | 

শ্ভগবন্মন্দিরসংস্কারঃ 
তত্র সংমার্জনম।হাত্ব্যম, 

উপলেপনমাহাত্ব্যম, 

অভুয ্ষণমাহাত্ম্যম, 

মগুলমাহাত্মাম, 

স্ৃস্তিকলক্ষণম * 

ধবজপতাকাধ্যারোপণম্ 

ধ্বঙগারো পমণাহাস্ম্যম, 

পতাকারোপণমাহাত্মাম 

বন্দনমালা-ফদলীত্ৃসারোপণমাহায্মযম, 

গীঠপাত্রবস্তরর্দি-সংস্কারঃ 

'গীঠন্ত সংস্কারঃ 

তৈজসাদিপাআণাং সংস্কার? 
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গৃহ-ন্নানবিধিঃ 

দ্বাদশনামানি 

উঞ্ঠোদকম্নানম, 

তঙ নিষিদ্ধদিনানি 

আমলকন্গানমং 

ঠিলনানং 

তৈলম্নানং 

তুলসীজলাভিষেকমাহাযআ্বাম, 

বন্তরধারণবিধিঃ 
গীঠং 

আসনবিধিঃ 

দ্বাদশতিলকবিধিঃ 

কিরীটমন্ত্ 

উর্ধপুণ্ড নিত্যত1 
উর্ধপুণ্ড,মাহাত্ম্ম্ 
উর্ধপুণ্ নিম্মাণবিধিঃ 

উর্দপু্্ত মধ্যচ্ছিত্রনিত্যত 
হরিমন্দিরলক্ষণং 

তিলকরচনাঙ্গলি-নিয়মঃ 

উর্ধসুওমৃত্তিক 
গোপীচনানমাহাত্মাম , 
»গোপীচন্দনো পু মাহাত্ম্য , 

তুলসীমুলমৃত্তিকাপুও মাহা 

মুদ্রাধারণনিত্যতা 

মু্রাধারণমাহাত্যমম.. 
মুদ্রাধারপবিধিঃ 
চক্রাদীনাং লক্ষণানি 

মালাদিধারগং 
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মালাধারণবিধিঃ 

ম[লাধারণনিতাতা 
মালাধারণনাহাত্মাং 

গৃহে সন্ধযোপাসনা বিধিঃ 

শ্রীগুরুপৃজা 

শ্রীগুরুমাহাস্মাম্ 

তত্ত্রাপবাদ্ঃ 

গুরুভক্তিফলম্ 

«. পঞ্চমবিলাসঃ | 

দ্বারপূজ 

গৃহপ্রবেশমাহায্মাম, 

গৃহাস্তঃপুজ 

পূজার্থামনং 

আসনমন্ত্র 

আসনানি 

বিশেষতঃ আদনদোষগুণো 
তত্র পাত্রাসাদনম. 

গাত্রাণি, তন্মাহায্মযম্ 
মঙ্গলঘটস্থাপনম্ 

অর্খ্যাদিপাত্রাণি 

মঙ্গলশান্তিঃ ৪ « 

বিশ্বনিবারণম্ 
: গুর্বদিনতিঃ 

ভূতগুদ্ধিঃ 

তৎগ্রকারশ্চ 

প্রীণায়ামঃ 

তদ্ধ্যানম, 

প্রাণায়ামমাহাত্থ্যং 

তত্রাদে মাতৃকান্ত।সঃ 

মাতৃকান্ভাসঃ 
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তত্র ধ্ানং 

শীমুর্তয়ঃ 

শক্তুয়ঃ 

তত্বস্ঠাসঃ 

পুনঃ গ্রাণায়ামবিশেষঃ 

তত্র কালং-সংখ্যাদিকম 

গীঠন্যাসঃ 

গীঠমন্ত্র 

খষ্যা দিশ্মরণম, 

অঙগন্ঠাসঃ * 

অক্ষরহ্ঠাসঃ 

প্দন্তানঃ 

খযাদিন্তাঁদঃ 

মুদ্রাপঞ্কম্ 

শ্রীনন্দণন্দনভগবদ্ধ্য।নবিধিঃ 

অন্তর্যাগঃ 

তগ্র প্রার্থনাবিধিঃ 

শঙ প্রতিষ্ঠা 

স্থদেহে পীঠপু€ 

দেবাঙগেষু মন্তরাঙ্গাদিন্তাসঃ 

বাহ্থে।পচারৈরন্তঃপুজা 
অন্তর্ধাগমাহা ত্ব্ং 

বহিঃগুজ| 

১] পৃনাস্থানা'ন 

ভীমূর্তয়ঃ 
শ্ীদূর্তিলক্ষণানি  & 
চতুধিংশতিমূর্তয়ঃ 
শালগ্রমশিলাঃ 

তাসাং বর্ণাধিভেদেন গুণদো যে 
তাসামেব লক্ষণবিশেষেণ নংজ্ঞাবিশেষঃ 
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বিষয়। 

শ্রীণালগ্রামশিলামাহাত্মাম, 
বাহাল্য তাসাং ফলবিশেষঃ 

ক্রয়বিক্রয়নিষেধঃ 

প্রতিষ্ঠানিষেধ: 

সর্বাধিষ্ঠান শৈষ্টাং 

শালগ্রামশিলা-পুজানিতাত। 

শালগ্রামশিলা-শ্রীদ্বারকা চক্রাঙ্ক- 
শিলাসংযোগ-মাহাত্ম/ম্ 

স্বারকাঁচক্রাঙ্কলগ্গণান 

ছাদশচক্রমাহাস্ম)ম্ 

তেঘেব চক্রভেদেন ফলভেদঃ 
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মুদ্রাঃ 

মুদ্রামাহায্বযম 

আসনাদার্পণম্ 

আসনাদ্যপূ্ণ-মাহাত্ম।ম্ 

স্বানমূ... 
স্লানপাত্রম্ 
অভাঙদব্যাণি তন্মাহাত্থঞ্চ 
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ক্গীরাদি-ন্নপনমাহ মাং 
্নঈপনে-ধৃপন ধুপনমা হাত্মাম্ 

উদ্বর্তনং তন্মহাম্ম্যম, 

কুর্চং তন্মাহা আম, 

শুদ্ধঙ্ল'ন্বপনং 

জলপরিমাণং 

জলগ্রহণকালঃ ' 

সপন মাহা ত্ব্যম, 

সর্বৌবধিঃ 

শঙ্খণাহায্ম্যম, 

মন্ত্ঃ 

ঘণ্টামাহাত্মযম্ 

সানে বাদ্যাদিমাহাত্ম্ম, 

সংঅনামমাহাত্ম/ং 

ভগবদগীতা-মাহাত্ম্যম্ 

পুরাণপাঠাদি-মাহাত্ম্ম 

বন্ত্রাণম্ | 

শ্রীমদঙ্গমার্জনমাহাস্ম্যম্ 
বন্ত্রাপণমাহা ত্মাম্ 
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অনুলেপে নিষিহ্ধানি 

বীজন্মাহাত্মাম, 
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পুষ্পাণি 

সামান্ততো২থিলপুষ্পমাহাআ্মাম, 

পুর্পবিশেষমাহাস্্াম্ 

দ্রোণপুষ্পণা হাত্মাম, 

জাত্য! মাহাত্মাম, 
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তত্রাপি কার্তিকে বিশেষঃ 
নীলোৎপলন্ত মাহাত্বাম, 

কুমদন্ত মাহাত্মাম, 
কদম্বপ্য মাহাত্মম্ 

আষাঢে বিশেষঃ 

করবীরদ্য মাহাস্মাম্ 
পুরদ্ধিপুষ্পণা মাহাত্ম্যম্ 

অগস্ত্যপুষ্পস্য মাহাত্ম।ম্ 

তত্র চ কার্তিকে বিশেষ: 

কেতকীপুষ্পস্য মাহাআ্মযম, 

বিশেষতশ্চাষাঢে 
শ্রাবণে মাহাত্যবিশেষঃ 

কার্তিকেখপি মনহাত্মাবিশেষঃ 

কুন্দগ্য মাহায্মাম্ 
_পাবস্তীকুন্থমসা মাহাত্মুম্* 

কর্ণিকারস্য মাহাত্ম্ম্ 

রক্তশতপত্রিকায় ম্বহাত্মাম্ 
মেবস্তীপলাশপুষ্পযোমহাত্্যম্ 
কুজনা মাহাত্মম্ 

চম্পকন্ত মাহা স্মযম্ 

অশোকবকুলয়োন্মাহাত্বম্ 

পাঁটলস্য মাহাত্মম্ 

|%৩ 

বিষয়। 

|| তিলকন্য মাহাত্মম্ 

৩২৬ | জবায়৷ মাহাস্ম্যম্ 

৩২৮ | অটরূষকম্য মাহাত্ম/ম্ 
৩৩১ | কুনুস্তস্য মাহাত্মাম্ 

৩৩১ | মন্িকায়! মাহাত্ম্যম্ 

কুস্তীপুম্পদ্য মাহাত্মাম্ 

৩৩৪ | গেকর্ণাদীনাং মাহাত্মাম্ 

৩৩৫ | দুর্বব দিপুষ্পাণাং মাহাত্ম্যম্ 

পুষ্পমগ্ডপা্ধি 

৩৩৬] পুষ্পমণ্ডপমা হাত্মাম্ 

বিশেষতঃ কার্তিকে, 

স্থব্ণাদি পুষ্প!ণি 

৩৩৭ | হ্বর্ণপুষ্পাদিমাহাত্মাং 

নিষদ্কানি পুষ্পাণি 

অত্রাপবাদঃ 

৩৩৮ | বিশেষতো নিষিদ্কানি 

৩৩৯ | পুষ্পগ্রহণকালাদি 

নিষিদ্বপুষ্পপংগ্রহশ্নোকৌ 
পু ৩৪৪ পত্রাণি 

শ্রীতুলদ্যপর্ণনিতাতা 

পৃষ্ঠ। 
৩৪৩ 

৩৪৪ 

৩৪৪ 

৩৪৭ 

তুলসীমাহাত্ম/ং তত্র স্বতঃ পরমোত্তমতা ৩৫৭ 

৩৪১ | শ্রীভগবদ্দু লততা! 

৩৪২ | টবরিনাশকত্বম. 

৩৪ ২৯ সর্বসম্পতপ্রদত্ধম, 

সর্বার্থপাধকত্বম, 

৩ পরমপুণাজন কত্ত, ষ্ঠ 

মুক্তিপ্রদত্বম, 

শ্ীবৈকুঠলোকগ্রাপকত্বং 
শ্রীভগবতপ্রীণনত্বম্ : 
কার্তিকাদৌ ফঙ্গবিশেষঃ 

শ্রীভগবদর্পণেন পাপহারিত্বম, 



বিষয়। 

মাঘে 

চাতুম্ধাস্যে 

বৈশাখে 

তুলসী গ্রহণবিধিঃ 
তত্রাদৌ মন্ত্র 

তন্মাহাত্ম্যম, 

তূলস্যরচয়নিষেধকালঃ 

অঙ্গোপাপৃজ 

আবরণপুজ! 

শ্ীমননামাষ্টকপুজ। 

অষ্টমবিলানঃ| 

ধূপনং 

ধূপাঃ 
ধৃপেষু নিষিদ্ধম্ 
ধূপনমাহাত্ম্যং 

ীতগবনালয়ে ধৃপনমাহাত্ম্যম, 
ধূপশেষসেবনমাহাত্মযম্ 
দীপনম্ 
তত্র সন্ত 

দীপঃ 

দীপে নিষিদ্ধম্ 
দীপনমাহাত্মযম্ 

শ্রীভগবদালয়ে প্রদীপপ্রদানমাহাত্ম/ম্ 
মহাদীপমাহাত্ম/ম ৃ 
শোণমলিনাদিবস্ত্রবর্ত। দীপদ।ননিষেধঃ 

দীপনির্্বাপপাদি 
ভূমৌ দীপদ$ননিষেধঃ 
নৈবেদ্যং 

নৈবেদ্যপ্ণবিধিঃ 

নৈবেদাপাক্াণি 

[ পৃ্ট।! 
৩৬ 

৩৬৭ 
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৩৬৭ 

৩১৬৮ 

৩৬৪৯ 

৩৭৪ 

৩৭৬ 

৩৭৭ 

5১ 
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৩৩৭ 

৩৮১ 

|৩/০ 

বিষয়। 

পাত্রপরিমাণম, 

ভাজ্যানি 

নৈতেদ্যে নিষিজ্ধানি 

ভক্ষাণি 

নৈবে্াপণমাহাত্মাম্ 

পানকানি তন্মাহাত্ম্যম্ 

ধ্ানম্ 

হোঁমঃ 

বলিদানম্ 

তদ্বিধিঃ 

বলিদানমাহাত্মন্ 

জলগও্যযাদার্পণম্ 

মুখবসাদিমাহাতআ্বাম, 

পুনগর্ধা্পণম, 

মহারাজোপচারার্পণম, 

তত্র চামারমাহা আ্ম্যম, 

ছত্রস্য মাহাত্ম্যম্ 

ধ্বজন্য মাহাস্ম্যম, 

ব্জনন্য মাহাত্ম্যম্ 

বিতানস্য মাহাআাম, 

খড়াদীনা' মাহাত্ম্ম্ 
গীতবাদানৃত্যানি 

তত্র নিষিদ্ধমূ 

গীতাদিমাহাত্বাম। * * 

নিশেষতে গী তস্য মাহাত্বাম, , 
নৃত্যন্ত মাহাত্ম্যম, 

বাস্ধন্ত মাহাত্মাম, রর 

শো পুনঃ পূজা 
নীরাজনং 

নীরাঞনমাহাম্বযম, 
শঙ্খা দিবাদনমাহাত্মা ম, 

পৃষ্ঠ 
৩৯২ 

৩৯৩ 

৩৯৩ 

৩৯৭ 

৩৯৭ 

৪১৩ 



বিষগ্গ। 

সজলশঙ্খ-নীরাজনম্ 

স্াতিবিধিঃ 

স্তোত্রাণি 

বিশেষতঃ কলিকালে স্তোত্রাণি 

স্ততিমাহাম্ম্যম্ 

ব্ননমূ 

গ্রণামবিধিঃ 

নমস্কারমাহীঝম্ 

প্রণা্মনিত্যতা 

নমস্কারে নিষিপ্ধানি 

প্রদক্ষিণ 

প্রদক্ষণা-সংখ্। 

প্রদক্ষিণমাহা অম্ 

্দক্ষিণায়াং নিষিষ্ধম্ 
কন্মাদ্যপণম্ 

কল্ার্পণবিধঃ 

বর্মাপণমাহাত্মযম্ 
শ্বার্পণবিধিঃ 

আবত্মার্পধমা হীত্ম্যদ্ 

জগঃ 
তত্র মন্ত্র 

 প্রীর্থনম্* ২. 

অপরাধক্ষমাপনম্ 

অপরাধাঃ 

অপবাধশমনম, , 

শেষগহণম্ | 
নির্দালাধারণ নিত 

প্রীভগবনির্মীল্যমাহাত্মম, 
পু্জাবিধিবিবেকঃ 

নবসবিলানঃ। 
শঙ্ঘোদকমাহাত্ম্যম্ 

॥৪ 

গৃষ্ঠ। 

৪১৮ 

৪) 

7২৯ 

৪85১ 

৪২৩ 

৪২৫ 

৪২৬ 

৪৩৩ 

৪৩৪ 

৪৩১ 

99 

66৮ 

ব্ষিয়। পৃষ্ঠ। 

তীর্ঘধারণন্ ৪৫5 

চরণোদকপানমাহাত্মাম্ হী 

খঙখকত-পারদ্দোকমাহাত্মাং ৪৫৭ 

শ্ীভগবদ গ্রতঃ শঙস্থাপনমাহ।ত্যাম. ৪৫৮ 

ভ্রীতুলসীবনপুজ। ৪৫৯ 

অত্রার্থামন্ত্ 

পৃজামন্ত্রঃ এ 

স্ততিশ্চ এ 

প্রার্থনা নি 

প্রণামবাকাম, রর 

তুলমীবনপুজামাহক্যিম ৪৬১ 

তুলসীস্তিমহিম! ৪৬২ 

তুলদীবনমাহাম্ম্ম্ ৪৬৩ 

তুলসীমৃত্তি কাকা্টাদিমাহাস্থাম্ ৪৬৭ 

তুলমীপত্রধারণমাহাস্মাম্ ৪৬৯ 

তৃঙ্গসী-ভক্গণমাহাত্মাম ..: 8৭5 

ধাত্রীমাহাত্মাম্ ৪৭২ 

ন্নাননিষেধকালঃ ৪৭৩ 

বৃত্তিসম্পাদনম্ ৪৭৫ 

গুরুবৃত্বিষ্চ রঃ 

্রাস্থাগ্রাহথাণি ৪৭৬ 

মাধ্যাহিকরৃত্যানি ৪৭৯ 

বৈষুববৈশ্বদেবাদিবিধিঃ , % 

বৈষ/বশ্রাদ্ধবিধিঃ ৪৮ 

শ্রান্ধে বৈষ্ণবভোজনমাহাত্থাম্ ৪৮৩ 

ভগবদর্পণে নিষিদ্ধমূ । _ ০8৮৪ 

পৃজাব্যতিরিক-ভোজনদোযাঃ * ৪৮৫ 

অনপিত-ভোগনিষেধাঃ ৪৮৬ 

নৈবেগ্ঠ-তক্ষণবিধিঃ ' | ৪৮৪ 

নৈবেগ্তমাহাস্থযম্ ৪৯৩ 



দশম-বিলাসঃ । 

বিষয়। 

শ্রীভগত্তক্তনাং লক্ষণানি 

শৈবেষু শিবরুষ্ণাভেরকাঃ 
শ্রীভাগবত শান্্রপরত! 

বৈষ্ণবসম্মাননিষ্ঠ। 

শ্রীতৃলসীসেবানিষ্ঠ। 
শ্রীভগবতঃ কথাপরত। 

নামপরত। 

স্মরণপংতা 

মন্তবিজয়ে বৈরাগ্যার্দিন! চ ন্মণম 
পুঙ্জাপরতা 

বৈষঃবধর্খ্বনিষ্ঠ তাঁদি 

একান্ঠিত। 

তবিজ্ঞানেনানন্তপর তা. 

অন্ত সর্বনিরপেক্ষতা 

বিদ্াকু্নতবেংপি মনোরতিপর চা 

প্রেমেকপরত! 

তত্রোত্ৃম! 

মধ্যম! 

কনিষ্ঠা 

ভগবস্তকান।ং মাহাত্থ্যং 

ভগবস্তক্তসঙ্মাহাত্ম্যং 

ভগবৎকথামৃতপানৈকহে তা! 
শ্রীভগবন্ধণীকারিত। 
অনত্নঙ্গদোষাঃ ৫ 

অসশাং নিষ্ঠা 

শ্রীবৈষবনিন্মাদিযোষঃ £ 
শ্রীবৈফবসমাগমবিধিঃ 

৪৯৮ 

৫০৯ 

€১১ 

৫১২ 

৫: 

৫১৪ 

৫১৫ 
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৫১১ 

৫১৭ 

৫১৯ 

৫১৮ 

৫৫৪ 

৫৫৫ 

€৬ও 

৫৬১ 

৫৬৩ 

€৬€ 
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সপ 

ররর 

বিষয়। 

বৈষ্ণবসন্ম'ননিত্যতা 
বৈষ্বস্ততিঃ 

বৈষ্ণবাভিগমনমাহাত্মং 

বৈষ্ঃবস্ততিমাহাস্মাং 

বৈষ্ুবদন্ম।নমাহা ত্মাং 

বৈষ্ণবশাস্ত্রমা হাত্মযং 

শ্লীমপ্তাগবতমাহা কমা 

স্তগবচ্ছান্ত্বক্ত.মাহাত্বাং 

শীকৃষ্ণলীলা কথাশ্রবণমাছাত্বাং 

ক্ষতৃঢ়াদিসব্বহঃখনি বর্ত কত্বম্ 

প্রকর্ষেণ সর্বমঙ্গ কারিত্বং 

সর্বসতকম্মফলত্বম্ 

শ্রোথেন্দ্রিরসাফল্যকাব্রিত্বং 

আযুঃসাফল্য কারিত্বম্ 

পরমবৈরাগ্যোৎপাদকত্বম্ 
ংসারতার কত্বম্ 

সর্ববার্থপ্রাপকত্বম্ 
মোক্ষাধি কত্বম্ 

বৈকুলোক প্রাপক খম্ 

প্রেমসম্পাদ কত্বম্ 

শ্ভগবগশী ক্কারিত্বমূ 
স্বতঃপর্মপুরুবার্থত| * টি 

শ্রীভগবৎকথাত্যাগাদিদোষঃ 

শ্রীভগবৎকথাসক্তিঃ  * 
শ্ীতগ বন্ধন গ্রতিপাদনমা হাত্মাং, 

শ্ীভগবদ্ধন্মাঃ 

শ্রীভগবন্ধন্মমাহা স্ম্যং ॥ 

শ্রীতগবলীপা কথাকীত্তনমাহাম্বম্ 

পৃষ্ট। 
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দ্িতীয়ো ভাগঃ। 

একাঁদশ-বিলাসঃ । 

বিষয় । 

সায়স্তনকত্যানি 
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অনাহতান্ব'জে ষড় ভি-রর্মিভির্দে সনাহতে। 
গীযৃুষৌদধিমধ্যস্থ-রত্বদীপত্ত মধ্যতঃ ॥ 

স্থিতং কল্পতরোরমূলে কঞ্চিৎ কল্পতরুং পরম্। 

তমালতরুনীলাভ-মধস্তাৎগীতবন্ধলম্ ॥ 

কানক্যা লতয়া গাঢ়-মাপাদক্বন্ধবেষ্িতম্। 
আলবালনিবদ্ধাজ্বিং পুষ্পদামবিভূষিতম্ ॥ 

পঞ্মরাগপ্রভানিন্দি-লসংকিসলয়ান্বিতম্। 

বিশালবিটপাবলদ্ি-বৃহৎফলচতুষটয়ম্ ॥ 

বামতঃকিঞ্চিদাবর্জি-বিচিত্রশিখরং সদ] । 

স্ষুরতা জ্যোতিষ৷ শশ্বদ্ ভাসয়ন্তং দিশে! দশ ॥ 

পল্পবাস্ত-রবিশ্রাস্ত-খেলতখঞ্জনরঞ্নম্। 

প্রজাপতীন্দ্রগোপালি-নীলকঠাদিসেবিতম্ ॥ * 
'স্বন্ধোপরিপ্রশাখৈক-শুধিরোধ্মধুক্বনৈঃ 1 
মোহযস্তং জগৎ সর্ব্ং মোহনৈত্্ষরাত্বকৈঃ ॥ 
অতীবশীতলচ্ছায়ং সর্ববসস্তাপহীরকম্। 

পদে পদে প্রপঞ্োয়- প্রার্থনেরং সদা মম ॥ 

--বম্পাদকন্ 





আস্রীহরিভক্তিবিলাস! | 
০ হা পা ও ও স্থায়ী) 00... ০০৯০৩ ৩০ আর 

ত্রীশ্রীগোবিন্দায় নমঃ। 

অথ মঙ্গলাচরণমূ। 

চৈতন্তদেবং ভগবন্তমাশয়ে,শ্রীবৈফণাণাং প্রমূদেহরস। লিখন্। 
আবশ্তকং কম্ম বিচাধ্য নাধুভিঃ সার্দং মমাহত্য সমন্তশাগ্বতঃ ॥ ১ ॥ - 7 শ্্ার্সঠ১ শর্ট. 

রপ্রমদনমোহনঃ কৃষে। জয়তি। ব্রদ্মাদিশক্তিপ্রদমীশ্বরং তং, দাতুং ব্বতক্তিং কৃপয়াব- 
ত্র্ঘং। চৈতগ্যদেবং শরণং প্রপণ্ে,যন্যপ্রসাদাং স্ববশেই্থসিদধিঃ| লিখ্যতে তগগ্তক্তি-বিলামন্ 
যথামতি। টীক। দিগ্র্শিনী নাম তদেকাংশার্থবোধিনী ॥ থরে কর্মণি প্রবর্তমানে। 
গরনথকারস্তৎসংসিদ্ধয়ে প্রথমং পরমগ্তরুরূপং শ্রীমদিষ্টদৈবতং শরণত্বেনাশ্রয়তি চৈতন্ঠেতি। 
চৈতন্যং বিশ্তদ্ধং জ্ঞানং তদ্রূপো যো দেবে! জগংপৃজান্তং। দেবেষু মধ্যে যো জ্ঞানঘনস্তমিত্যর্থ;। 
দ্বা। চৈতন্য্ত চিত্তস্ত দেবোহধিষ্ঠাতা যঃ ্রীবান্থদেবস্তং। অথব! টৈতন্যং চেতনা জীবন- 
হেতুন্তস্য দেবো নাথস্তং প্রাণেশ্বরমিত্যর্থ; ৷ আশ্রয়ে শরণংযামি। কিমর্থং? শ্রীমতাং বৈষ্ণবাণাম্ 
আবস্ঠকম্ অবস্থরুত্যং যৎ কর্ম ত২ সাধুভিঃ সদাচারপরৈর্বৈফবৈরেক সমং ধিঠার্ধ) লিখুন 
লিখিতৃৎ, হেতৌ শতৃঙ। তচ্চ কিমর্থম্? তেষামেব প্রকষ্টমুদে পরমহ্যায়। নহ্ু তব নীচশ্ত 
কথমেতৎ সিধাতু ? তত্রাহ ভগবস্তমিতি। সর্বৈরব্যুক্তং কারণ্যাগ্যধিল-উনীয়গুণবন্তং 'ব 

শ্রীকষঞ্ণমিতি বা কৃষত্ত ভগবান্ স্বয়মিতি শ্রীভাগবতোজেঃ| এবং পক্ষত্যে ক্রষেণ সমন্ধনীয়ং। 
তাদৃশস্ত মহাগ্রভোরাশরয়ণেন ন কিমপ্যসাধ্যমিতি ভাবঃ। কিঞ্চ তচ্ছত্রিব তমিয়োজনেন বা 
তন্মাহাস্মোন,ব! অহমন্ত্প্রবৃত্োইস্থি, ন তু-স্বাতন্যাদিনেতি নিজৌদ্ধত্যাদিপরিছার:। স্বমতে 

আর ৬ পক 

আমি সাধুগণের * সহিত বিচার করিয়া বৈফবগণের কর্তব্যক্্ সকল নিবিল শা ইতে 
আহরণপূর্ববক তাহাদিগেরই পরমানন্দবর্ধনার্থ অনায়াসে লিখিবার জন্য শ্রীমন্তগবান্ চৈতনত- 

০০ ওর - 

+ নাধুগণের অর্থাৎ মদাচারশীল নৈফবগণের |. টা 



২ শ্রীতীহরিভক্তিবিলালঃ | [ ১ম বিলাসঃ। 

ডকের্বিলাসাংশ্চিন্তে প্রবোধানন্দস্য শিষ্কে। ভগবতপ্রিয়ন্তয | 
গোপালভট্রো রঘুনাথদাসং সন্তোষয়ন বূপসনাতনৌ চ ॥ ২॥ 

মধুরানাথপদাজ-প্রেমভক্তিবিলাসতঃ ৷ জাতং ভক্তিবিলাসাখ্যং তত্তক্তাঃ শীলয়ন্ত্িম্ ॥ ৩। 
জীয়ান্-রাত্যন্তিকভক্তিনিষ্ঠাঃ শ্রীবৈষ্ণব! মাথুরমণ্ডলেহত্র। 
কাশীশ্বরঃ কুষবনে চকাস, শ্রীকষ্দাসশ্চ ম লোকনাথ ॥ ৪ | 

শি শসা প জপ আপ 8 উস আনা ও" শা পিস ৮ ৭ ক সস হত পপ ০ এপ আপ 

চ প্রীচৈতন্দেবেতি প্রসিদ্জং ভগবন্তং মহাপ্রভুম। তংকারুণ্যমহিনন। হদাপ্রিতন্ত মম ন 

কিমপি দুর্ধরং, সর্বমেব ্ুখসাধ্যমিতার্থং। নন্থু তৎ সর্ব শ্রতিম্থৃতিপুরাণাগমাদিযু সর্বন্র 
বর্তত এব, কিং তন্লিখনেন ? তেত্রাহ__সমস্তেভ্যঃ শাস্্েযং সমাক্ আহতা আনীয়। তত্র তত্র 
স্থানে স্থিতমহমত্র যথাযোগাৎ সঙ্গমধ্য তত্তংপদ্যজাতমেকত্রীকৃত্যা লিখিস্তামীত্যর্থ; ॥ ১॥ 
বিলাসান্ পরমবৈভবরূপান্ ভেদান্ চিন্তে সমাহরতি। ভক্তিবিলাসানাং চয়নেনান্ত গ্রন্থস্থ 

ভক্তিবিলাসেতি-সংজ্ঞায়াং কারণমেকমুদ্দিষ্টং। ভগবংপ্রিয়স্তেতি গছত্রীহিণা তৎপুরুষেণ ব৷ 
সমাসেন তস্ত মাহাক্মাজাতং প্রতিপাদিতং। এবং তচ্ছিসস্ত শ্রীগোপালভটম্তাপি তাদৃক্ত্বং 
বোদ্ধব্ং। শ্রীরঘুনাথদাসে! নাম গৌড়কায়স্থকুলাজ্ভাম্করঃ পরমভাগবতঃ শ্রীমধুরাতরিতস্তদাদীন্ 
নিজসঙ্গিনঃ সম্তোষয়িতুমিত্যর্থঃ ॥ ২॥ শ্রীমখ্রানাথন্ত প্রীকৃফন্ত ভগবতঃ পাদাজে বিষয়ে ঘ। 
্গোপালভট্টশ্য প্রেমতক্তিত্তস্য বিলামতঃ উন্নাসাং। যদ্বা মথুরায়াং যো! নাথস্তশ্য প্রভোঃ 
শ্ররষম্ত পদাজয়োর্ডক্তিবিলাসঃ ভক্তিক্ষেত্রত্বাৎ তন্মাজ্জাতমিতি গ্রস্থস্ ভক্তিবিলাসেত্যাখ্যায়াং 

কারণাস্তরং জ্ঞেয়ং। ইমং গ্রন্থ তত্তক্তাঃ শ্রীমথুরানাথপাদাজে ভ্রমরাঃ শীলয়ন্ত অভ্য্থত্থিত্যর্থ;। 
শোভয়ন্তিতি পাঠে দোষাপকরণেন নিরন্তর-শ্রবণ-কীর্ভন-প্রচারণাদিনা বা অলঙ্ুর্বস্থিতি 
বিনয়বিশেষঃ ॥ ৩ ॥ শোভাপাদনঞ্চান্ত গ্রন্থস্য শ্রীমথুরানাথচরণারবিন্দভক্তিরসিকানাং 
শ্রীমথুরায়াং সুখনিবাসেন স্বতএব সম্পন্ঘতে ইত্যাগ্ভিপ্রায়েণাশাস্তে জীয়ান্থরিতি। 
্ীভগবস্তক্তি প্রবর্তনাদি-লক্ষণ- 'শিজোৎকর্মাবিদূ্ান্িতরথ | মধুরাম গুলে রমখুরানগরমধ্যে 
টন হব তন ৭ শপ শপ ৯ সপ ০০ তত শপ ০ ০ শিপ ৮ ০০৭ 

দেবের আশ্রয় গ্রহণ করিতেছি। ১। ভগবংপ্রিয় প্রবোধানন্দের শিপ গোপালভট, রঘুনাথ- 
দস ও রূপননাতনকে প্রীত কারবার জন্য, ভক্তির বিলাম * আহরণ করিতেছে। ২। মথুরা- 
বীশ্বর হরির চরণকমলে গোপালভট্রের যে প্রেমতক্তি কত আছে, সেই ভক্তির বিলাস হইতেই 
ভক্তিবিলাসাধ্য গ্রন্থ সঞ্ধাত হইয়াছে; সুতরাং ভকগণ এই গ্রস্থ অভ্যান করুন্। ৩। + 
( মধুরাপুরে মধ্বেশ্বরের পাদপন্মভক্তিরসিকগণের ভ্ুখনিবাস হ্বারাই উত্ত গ্রন্থের শৌভা- 
সম্পাদন স্বভাবতই নিপন্ন হয়, ইত্যাদি অভিপ্রায়ে প্রার্থনা করিতেছেন )-__.আত্যন্তিকভক্তিনি্ 
শ্রীবৈষবগণ মখুরামগ্ডলে স্থুখে নিবসতি করিয়া শ্রমন্তগবন্তকিপ্রবর্তনাদিরপ নিজ উৎকর্ষ 

০. ৪ এ জা 2 ০০৮ পা ৮ 

« ভক্তির বিলাস অর্থাৎ পরমবৈন্তবরূপ তেদ-সমূছ। 
1 এই স্থলে মুলে “শোতয়ন্ত” পাঠও দৃষ্ হইয়। থাকে ।. সেস্থলে এইরূপ অর্থ হইবে ধে। নিরস্তর বণ" 

কাঁত্বনংপ্রচারণাদি দ্বারা অলঙ্ক ত করুন রি 



১ম বিলাম:। ] জশ্লীহরিভভিবিলাসঃ। ৩ 

তত্র লেখ্যপ্রতিজ্ঞা]। 

আদৌ সকারণং লেখ্যং প্রীর্বাশরয়ণং ততঃ | গুরুঃ শিল্পঃ পরীক্ষার্দির্গবান্ মনবোইম্ত চ। 
মন্ত্রাধিকারী সিদ্ধাদি-শোধনং মন্ত্রসংক্কিয়॥ ৫॥ দীক্ষা নিত্যং ব্রাহ্মকালে শুভোথানং পবিত্রতা ॥ ৬।॥ 

পিস শপ আত এ পপ পল ৮ সত 

্রা্তত্রৰ তেষামবস্থিতে:। কৃ্ণবনং বৃনদাবনং তাপনীয়রত্তগারাং। তশ্মিন্ ক 
শ্রবণকীর্তনাদিভক্ত্যা হুখং নিবসত্তিতার্থ:। লোকনাথেন সহ বর্তত ইতি তথা সঃ । ইতান্যোন্যং 
তয়োঃ প্রীতিবিশেষঃ সুচিত;। এবঞ্চ যদৈষাং তত্র তত্র নিবাসন্তদানীময়ং গ্রন্থে। জাত ইত্যাস্ভপি 
সথচিতং ॥ ৪ | 

লিখন্লিতি যল্লিখিতং, তক্লেখ্াযমেব প্রতিজানীতে আদাবিত্যাদি- ত্রয়োবিংশতিভি: | কারণ 
সহিতং শ্রীগুরোরাশ্রয়ণম্ উপসত্তিরাদৌ লেখ্যং। লেখ্যমিতান্ত লিঙ্গবচনব্যত্যয়েন যথাযথং 
সর্বন্রান্য়ঃ। ততন্তদনন্তরং গুরু; কীদৃশ ইতি ত্য লক্ষণ লেখামিত্যর্থঃ। অস্ত ভগবতো 
মনবো মন্ত্রাশ্চ তন্মাহাযআ্যাদিকঞ্চ লেখ্যমিতার্থ: ॥ ৫ ॥ দীক্ষা তদ্দিধির্লেধ্যা ইতার্থঃ। এবমগ্রেইপি 

সর্বাত্র মূলগ্রস্থাহ্ছারেণ যথাযথমৃহং। নিত্যমিত্যন্ত শরণাগতিরিত্যন্তমন্বৃত্তিঃ। শরণাগতেরপি 
নিত/কুত্যেঘস্তর্ভাবেন তদবধি নিত্যকৃত্যানামেব লিখনাং,অতএব তদন্তরং নিত্য ৃত্যব্যবচ্ছেদার্থং 

পক্ষেঘিতি লেখ্যং। ব্রাঙ্গকালে ব্রাঙ্গমুহূর্তে শুভং শুভকন্মার্থং রুষ্ণককৃষ্ণেতি কীর্তনাদিনা 
মঙ্গলাবহং বা যছুখানং শধ্যাত্যাগন্তৎ। পবিত্রতা পাণিপাদং-প্রক্ষালন-দন্তধাবনাচমনাদিন 

শুচিত্বং। এতদাদি সর্ববং যণ্ঘপ্যগ্রে স্বতএব তত্তৎপ্রকরণতো ব্যক্ত ভাবি, তথাপি ৪ 
০ শন. ৮ এ ০ 

আবিষ্কার করুন্ [অর্থাৎ নিখিল জনগণকে 'ভকতিমার্ে উপদেশ দিউন; এবং কাশশ্বর, লোকনাথের 

সহিত সেই কৃষ্ণকানন বুন্দাবনে বিহার করুন্ অর্থাৎ শ্রবণ-কীর্তন-ম্মরণাদি ভক্তি দ্বারা সুখে 

নিবসতি করুন্। ( এই স্লোকের তাংপর্যে কাশীশ্বর ও লোকনাথ উভয়ের পরম্পর আত্যস্তিকী 
গ্রীতিই স্থচিত হইল, আর ইহাও বুঝিতে পার! যাইতেছে যে, যংকালে বৃন্দাবনে উহাদিগের বাস 
হয়, তৎকালেই এই গ্রন্থ বিরচিত হইয়াছে )। ৪ | 

এই গ্রন্থে লিখনোপযোগী বিষয়ের প্রতিজ্ঞ! যথা--এই গ্রস্থের আদিতে হকারণ তত 
আশ্রয়-গ্রহণ অর্থাৎ যে প্রকারে গুরুদেবের শরণাপন্ন হইতে হয় -তাহা লিখিত হইবে। তৎ- | 

পরে গুরুলক্ষণ, শিষ্য-লক্ষণ, গুরু-শিষ্য-পরীক্ষার্দি, ভগবান ও ভগবানের মন্ত্রমাহাত্মা, মন্ত্রের 
অধিকারী, মিদ্ধাদি শোধন, মন্ত্রস্কার; নিত্যদীক্ষা, নিত্য ত্রা্মূহূর্তে শুভ উখান, নিত্য পবিভ্রতা, 
শ্রীকফের প্রাতঃম্মরণাদি, বাস্চাদি ছবারা প্রবোধন, * অগ্নে নিন্মাল্যোতারণ ও পরে মলারাত্রিক। 
মৈত্রাদিকত্যু, " শৌচ, আচমন, দন্তবাধন, ক্গান, তারিক মনধ্যাদি, দেবারতীদি-সংার, তুল- 

« ৬ উখান _গুতকর্মার্ঘ “কফ কৃ” এইরাপ কার্তনাদি রা শবা।তাগ। নিতা গবিভ্রতা--পাণিপাদ, 
প্রক্ষালন। দত্তধাবন ও জাচমনাদি দ্বারা শুচিত্ব। প্রাতঃপ্ররপাদি--ল্মরপ, কীর্দ। নমদ্বার ও টিন 
বাইা!দি ছার! প্রবোধন--বাষ্য ও সবপাঠাদি যার! কুের চেতনা-সম্পাদন। ক :। 

1 ৈত্রাধিকৃতা--নিজমলবিদর্জনাদি কর্ম । 



& রীত্রীহরিভক্তিবিলাসঃ। [১ম বিলামঃ। 

প্রাতঃ-স্ৃত্যাদি রুষন্য বাগ্াঠ্ৈশ্চ প্রবোধনং | নির্মাল্যোত্ারণাগ্ভাদৌ মঙ্গলারাত্রিকং তত:1৭॥ 
মৈত্রাদিরুত্যং শৌচাচ-মনং দন্তস্ত ধাবনং | ম্বানং তান্ব্িকসন্ধ্যাদি দেবসন্াদিসংক্কিয়! ॥ ৮ ॥ 
তুলশ্তাগ্যান্বতিরগেহ-ন্নানমুষোদকাদিকং। বস্তরং পীঠং চোর্পুণ্ং শ্রীগোপীচন্দনাদিকং ॥ ৯॥ 
চক্রাদিমুদ্র। মাল! চ গৃহসন্ধযার্চনং গুরোঃ। মাহাত্মঞ্চাথ কৃষন্ত দ্বারবেশ্মান্তরাচ্চনং ॥ ১০ ॥ 

পৃজার্থাসনমর্থাি-স্থাপনং বিস্ববারণং। শ্রীপ্ুর্বাদিনতিভূতিশুদ্ধিঃ প্রাণবিশোধনং ॥ ১১ 
তাপ আপ আর ৭ ও শপ পপ 

মধুনাত্র কিঞ্দিভিব্জ্যতে ॥ ৬॥ প্রাতরিতি। নিত্যমিতিবং মধ্যাহ্ুকৃত্যং যাবদনুবর্তত 

এব। এবং মধ্যাহ্াদিকং চোহ্ং। স্থৃতিঃ স্বরং। আদিশব্দেন প্রাতঃকীর্তন-প্রণমন-বিজা- 

পনাদি। প্রবৌধনং বাগ্যৈঃ। আদিশবাৎ স্ততিপাঠাদিভিঃ | নির্মাল্যোত্তারণম্ আদিশব্েন 
্রীমুখ প্রক্ষালনদন্তকা্ঠার্পাদি ৷ আদাবিতি প্রথমং নিশ্মাল্যো্তারণশ্যাবশ্কত্বাৎ ॥ ৭॥ নিজনস্ত- 
ধাবনং যগ্ঘপুখানানস্তরমেব কৃত্যমিতি পবিভ্রতান্তঃ পূর্ব প্রবিষ্টমেব, তথাপি শৌচানিবিধিপ্রসঙ্গ- 
তোহত্র তথিধিগাত্রলিখনং | তান্থিকী সন্ধ্যা তদুপান্তিঃ। আদিখ্সবেন জলে ভগবংপুজা। 

দেবসদ্মনঃ ভগবদালয়শ্য সংক্কিয়। সংমার্জনাদিনা স্বস্তিকনিম্মাণ-ধবজপতাকাগ্যারোপণেন চ। 
আদিশব্দাৎ গীঠপাতবস্বাদিসংঙ্গারঃ ॥ ৮ ॥ তুলশ্তাঃ আদিশবীং পুষ্পাদীনাঞ্চাহরণং | গেহে 

নিজগেহে ন্ানং তদ্দিধিঃ, তচ্চ বহি্তীর্থাভাবেন কিংবা শ্রীভগবদালয়সংস্কারাগ্যনস্তরমেব পুজার্থং 
পুনঃ স্নানাপেগয়! জেয়ং, ততৈবোফোদকামলকাদিন্সানব্যবস্থা চ। বন্ধ স্সানান্তরং নিজপরিধেয়ং । 

পীঠং আচমনা্র্থ, নিজাসনং ॥ ৯ ॥ গুরোরষ্চনং মাহাত্মাঞ্চ । অথেতি গুরুপৃজানস্তরমেব ভগবং- 
পৃজায়। বিধেযত্বাং। ছারং বেশ্মান্তরঞ্চ গৃহ্মধ্যং তয়োর্চনং ॥ ১০ ॥ পুজার্থেতি পূর্বলিখিতাং 

নিজগীঠীস্ছেদার্থং ৷ অর্ধযপাত্রাদীনাং স্থাপনমিতি তত্তদ্ব ব্যাণাং তত্তৎপাত্রে চ, তত্তৎপাত্রাণাঞচ 

তন্তংস্থানেধূ'ধারণৎ তথ! মঙ্গলঘটস্থাপনঞ্চেতার্থঃ। প্রাণবিশোধনং প্রাণায়াম ইত্যর্থঃ ॥ ১১॥ 
পপ সহ 

স্যাদিআহরণ, গরেহম্সান, উষ্চোদ কাদি-ব্যবস্থা, * ন্নানানন্তর স্বীয় পরিধেয় বন্ধ, গীঠ, * উর্দু 
ও গোপ্রীচন্দনাদি, চক্রাদি মুদ্রা, মালা, গৃহে সন্ধ্যা, গুরুর অর্চনা! ও মাহাত্ম্য, তৎপরে শ্রীকফ্ণের 
ঘর ও গৃহের অর্টনা, গুঁজার্থ স্বীয় উপবেশনের জন্ত আসন, অর্ধ্যাদি স্থাপন, বিজ্লনিবারণ, 
গুরু প্রভৃতিকে নতি, ভৃতশুদধি, প্রাবিশোধন অর্থাৎ প্রাণায়াম, ন্তাস, বেগুবনমালাদি মুস্তা- 
পঞ্চ, শ্রীকুষ্ণের ধ্যান, অস্তরর্চনা অথাৎ কৃষ্ের অন্তধীগ, পৃকতাস্থান, শ্রীমূর্তি ও শালগ্রামশিলা 
এবং তাহার লক্ষণাদদি, ঘ্বারকোন্তব চক্রসমূহ, ক্ষালনাদি দ্বারা ীমূরতযাদির শুদ্ধি, পীঠার্চনা, 

নপপ্পা চে ০ সি 
সা এট 

*' তান্ত্রিক সন্ধা দ-এখানে আদি শবে জলে ভগবৎপুঞ্জা অর্থাৎ তাস্ত্রকী মন্ধে|।পাসদ। ও জলে ভগবহ- 
পুজা দেশায়তনা মন্ব।র--এখনে আদি শব দ্বারা ভগবদ্গা,চের সন্মার্জন, দ্বস্তিক নির্দাণ। ধর্জ বা পতাকাদি 

রোপণ, পীঠপার ও নর্নাদি সংক্কি্। বুঝিতে হইবে । তুলস্যাদি আহরণ -* এখানে আনি শঙ্ষে পু্পাদি বুঝিতে 
হষ্টবে অর্থাৎ তুলসী ও পুষ্পাদির আহরণ। গেহন্নীন-_ন্ীয় গৃছে স্লীনবিধি অর্থাং বহির্ভাগে তীর্ঘাভাব হেতু, 
কিংবা! উমঙ্গিরাদি সংক্ষারের পর অর্চনা গৃহে পুনরায় শ্লানব্যবস্থা। উ্চোদকাদি বাবস্থ_-উফ্জলে ও জাম- 
লকাদিসলিলে শ্বানবিধি। | - র | 

1 গীঠ--আচমনাদি জন্ত নিজ আনন। 
| চট 



১ম বিলাসঃ। ] প্ীপ্রীহরিভক্িবিলাসঃ। € 

্যাসা মুদ্রাপঞ্চকঞ্চ কৃষ্ধধ্যানান্তরচ্চনে ৷ পুজাপদানি প্রীমূর্তি-শালগ্রামশিলান্তথা ॥ ১২ ॥ 

দ্বারকোত্তবচক্রাণি শ্ুদ্ধয়; পীঠপৃজনং। আবাহনাদি তমুদ্রা আসনাদিসমর্পণং ॥ ১৩ ॥ 
স্পনং শঙ্খঘণ্টাদিবাগ্যং নামসহম্রকং | পুরাণপাঠে বনন-মুপবীতং বিভূষণং ॥ ১৪ । 
গন্ধ: শ্রীতুলসীবাষ্ঠ-চন্দনং কুহ্ৃমানি চ। পত্রাণি তুলসী চাঙ্গোপাঙ্গাবরণপূজনং ॥ ১৫। 
ধূপো দীপশ্চ নৈবেগ্ং পানং হোমে! বলিক্রিয়া। অবগও্যাগ্যান্তবাসো দিবাগন্ধাদিকং পুনঃ ১৬ 

রাজৌপচার। গীতাদি মহানীরাক্জনং তথা ॥ ১৭ ॥ 

পা শপ ৭ মা এ সপ (৯ শা এ শ. স্পিন অসি শপ সপ শাসপীশপীশীসসপীশেসীটী শশী ৩ শপ পপর পর পপ পপ ৮ ঠা উপ 

ম্যাসাঃ নিরিিনিউজিনি মুদ্রাপঞ্ককং বেণুবনমালাদি-মুদ্রাঃ পঞ্চ। কৃষন্য ধ্যানম্ 
অথ প্রকটসৌরভেত্যাছবাক্তং । অন্তরচ্চনঞ্চ ধ্যানানস্তরমন্তর্ধাগ:ঃ | পৃজায়াঃ পদানি স্থানানি 

শ্রীশাল গ্রামশিলাদীনি ক্ুধ্যাগ্ন্যাদীনি চ। শ্রীমূর্তয়ঃ শ্রীভগবংপ্রতিকৃতয়ঃ শ্রীশীলগ্রামশিলাশ্চ 
তততরক্ষণাদি ॥ ১২॥ শুদ্ধয় ক্ষালনাদিনা! শ্রীমূর্ত্যাদীনাং। আবাহনম্ আদিশবাৎ সংস্থাপন- 
সন্নিধাপনাদিসপ্রকং। তনুদ্রাঃ আবাহনাদি-মুদ্রাঃ। আসনন্য আদিশব্দাৎ স্বাগতানম্তরম্ অর্থা- 

পাদ্াচমনীয়-মধুপর্ক-পুনরাচমনীয়ানাঞ্চ সমর্পণং ॥ ১৩॥ ন্পনে অভ্যঙ্গপ্রব্যপঞ্চামুতোঘর্তনাদীনি 

ন পৃথক্ লিখিতানি, তেষাং স্পনাঙ্গত্বাৎ। এবমন্যদপুহাং। ভগবত: স্নানে শঙ্ক্সপনশ্ ঘণ্টা- 
বাগ্ঘন্য চ ফলবিশেষোক্তেঃ শঙ্খঘণ্টয়োমণহাত্মযম্ আদিশবদাত্বত্রৈব শঙ্ঘাদিবাছান্ত চ মাহাত্ম্য 
লেখ্যমিতার্থঃ। বসনাদিকং সপনানন্তরং ভগবতেইর্পণং ॥ ১৪ ॥ গন্ধান্তর্গতস্তাপি ্রীতু্সীকাষ্ঠ- 

চন্দনন্ত পৃথক লেখো মাহায্মাবিশেষতঃ, এবমন্তাদপ্যুহথং। পত্রাণি বিশ্বাদীনাং । অঙ্গানাং মন্ত্র 
বর্ণাদীনাম্ উপাঙ্গানাঞ্চ বেখাদীনাম, আবরণানাঞ্চ গোপকুমারাদীনাং পূজ। ॥. ১৫ ॥ বলিক্রিয়া 

বিধক্সেনাদিভ্যো ভগবছুচ্ছিষ্টাংশপ্রদানং। অবগণ্ডষং গঞগুযযার্থজলং। আদির্ববেন দন্ত- 

শোধন-পুনরাচমন-পরীমুখমার্জনাদি। আশ্বাস: লবঙ্গ-তান্ব,লাপি-মুখবাস: ॥ ১৬॥ রাজোপ- 
চারাঃ ছত্রচামরাদয়ঃ। গীতম্ আদিশবাৎ বাস্চাং নি ৷ শঙ্খাদীনাং বাদনং ূরব্বং সানথ, 

মর সপ শিপ শিপ শিস আসা 8০৮০ কপ পর পপ পপ. জল আপ আআ পর শন সপ শি সত ৯ ০ শপ ৪৮৮ সি শপ 

আবাহনাদি, * আবাহনাদির মুদ্রা, আননার্দি নাতি ৭ ক্মপন, & ন্ীনার্থ শঙ্খ ও ঘণ্টা 
বাদ্যের মাহাক্ম্য, সহন্রনাম, পুরাণাধ্যয়ন, বসন, উপবীত, বিভূষণ, গন্ধ, 'ুলসীকাষ্ঠের চন্দন, 
কুম্ৃম, বিষাদির পত্র, তুলসী, অঙ্গ উপাঙ্গ ও আবরণের অর্চন।, খু ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য, পান, 

শি সর 

* আবাহন।ছি-এখানে আদি শব্দে সংস্থাপন-সন্গিধাপন!দি মাতটী বুঝিতে হইবৈ। 
1 আননানি সমর্পণ--এখ।নে আদিশছে হ্থ!গতানম্তর অর্ধয, গান আচমনীর়, মধুপর্ক। যারা ্রস্ঠৃতি 

অপণ বুঝিতে হাইবে। 
£ নপন-্-এখানে সপন শষ মানের ঙ্গন্ব বশতঃ জতাঙ্গ উবা। পঞ্চানৃত ও উ্ব্তনাদি স্রধাসমূহ বুঝিতে 

হইবে । 
8 চন্দন গন্ধের মধ্যে পরিগণিত হইলেও ইরানের পৃথক উ্লেখ কগাতে দাহা্স্যবিশেষ গ্ুচিত 

হইতেছে। 
ণা অঙ্গ _মন্রর্ণদি | উপাঙ্গ_বেশ প্রসৃতি। জাবরণ__গোপরুমারাদি া 



৬ শ্ীপ্রীহরিভক্তিবিলাসঃ। [১ম বিলাস:। 

শঙ্খাদিবাদনং সান্-শঙ্খনীরাজনং স্ততিঃ । নতিঃ প্রদক্ষিণ! কণ্ধাপ্ঘর্পণং জপযাচনে । 
আগঃক্ষমাপণং নানাগাংসি নিশ্মাল্যধারণং ॥ ১৮ 

শহ্ধাদু তীর্ঘং তূলসীপৃজা তন্মত্তিকাদি চ। ধাত্রী ন্বাননিষেধস্য কালো বৃত্তেরূপাজনং ॥ ১৯। 
মধ্যান্ছে বৈশ্বদেবাদি শরান্ধং চান্প্যমচ্যুতে ৷ বিনাচ্চামশনে দোষাস্তথানর্পিতভোজনে। 
নৈবেদ্ভক্ষণং সন্তঃ সসঙ্গোহসদসঙ্গতিঃ ৷ অসদগতির্বৈফবোপহাস-নিন্দাদি-ছুক্ষলং ॥ ২০ ॥ 
সতাং ভক্তিরিষুঃশান্্ং শ্রীমন্ভাগবতং তথা । লীলাকথা চ ভগবদ্ধন্মাঃ সায়ং নিজক্রিয়াঃ। 

কর্মপাতপরীহারসিকালারচা বিশেষতঃ । কংরত্যানতখে! খো পুজাফলসিদ্যাদিদশনং | ॥ ২১। 
জা ০ পিস পারা ও পাস 

অধুনা চ মহানীরাজনবিধয়কমিতি ভেদঃ ॥ ১৭॥ জলযুক্তশঙ্খেন যুক্রশঙ্থেন নীরাজনং। জপঃ ঃ যাচন 

প্রার্থনা । আগসামপরাধানাং ক্ষমাপণং। নানা নানাবিধান্যাগাংসি। নিশ্মাল্যস্ত প্রীভগবং- 

পাদাক্টোত্তীর্ণন্ত তুলন্যাদেনি জমস্তকে ধারণং ॥ ১৮॥ শহ্থাঞ্থু শ্রীভগবনীরাজিত-শহ্ঘজলং। 

তীর্থং ্রীচরণোদকং। তুলসীবনে শ্রীভগবতস্তলশ্যাশ্চ পূজনং। তস্থস্বল্তা মৃত্তিকাকাষ্ঠাদি। 

ধাত্রী আমলকী তন্মাহাজ্মুমিত্যর্থ; ॥ ১৯ ॥ বৈশ্বদেবাদিকং আাদ্ধঞ্চ বৈষ্বৈর্ধথা কাধ্যং তদ্বিধি- 

রিত্যর্থ: বৈষ্ণবরুত্যানামেব লিখনাং। অচ্যুতে শ্রীভগবতি অনর্পাম্ অর্পণাযোগাং। অর্চ্চাং 
ভগবংপুজাং বিন! ভোজনে দোষাঃ। তথেতি ভগবত্যনপিতন্য ভ্রব্স্ত ভোজনে চ দোষাঃ। 

সন্ত: শ্রীভগবদ্ধক্তাঃ | অসন্তিরসঙ্গতিঃ অসংনহ্গপরিত্যাগ ইতার্থঃ। অসতাং গতিনিষ্টা ৷ বৈষ্বাণা- 
মুপহাসাদিনা যদ্দষ্টং ফলং ভবতি তৎ। যগ্ঘপাসদগত্যন্তর্গতমেব তত স্তাৎ তথাপি বিশেষতো! 
বৈষ্ববিষয়কাপরাধলক্ষণং পরমাসাধুত্বপরীহারার্থং পৃথগ্লিখিতং ॥ ২০ ॥ ভক্তিঃ অভিগমণ- 
স্ততযাদিন! সম্মাননং। লীলাকথেতি ভগবল্লীলাকথায়াঃ শ্রবণকীর্তনাদি । তত্যাগে দোষশ্চ | 

নিজজক্রিয়াঃসন্ধ্যোপান্ত্যাদিকর্দমাণি। বৈষ্বাণাং কর্মপাতন্য পরিহারঃ তদ্দোষনিরাকরণসিদ্ধান্ত 

ইতার্থ:। বিশেষতত্ত্িকালার্চনং কালত্রয়পূজাবিধিবিশেষ ইত্যর্থ।। নক্ংকৃত্যানি গীতবাদ্াদি- 
পূর্ববক-স্রীভগবচ্ছয়নোপচারকল্পনাদীনি। পুজাফলম্ত সিদ্ধিঃ যথখ সংপূর্ণতী স্যাৎ তত্প্রকার 
ইত্যর্থঃ ।"আদিশবেন অশক্তস্ পূজাফলপ্রা্পায়ঃ। দর্শনং পূজায়; ্রীমূর্তের্বাইবলোকনং |২১। 
৮৮৬ 

হোম, বলিক্রিয়া। অবগণ্ড যাদি, * লবঙ্গ-তাঁ, লাদি মুখবাস, পুনরায় দিব্য গম্ধাদি, রাজোপচার, 

গীতাদি, ৭ মহানীযাজন, শঙ্াদি-বাদন, ॥ সজল শঙ্খ দ্বারা নীরাজন, শুব, নতি, প্রদক্ষিণ 
কম্মাদি সম্র্পঘ, জপ, যাচন অথাৎ প্রার্থন।, অপরাধের ক্ষমাপণ, নানারূপ অপরাধ, নিশ্মাল্য- 

ধারণ, ৪ শ্রীভগব্ন্নীরাজিত শঙ্খজল, তীর্থ অর্থাৎ চরণৌদক, তুলসীকাননে প্রীরুষ্ণের ও তুল- 

রসে পসরা পপ প্র» পিএ 

টু - শীষ 

* বলিক্রিয়।--বিঘক্সেমাদি ভক্তবর্গকে ভগবানের উচ্ছিষ্টাংশ অর্পণ। অবগও,যাদি-আবগণ্ড,য অর্থাৎ 

গণ্য যার্থ জল; এপানে আদিশখে দস্তশোধন-পুনয়াচমন শীমুখমার্জন[দি বুধিতে হইবে। 
++ রাজোপচার-_ছত্রচামকসাদি। গীতাদি-_গীত এবং আছি শবে বাছ্চ।ও নৃত্য বুধিতে হইবে। 

$£ পুরে যেস্ছাদি বাদনের উল্লেধ হইয়াছে, তাহ! ম্রানবিধয়ক, অধুন] মহানীকাজনবিধয়ক বুধিতে হইখে। 
8 নির্দাল্য।ধারণ-মগ্তফে ভগবানের পাঁদোতীরিত তুগসী প্রভৃতি ধারণ। 



১ম বিলাসঃ |] জীস্রীহরিভক্তিবিলাসঃ। ৭ 

বিষণ ধর্দানং নিবিধোপচার। নুনপূরণং | শয়নং মহিমার্চায়া: ্রীমন্না়স্তথাডূতঃ। 

নামাপরাধা ভক্তি প্রেমাথাশ্রয়বাদয়ঃ ৷ পক্ষেতেকাদশী সাঙ্গ ্রীদ্ধদস্ষ্টকং মহৎ । 

কৃত্যানি মারগশির্যাদি-মাসেষু দ্বাদশস্বপি। পুরশ্চরণকৃত্যানি মন্ত্রসিদ্ধস্য লক্ষণং | 

ৃর্ত্যাবির্ভাবনং মৃত্তি-প্রতিষ্ঠা কষমন্দিরং । জীর্ধোদ্ধতিঃ শিতুী-বিবাহোবননকরম চ॥ ২২। 
৩০৭,০৭৯ পসরা ০ সা ০ সত শশা জ  - ৬ জি আক ৯০৭ পাপ সি 

বিষ্ঃর্থং কপিলাদিদানং তদাদিন। নতাপু্গনিপেনি ্ রাপৃজা্রবাদানাভি প্রায়তে। বা 
নিতার তামধো লিখিত্তং | নানপুরণম্ অলন্ধোপচারসমাধানং | শয়নং নিষ্বশয়নবিধিঃ | অষ্ঠায়ুঃ 

হীভগবংসপৃক্থায়। মিম। মাহাত্ম্য ্রীমন্্ায়শ্চ মহিষ! । অদ্ভুত ইতি শ্রীতগবর্নামমাহাস্মোহথবাদ- 
কল্পনা পরমদোষাবহা! । নামসেবয়া নামাপরাধক্ষয়শ্চেতাপি সুচয়তি। ভক্তি? শ্রীড়গবন্তুক্তে- 
দৌলভ্যাদিমাহাস্ম্যং লক্ষবঞ্চেত্যর্ঘ: | প্রেমা প্রেমমম্পত্তিলক্ষণমিত্যর্থ; । আশয়ণং শরগাগতি- 
স্তশ্ত কাদাচিকত্তেখপি নিত্যকত্যান্তলে খে নিতাং শ্রীভগবহস্থানাশ্রয়ণাদিলক্ষণতয়। নিত্যমনু- 

কৃলন্ত সন্কল্লাদিলক্ষণতয়। চ নিত্যক্কত্যান্তরেব পর্ধ্যবসানাংৎ। আদিশব্দেন উচ্চাবচনদাচারাঃ। 

এবং লেখ্যনিত্যকত্যানি ক্রমেণ প্রতিজ্জায় পক্ষকৃত্য-গাসক্কত্যাদীনি লেখ্যানি প্রতিঙ্কানীতে 
পক্ষেধিত্যাদিন!। অঙ্গনি দশম্যাদিদিনত্রপনিয়মঃ জাগরণং দ্াদশ্ঠপেক্ষণীদীনি চ তৈঃ সহিত- 

মেকাদশীব্রতং | তত্তন্মাহাত্মাং তত্দ্বতদিননির্ণয়াদি চেত্যর্থ:ঃ। এবমন্তদপুাহং। সাঙ্গেতি 
লিঙ্গবচনব্যতায়েন সর্বত্র যখ।ষথং যোজ্যং। সিব্ধশ্য পুরশ্চরণাদিন। সিদ্ধমনত্ন্তেত্যর্থ; | মুক্তীনাং 
শ্রীভগবৎপ্রতিমানামাবিতাবনং শিল্পাদিদবারা নিপ্পাদনমিতার্ঘ;। কথফিদৈগুণ্যে শ্ীমূর্তেঃ পুনঃ 
সংসকারঃপ্রতিষ্ঠাবিধান্তগত এবেতি পৃথক্ নোল্লিধিতঃ | এবংপ্রকারাদি নি্্যবৃক্ষরোপণাদিকমপি 

মন্দিরাহ্যঙ্গিকতয়া পৃথক্ নোল্লিখিতং। জীর্ণানাং প্রাসাদাদীনাম্ উদ্ধু তিরুদ্ধারঃ। অনন্ঠানাম্ 
একান্তিনাং কৃত্যং ॥ ২২॥ রর 

০০০০০ এডি ৮ জা পপ অর 

মীর অর্চনা, তুলসী মৃত্তিকা ও কাষ্ঠাদি, আমলকীমাহাত্ব, ন্নানের নিষিদ্ধ কাল, জীবি- 
কোপার্জন, মধ্যান্কালে কর্তবা বৈশ্বদেবাদি, বৈষণবদিগের কর্তব্য বিধি, ভূগবান্ ,অচ্যু- 
তকে অর্পণের অযোগ্য ভ্্বা, ভগবানের অর্চনা না করিয়া ভক্ষণের এবং অনিবেদিত ব্য! 

ভোজনের দোষ, নৈবেদ্য-সেবন, শ্রীভগবন্তকত, সাধুসঙ্গ, অসংদঙ্গ বৃজ্বন, অসজ্জনের গতি, 
বৈষণবগণের উপহাস ও নিন্দাদিজাত কুফল, সাধুঞজনের ভক্তি, * বষুশা, ্ীমন্তাগবত, 

নীলাকথা অর্থাৎ ভগবানের লীলাকথা শ্রবপকীর্তনাদি ও তহর্জনে দোষ, ভগবনধর্, সম্ধ্যোপাস- 
নাদি ক্রিয়া, বৈধ্বরদিগের কর্পাতের পরীহার অর্থাং ভদ্দোষনিরাকরমষ্, বিশেধতঃ 
কান্ট র্থাৎ কালত্রয়ে পুজার বিধিবিশেষ, রাজিকতা, পৃজাফনসিদাি,” প পজ। কিংবা 

৮ শর এপ্স ০ 

* সাধুজনের ভভি--অভিগমন.ও সবাদি ঘর] সাধুর শ্াননা | 

1 রার্রিকৃত্য--গীতঝাদ্যাদি পুরঃদর ভগবানের শরনোপচারকন্পনাদি। ০১৬ গজ] 

স্ূর্ণ হয়। ততগ্রকারকে গুজাফলসিদ্ধি কহে এখানে জা শন দার অক্ষম বাকির ০০ উপায়ও 
বুঝিতে হইবে। 



্ জী ীহরিভত্তিবিলাসঃ | [ ১ম বিলাসঃ। 

তত্র পীগুরপসত্বিকারণং। 
কপয়! কষদেবস্য তন্তকজনসঙ্গত:। তক্রেমহাত্্যমাকর্ণ তামিচ্ছন্ সদগ্ডরুং ভজেং ॥ ২৩॥ 

অত্রান্থভূয়তে নিত্যং দুঃখশ্রেণী পরত্র চ। ছুঃসহা শরয়তে শাস্ত্ান্তিভীর্মেদপি তাং সুধীঃ ॥ ২৪। 

ত্বথ চোক্তমেকাদশস্বন্ধে ভগবত শ্রীদতেন-_ 

লন্ধ। নুছুল্লভমিদং বহুন্তবান্তে মান্ুষ্যমর্থদমনিত্যমণীহ ধীরঃ | 

তু যতেতত ন পত্তেদৃত্যু যাবঙ্গিশ্রেয়দায় বিষয়ঃ খলু- সরবত; স্যাং॥ ২৫ ॥ 
ত০ত শপ এারএর। চি এপস পপ শি শর্ত আস ৮৯ সপ শপ, রশ 

অধুনা প্রতিজাতং ত্তদেব বিস্তার লিখতি তত্রেহযাদিন যাবংসমাপ্তি। তত্র তেষু শ্রীগুর- 
পদকে: প্রপগ্ভেত উপাসীত মংশ্রযীত্যতাদিনাইগ্রে লেখ্যায়াঃ কারণমিদং লিখ্যত ইতি শেষং। 

এবমগ্রেহপি সর্বত্র । তদেব লিখতি কুপয়েত্যাদিন। পুরুষে! বেদেত্যান্তেন। কৃষ্ণদেবস্ত কৃপয়। 
যন্তশ্য উক্তজনৈঃ নঙ্গস্তম্মাং। মাহাআআসাং মোক্ষাদপ্যাধিক্যাদি। তাং ভক্তিং। সন্ত লেখ্যলক্ষখৈ- 
রুন্তমং 'গুরুমাশ্রয়ে ॥২৩॥ নম্থু বিষয়স্থখাসক্তানাং তাদৃশজ্ঞানং ুর্ঘটমেবেতি কুতে। ভক্তীচ্ছাহস্ত 

সত্যৎ ছুঃখসাগরতরণেচ্ছয়াপি ভক্তিং বাঞ্ছন্ সদণ্ রুমপেক্ষেতৈবেত্যাশয়েন লিখতি অত্রেতি। 
ছূঃখস্ত শ্রেণী পরম্পর৷ শাস্থচ্ছ যত ইতি বেদবাক্যে বিশ্বাসাৎ সাপি প্রতে/তব্যৈব ন ত্ববিশ্বসনীয়ে- 
ত্যর্ঘঃ। অতন্তাং ছুংখশ্রেণীমপি তরীতুমিচ্ছেৎ। ম| তাদৃশমাহাত্ম্যং ভক্তিমিচ্ছতবিত্যহে। 
বত শোচাতে ইত্যপিশবার্থ;। স্থবীণ্চেৎ অন্তথ| বিচারাভাবেন পশ্তুবপলিরবদ্ধিরেবে তার্থঃ। 
যদ্ধ। মিথ্যাদুঃখ।বলীসহনেন ব্যাধাদিবং কুধীরেবেত্যর্থ:॥ ২৪ ॥ স্বলিখিতমেতদেব মহাপুরাণোক্ত- 

পপ সপ পপ সপ পাপ পপ পপ ০ এ পপ পপ পক 

মূত্র দর্শন, শ্রীহরির গ্রীত্যর্থ কপিলাদি প্রদান, নানারূপ উপচার, উপচারের অলাভে পুজা- 
সম্পূরণ, স্বীয় শয়নবিধি, ভগবদচ্চনার ও শ্রীমন্ামের মহিমা, অদ্ভুত, * নামাপরাধ, ভক্তি, 

প্রেমসন্পর্তিলক্ষণ, শরণাগতি, পক্ষসমূহে অঙ্গসমদ্িতা একাদশী, মহাদাদশ্্টক, অগ্রহায়ণাদি- 
ঘাদশমাসক তা, পুরশ্চরণক্রিয়া, মন্ত্রসিদ্ধির লক্ষণ, ভগবনম্ত্যাদি গঠন ও শ্রীমৃত্ঠির পুনঃ সংস্কিয়া, 
ৃ্তিপ্রতিষ্ঠা, রুষণমন্ৰির, জীর্ণ মন্দিরের পুনরুদ্ধার, তুলসীপরিণয় এবং একান্ত ভক্তগণের কৃত] 
এই সমস্ত নিথিত হইরে। ৫--২২। 
(এক্ষণে ) তন্মধ্যে শ্রীপ্রুর শরণগ্রহণ করার কারণ কথিত হইতেছে ।__দেবদেব রুফের 

কপাবশে তত্তক্তজনের সঙ্গ হইতে ভক্তিমাহাম্ম্য আকর্ণন পূর্বক সেই ভক্তিপ্রাপ্তির অভিলাষ 
হইলে সদ্গুরুর ভক্জন| ( আশ্রয় গ্রহণ ) করিবে । ২৩। *( এ কথ! জিজ্ঞাসা করিতে পার যে, 
বিষয-খাস্গণের উক্ত জ্ঞান অতীব দুর্ঘট, স্থতরাং তাহাদিগের ভক্তির ইচ্ছা হইবে কেন? 
ইহার উত্তর এই; যে, ছুঃখসাগরতরণেচ্ছায় ভক্তিম্প [হা থাকিলে সদ্গুরুর অপেক্ষা অবশ্ঠই 
কর্তব্য; এতছ্বিষয়ে লিখিত হইতেছে। )-_ইহলোকে নিত্যই ছুঃখশ্রেণী অন্থভব করিতে হয় 

এবং শাস্ত্রেও শ্রুত হওয়। যায় যে, পরলোকেও ছুঃসহ দুঃখপরম্পরা উপভোগ করিতে হইয়া 

* অদ্ভুত--অর্থাৎ ভগবানের নামমাহায্োয অর্থবাদকজনা অভিদোবাবহ। 
1 ভক্তি--এখনে ভক্তি শবে তগবস্তকির ছুল ভত্বাদি মাইম! ও তরক্ষণ। 



১ম বিলান:।] শরীস্ীহরিভক্তিবিলাসঃ। ৯ 

স্বয়ং শ্রীভগবত। চ।-_বৃদেহমাগ্যং স্থলতং সুদুন্নভ, প্লবং সুকল্পং গুরুকর্ণধারং । 

ময়াঙ্গবূলেন নভন্বতেরিতং, পুমান্ ভবান্ধিং ন তরে স আত্মহা ॥ ২৬। 

অধ গুরূপসত্তিঃ। 

তত্ৈব ্রীপ্রবুদ্ধযোগেশ্বরোক্কৌ।_- 
তশ্মাদগ,রং প্রপছ্েত জিজ্ঞান্থঃ শ্রেয় টা | শষে পরে চ নিষাতং ব্রহ্গগ্যুপশমাশ্রয়ং | ২৭ ॥ 

পে শা পপ ০ ৮ পপ ০ পাপ পপ ও ০৪ শ শাপস আসর ০ সপ ০ পে সপ 

পদ্দ্বয়েন প্রমাণয়তি তথা চোভমিতি। যে রতাগবতাদীনাং কা বিদিতা হি তে। 
সুদুর্গমন্তখাপার্থন্তেযু কশ্চিদ্ধিশিষাতে। তথ। হি মৃত্যোরন্থ পশ্চাৎ যাবন্ন পতেৎ তাবদেব নিঃশ্রেয়সায় 
তূ্ণ' যতেত। যদ্ধা অঙ্গ নিরস্তরং ম্ৃত্যুবো মরণানি মস্ত । যব মৃত্যুহেতবে। রোগাদযো! মৃত্যবৰ ইব 
বিবিধ-বহুল-মহাদুঃখানি বা! যশ্মিন্ তৎ। বিষয়স্ত সর্ধবতঃ পশ্যাদিযোনিধপি স্যাদেব ॥ স্বয়মিতি 

নিজেইদৈবতস্রীকুফণাভিপ্রায়েণ। যদ! কৃষস্ক ভগবান্ ্বয়মিত্যভিপ্রায়েণ চকারাদুকমিতি পূর্ব 
গতপদেনাব়্ঃ, এবমগ্রেহপি বোদ্ধব্যং। নৃদেহং প্রবং নাবং প্রাপোধ্যাহারঃ । 'আগ্ঘং সর্ববফল।- 

নাং মলম এতদুপার্জিতকন্দরতিঃ সর্বাফগাবাপ্ডেঃ ্থদুন্নভং উদ্যমকোটিভিরপি প্রাপ্তূমশক্যং। 
তথাপি স্থলভং যদৃচ্ছালবত্বাং। স্থকল্পং পটুতরং | গুরু: সংক্রিতমাত্র এব কর্ণধারে। নেতা! 

ষস্ত তং। ময়া স্থৃতমাত্রেণাস্থকুলেন মারুতেন প্রেরিতং | যদ্ধা অত্রাপি কৃতেত্যধ্যাহারধ্যং বক্ত- 
গাভীধ্যেণ তদুতৌ শ্বতাবত উন্লেয়শতাপাতাং ৷ ততশ্চায়মর্থ: নৃদেহমিদং গুরুকর্ণধারং কৃত্ব! কর্ণ- 
ধারনীয়মান-পরববনাশ্রয়মাত্রেণ গুরুণ! সংকৃত্যাভিমুখং প্রবর্ত্য তথান্থকুলবাতপ্রেরিতবৎ স্থত- 
মাজেণ ময়াধিষ্টিতং সং কৃতার্থং কৃত্ব! যে! ন তরেৎ স আত্মহৈবেতি ॥ ২৬। 

এবং কারণমুল্লিখ্য কাধ্যং লিখতি তন্মাদিত্যাদিন| | শাকে ব্রদ্ষণি বেদাখো স্থায়তে। নিষ্ণাতং 
তত্বজম্ অন্যথ| সংশয়নিরাসকত্বাযোগাত্বাৎ। পরে চ ব্রদ্বণি অপরোক্ষান্থভবেন নিষ্কাতম্ 
অন্যথা বোধসঞ্ারাযোগাৎ। পরব্রঙ্গনিষ্ণাতত্বগ্যোতকমাহ উপশযাশ্রয়ং পরমশান্তমিতি। যা 

থাকে; বৃতরাং সুধা বাক্তি সেই দুংখশ্রেণী উত্তীর্ণ হইতে অভিলাষ করিবন। ২৪. এই বিয়ে 
একাদশন্গ্ধে ভগবান্ দত্তাত্রেয় বলিয়াছেন,_ধীর ব্যক্তি বহুজন্ান্তে সুছুল্নতি, পুরুযারধপ্রদ, 
অনিত্য মানবদেহ লাভ করিয়! যাবৎ মৃত্যু আগত না হয়, তাবৎ সর্বথা মোক্ষলাভার্থ আস্ত 
যন্ধবান্ হইবেন; যেন না, বিষয় পুনরায় পশ্াদি-ফোনিতেও প্রাপ্ত হইতে পারে | ৫২। তগবান্ 
বং বলিয়াছিলেন/--যে ব্যক্তি অনুকূল বায়ুক্ূপ আমা কর্তৃক প্রেরিত, আদ্য, (ফলভোগের 
মূল) ওহুলত (যদৃচ্ছাপ্রাপ্ত ) গুরুরপ-কর্ণধারযুক্ত, নতি মানবদেহ্রপ তরগী লাভ করিয়াও 
সংসার-সাগর উত্তীর্ণ না হয়। তাহাকেই আত্মঘাতী বলা গিয়া থাঁকে। ২৬। 

.. অনন্য গুদধপসর্থি ( গুরুকে আত্রক্ঈ কর!) কথিত হইতেছে ।_-.একাদশ বে পরবুদ্বযোগে- 
শর উভি থা--ুতরাং ধিনি- মোক্ষযপ পরমকল্যাণের কামন| করেন, তিনি বেধাখ্য শব- 
ন্ধেরস্তায়ত। ব্যাখ্যায় পারদর্শী এবং পরক্রশ্ব প্রীরুফে ভক্তিযোগপরায়ণ শুরুদেবের আশ 

চে 



১০ ্রীশ্রীহরিভভিবিলাসঃ। | ১ম বিলাসঃ। 

থয়ং গ্রীভগবছুক্তৌ।-_-মদভিজ্ঞং গুরুং শীস্তমূপাসীত মদাত্মকং ॥ ২৮| 
ক্রমদীপিকায়াঞ্চ।-_বিগ্রং প্রধবস্তকামগ্রভৃতিরিপুঘটং নির্শলাঙ্ং গরিষ্ঠাং 

ভক্তিং রষ্কাত্ঘি,পক্কেরুহযুগলরজোরাগিণীমুঘ্হস্তং। 
বেতারং বেদশাস্ত্রাগমবিমলপথাং সম্মতং সংস্থ্ দাস্তং 

বিষ্ভাং ঘঃ সংবিবিৎন্থুঃ প্রবণতন্ুমন। দেশিকং সংয়েত ॥ 

শ্রতাবপি।-_-নঘিজ্ঞানার্থং সদগ,রুমেবাভিগচ্ছেৎ সমিংপাণিঃ শ্রোত্রিয়ং ব্রন্মনিষ্টং। 
আচাধ্যবান্ পুরুষে! বেদ ॥ ২৯ ॥ 

ৃ অধ গরূগতিনিত্যতা। 

প্রীভাগবতে দশম্বদ্ধে ্রতিস্থতৌ ।__ 

বিজিতহৃষীকবায়ুভিরদান্তমনস্তরগং য ইহ যতস্তি যন্্রমতিলোলমুপায়খিদঃ 
ব্যসনশতান্িতাঃ সমবহায় গুরোশ্চরণং, বণিজ ইবাজ সন্ত্যকৃতকর্ণধারা জলধো ॥ ৩০। 

সপ পপ পপ ৯ সপ ও জ নে পট পপ কস ও পা পদ সকশ % পপাপাসপাপাশজ | পাপা শপ 

পরে বর্ণ ীরুফে মে! মোঙ্স্তদুপরি বর্তত ইত্যুপশমো ভ্তিযোগন্তদাশয়ং সদা শ্রবণ 

কীর্তনাদিপরং শ্রীবৈষ্ণববরমিতার্থ: | অন্তৎ সমানং ॥২৭| মাম অতিতে। ভক্তবাৎসন্যাদিমহাত্মযান- 
তবপূর্ববকং জানাতীতি তথা তম্, অতএব ময়ি আত্মা চিত্তং যন্ত তং বহত্রীহৌ কঃ। অস্ত গপ্যস্ত ৃ 

ূর্বার্ষং ঘমানভীক্ষং সেবেত নিয়মান্ মংপরঃ কচিদিত্যত্রানুপযুক্তত্বান্ন লিখিতম্, এবম্যত্রাপ্যগ্রে 

জেয়ং ॥ ২৮॥ নির্ধলাঙ্গং ব্যাধিরহিতং। বেদশাস্ত্রাগমানাং যে বিমলাঃ পন্থানঃ মার্ান্তেষাং 

বেত্তারং। সং মতাং সম্বতং। বিষ্যাং সংসারছু:খতরণাছ্যপায়ং মন্ত্রৎ। প্রবণ নত বিনীত 

দেশিকৈকপর| বা তন্ুমনশ্চ ষশ্য তথাভূতঃ সন্। দেশিকং গুরুং। এবং প্রবণ-তন্থ-মনস্বাদি- 
শ্রত্যুক্তসমিৎপাণিত্বাদি চ গুরূপসতেরাগ্ঠ প্রকারো জেয়ঃ ॥ ২৯॥ 

বিজিতেন্ত্রিয়প্রাণেরপি অদমিত-মনোইশ্বং যে নিয়ন্তং প্রযতস্তে, গরোশ্চরণমনাশ্রিত্য তে 

গ্রহণ করিবেন | ২৭। ভগবান্ স্বয়ংও বলিয়াছেন, _মদভিজ্ঞ, মদাত্ক, শাস্ত গুরুরই উপাসন! 

করিবে *1৭৮। ক্রমদীপিকাতেও লিখিত আছে, যিনি বিদ্যা অর্থাৎ ভবছুঃখতরণের উপায়- 

বরণ মন পরিজাত হইতে বাসনা করেন, তিনি নতশরীর ও বিনীতমন| হইয়া তাদৃশ নততঙ্থ- 

চিত্ত কামাদিরিপুকুনজয়ী, নির্শলাঙ্গ (ব্যাধিহীন), রুষগাদপদ্মরজে রাগাত্মক-ক্তিমান্, 
বেদশাস্ত্র ও আগমসমূহের বিমলপথজ্জ, সাধুগণের আদরণীয়, দাস্ত (জিতের) ত্রাঙ্মণ গুরুকে 
আশ্রয় করিবেন? ্রুতিতেও কথিত যে, সেই পরমবন্ত-বিজানার্থ সমিৎপাণি হইয়া র্ধনিষ্ 

বেদবিৎ সদ্গুরুরর সকাশে উপস্থিত হইবে। আচার্ধ্যবান্ পুরুষই অর্থাৎ যাহার গরু আছেন, 
তিনিই ইহা অবগত আছেন। ২৪। | 

অনন্তর গুরুর আশ্রয় গ্রহণের নিত্যতা লিখিত হইতেছে ।--ভাগবতে শমস্কন্ধে বেদ- 

রঃ মদদতিজ্__বিমি : মদীয় ভক্ত তক্তবাত্মল্য।দি মহিমা অনুভব করিয়া! আম|কে পরিজ্ঞাত হইয়াছেন। মদাত্বক 
স্ীহার চিত্ত আমাতেই সন্রিবিষ্ট | শান্ত--প্রশাত্ন্বতাব। 



. ১ম বিলাসঃ। ] স্ীত্ীহরিভক্তিবিলানঃ। ্ ১১ 

শ্রুতৌ চ।-_নৈষ তর্কেণ মতিরপনেয়! প্রোক্তান্েনৈব নুজানায় গ্রেষ্ঠা ॥ ৩১। 

:. জথ বিশেষতঃ গুরোর্ধকষণানি। 

মন্তমুক্তাবল্যাং।-__ 
অবদাতান্বয়ঃ শুদ্ধঃ স্বোচিতাচারতৎপরঃ| আঁশ্রমী ক্রোধরহিতে। বেদবিং সর্বশীস্ত্রবিৎ । 

শ্রদ্ধাবাননস্থয়শ্ প্রিয়বাক্ প্রিয়দর্শন: | শুচিঃ সৃবেশস্তরুণঃ সর্বভূতহিতে রতঃ। 

ধীমানম্থদ্ধতমতিঃ পৃর্ণোইহস্ত| বিমর্শকঃ। সগ্ুণোহষ্চান্থ কৃতধীঃ কৃতজঃ শিষ্যবৎসলঃ ॥ ৩২ । 

নিরহান্থগ্রহে শক্তো হোমমন্ত্রপরায়ণ:। উহাগোহপ্রকারজ্ঞ: শুদ্ধাত্মা যঃ কৃপালয়ঃ। 

ইত্যাদিলক্ষৈধুক্তে। গুরুঃ স্তাদগরিমানিধিঃ ॥ ৩৩ ॥ 

উপায়েষু খিদ্ন্তে ক্রশত্তীত্যুপায়খিদঃ সন্তঃ বনবাসনাকুলাঃ ইহ সংসারসমুত্রে সস্তি তিনি পুন:- 

পুনছুখমেব প্রাপুব্তীত্যর্থঃ। হে অজ ভগবন্ অকৃতকর্ণধরাঃ অস্বীকুতনাবিকাঃ বণিজে! যথা 

তদ্বং ॥৩০ ॥ শোভনজ্ঞানা়ি প্রেষ্ঠা পরমযোগাত্বেন প্রিয়তমা! এষা মতিঃ তর্কেণ নিজন্তায়েন 

হেতুন! প্রোক্তাদন্তেন বিধিনা কৃত্ব! ন অপনেয়া অপমার্গে ন প্রবেশনীয়েত্যর্থ; ॥ ৩১ ॥ শাবে 
পরে চ নিষ্ণাতমিত্যাদিন। প্রাক্ সামান্ততঃ সংক্ষেপেণ গুরুলক্ষণান্থান্িখ্যাধুন। তান্তেব বিশে- 

যতে। বিস্তারধ্য, কিংবা পূর্বং গুর্ববাশয়ণান্যঙ্গেণ গৌণতয়। লিখিত্ব। ইদানীং মুখ্যত্বেন লিখতি 

অবদীতেত্যাদিন। । অবদাতঃ শুদ্ধঃ পাতিত্যা্দিদোষরহিতোহঘ্বয়ো! বংশো যস্য সদ্বংশজাত 

ইত্যর্ঘঃ। শুদ্ধ: হ্বয়মপি পাতিত্যাদিদোষরহিতঃ | অহন্ত। অহিংসকঃ। যদ্বা অহস্তায়া বিমর্শকঃ 

তন্ববিচারকঃ | গুণাঃ বাৎসল্যাদয়ন্তদঘূ্তঃ। অঙ্চান্ ভগবৎপুজান্। পাঠান্তরে সগ্তণ্ত মবগুণাধি- 

্াতুঃ কারণ্যাদি গুযুক্তস্য বা ভগবতঃ অক্চান্থ্ প্রতিমাস্থ। কৃতধীঃ তংপৃজায়াং কুতনিশ্চয়ঃ 

ইতার্থ:ঃ॥ ৩২॥ গরিমেত্যাকারাস্ততবমার্ত্বাং সৌটব্যং। যদ্ধা গরিয্নঃ আ সযক শিধিনিধানং। 
শি. ৬ শাপসপসপাপপ পাত্র সে সপ | সপ সপ ৯ ৪ ৪ পপ 

স্ততিতে লিখিত আছে, হে অজ! যাহারা ইহলোকে পীরের চরণ পরিহার পূর্বক ইন্দিগ্রাম ও 
গ্াণসমূহকে বশীতৃত করিয়া অদমিত মনোরপ অশ্বকে সংঘত করিতে যন্নবান্ হয, দেই সকল 
ব্যক্তি কর্ধারহীন-তরদীগত বণিগৃজ্নসমূহের জলধিগর্ভে পতনের স্যায় উপায়করিষ্ট ও বহচুঃখা- 
কুল হইয়া ভবসাগরে,নিপতিত হইয়া থাকে । ৩। শ্রুতিতেও লিষ্িত,আছে যে, শোভন- 
জানার্থ পরমযোগ্য প্রিয়তম! এই মতিকে তর্ক দ্বার অর্থাৎ স্বরুত যুক্তি দ্বারা পূর্ববকখিত বিধি 
হইতে অপমার্গে প্রবেশ করাইবে। ৩১। 

অনস্তর বিশেষ প্রকারে গুরুলক্ষণ বিরত হইতেছে।-মুাবলীতে লিখিত আছে, 
এসিড ধিনি শ্বয়ং পাতিত্যাদিদোষহীন, স্বীয় বিহিত আচারে নিরত, 
আশ্রমী, * ক্রোধহীন, বেদবিৎ, সর্ববশান্ত্জ, শন্ধাবান্, অন্ুয়াহীন, প্রিয়বাদী, প্রিয়দরশন, শুচি, 
স্থবেশধারী, যুবাঁ, সর্বভূতহিতে নিরত, ধীমান্, স্থিরমতি, পূর্ণ +, অহিংসক, বিবেচক, বাৎস- 

* আঙশী-্গৃহী। 1 পর্ণ্বাহার কোনয়প আকাজ্গ। দাই। 



১২ মে স্রীপ্রীহ্য়িভক্তিবিলাসঃ | [ ১ম বিলাসঃ। 

অগন্ত্যসিংহতায়াঞ্চ।-- 

দেবতোপাসকঃ শান্তো বিষয়েঘপি নিম্প্হং। অধ্যাত্ববিত্থক্ষবাদী বেদশাস্বার্ঘকোবিদঃ। 
উদ্ধর্তং চৈব সহহর্ং সমর্থো ব্রাঙ্মণোভমঃ | তত্বজো। যনত্র্ত্াণাং মর্দ্রভেত। রহস্যবিৎ। 
পুরশ্চরণরদ্ধোমমন্ত্রসিদ্ধঃ প্রয়োগবিৎ। তপন্থী সত্যবাদী চ গৃহস্থে। গুরুত্ষচ্যতে ॥ ৩৪ | 

বিষুম্থতৌ।-_পরিচর্ধ্যাযশোলাভলিগ্চঃ শিষ্যাদগ্রুর্ন হি। 
কুপাসিন্কুঃ হ্সম্পূর্ণ: দর্বসত্বোপকারকঃ ॥ 

নিষ্প্হঃ সর্বতঃ সিদ্ধ: সর্ববিষ্যাবিশারদঃ | সর্বসংশয়সংছেত্তাইনলসে! গুরুরান্ধতঃ ॥ ৩৫ | 

ীনারদপঞ্চরাতে প্রীগবন্ারদসংবাদে।-_ 
্রাঙ্মণঃ সর্বকালজঞঃ কুর্ধযাৎ সর্বেষনুগ্রহং। তদভাবাদ্ধিঙশরেষ্ঠ শাস্তাযব। ভগবন্ময়ঃ | 

ভাবিতাত্স! চ সর্ধবজঞঃ শান্ত্জ্ঞ: সংক্রিয়াপরঃ। সিদ্ধিত্রয়সমাযুক্ত আচার্য্যত্বেভিষেচিতঃ ॥ 
কষত্রবিট্-শৃদ্রজাতীনাং ক্ষত্রিয়োহস্থগ্রহেক্ষমঃ ৷ কষত্রিয়স্তাপি চ 'গরোরভাবাদীদুশো যদি । 
বৈশ্ঠঃ স্যাত্েন কার্্যশ্চ ঘয়ে নিতাম গ্রহঃ। সঙ্জাতীয়েন শূত্রেণ তাদুশেন মহামতে | 

অস্কগ্রহাভিষেকৌ চ কার্ধো শৃদ্রস্ত সর্বদা ॥ ৩৬। 
শম্পা শপ 

যা! সাক্ষাদগরিমরূপো নিধিরূপশ্চেতি পদঘ্ধয়ং। গরিমান্ৃধিরিতি পাঠস্ব স্পষ্ট এব ॥ ৩৩ | ব্রদ্ষ- 
বাদী বেদাধ্যাপকঃ | মর্শমভেত্বা সংশয়গ্রন্থিচ্ছেত্ব| ॥ ৩৪ ॥ তত্তদগ,ণযুক্তোহপি কেবলং নিজপরি- 

চর্ধ্যাদ্যর্থং শিষ্যান্বন্ধকো গুরুরুপেক্ষ্য ইতি লিখতি পরিচর্ষোতি। লাভো! ধনাদিঃ। শিষ্যাং 
দীক্ষয়েৎ শিষ্যং কৃর্যাদিত্যর্থঃ | যদ্ধা শিষ্যা শিষ্যতঃ সকাশাৎ পরিচর্য্যাদিলিগ্প্বঃ স গুকুর্ণ 
তবতীত্যর্থ' | তহি কিমর্থং গুরু; স্তাদিত্যপেক্ষয়াং লিখতি রুপাসিন্কুরিতি | পরমদয়ালুতয়৷ লোক- 

হিতার্থমেবেতি ভাবঃ। অত্রোক্তানাং হুসম্পূর্ণ ইত্যাদীনাং বিশেষণানাং বিশেষণানাং হেতৃহেত্মতো্া। আহতঃ 
0 18 আর জজ সপ পপ পা 

ল্যাদিগুণবান্, ভগবংপূজায় কতবুদ্ধি, কৃতজ্ঞ, শিষ্যবৎসল, ল নিগ্রহ ও ত ও অনুগ্রহে সক্ষম, হোমমন্ত্র 
পরায়ণ, ভর্কবিতর্কের প্রকার, এবং যিনি শুদ্ধচিত্ত ও কপার আলয়, ইত্যাদি লক্ষণবিশিষ্ 

গুরুই গরিমার নিথিদ্বক্পপ । ৩২__৩৩। অগন্তযসংহিতাতেও লিখিত আছে যে, দেবোপাপক, 
শান্ত, বিষয়সমূহে নিম্প্হ, অধ্যাত্মবেত্তা, ত্রহ্মবাদী ( বেদাধ্যাপক ), ব্রেশান্ত্রের অর্থবিশারদ, 
মন্ত্োদ্ধায়ে ও মন্সংহারে সক্ষম, ত্রাদ্মণশ্রেষ্ট) যন্থমনত্রতববিৎ, মর্্মভেত্তা, * রহস্যবিৎ, পুরষ্চরপ- 
শীল, হোমমন্িদ্ধ, মন্ত্াদির প্রয়োগবেত্তা, তপ্থী, সত্যভাষী ও গৃহী ব্যক্তিই গুরু বলিয়া! অভি- 

হিত 'ইইয়। থাকেন । ৩৪। বিষুস্বতিতেও লিখিত আছে যে, ধিনি শিষ্যের নিকট হইতে পরি- 
চ্ধ্যা, যশ ও ধনাদি লাভের কামন। করেন, তিনি ওুরুপদের উপযুক্ত নহেন। যিনি কপামিল্ক 
হুসম্পূর্ণ * সর্বভূতের উপকারী, নিম্প্ হ, সর্ধবতোভাবে সিদ্ধ, সর্ববিষ্যাধিশার়দ, সর্ধসংশয়চ্ছেতা 

টিন টিনা | 1 $পানিছু-_দয়ালুজাবশতই পরোপকারে নিরত। হুসম্ূ্ণ-সসর্- 
ন্ট ্ 



১ম বিলামা।] ্প্ীহরিভক্রিবিলালঃ। ১৩ 
কিঞ্চ।--- 

বর্ণোভমেইথ চ গুরৌ সতি যা বিশ্রুতেহপি চ। 
ব্বদেশতোইথ বান্যত্র নেদং কার্ধ্যং শুভ্বাধিন! | ৩৭ ॥ 

বিস্তমানে তু যঃ কুরধ্যাৎ যত্রতত্র বিপর্ধায়ং। 

স্তশ্তেহামৃত্র নাশ; শ্যাত্তম্মাচ্ছাক্সোক্তমাচরে। 

চিিনাানির প্রাতিলোমাং ন দীক্ষয়েৎ ॥ ৩৮ | 
খে পদ 

ব্যান্ৃতঃ। ্রুরাড়ারমিতি পাঠঃ ক্ষচিং। ॥ ৩৫ ॥ এবং বং বিগ্র এব গুরুঃ স্তাদিত্যায়াত্তং) তদভাবে বে কিং 

কার্ধামিতি লিখতি ব্রাহ্মণ ইতি সার্দৈশ্চতুর্ভি: | সর্ব পঞ্চরাত্রবিধানোক্কাঃ পঞ্চকালাস্তান্ জান।- 
তীতি তথ! সঃ। সর্বেষু বর্ণেষু অন্ধ গ্রহং মন্তপ্রদানাদিকং । তদভাবাচ্চ ক্ষত্রিয়ঃ ক্ষত্রাদীনাম্ অন্থ- 
গ্রহে ক্ষম ইতি দ্বাভ্যামন্য়ঃ ৷ হে দ্বিজশ্রেষ্ট শ্রানারদ । শাস্তাত্ম। শান্তস্বভাবঃ, ভাবিতাত্মা! শুদ্ধচিত্ব:, 

সর্বং দীক্ষাবিধানাদিকং জানাতীতি তথ| সঃ। সিদ্ধিত্রয়ং পুরশ্চরণাদিন। মন্ত্র-গুরু-দেবতানাং যং 

সাধনং তেন সংযুক্তঃ| আচাধ্যত্বে মন্ত্রোপদেইতে। পুরশ্চরণানন্তরং নিজগ্ুরুণাভিষিক্তঃ অন্যথো- 
পদেশেইধিকারাম্থপপত্তেঃ । তচ্চোক্তং তত্রেব পুরশ্চরণানস্তরমভিষেকাস্তে। ততোইভিযিচ্য 

বিধিন। স্বাধিকারে নিযোজয়েং। গৃহীত্ব! তেন কর্তব্যং গুরুত্বমিতরেষু চেতি। অস্থার্থঃ। ম্বাধি- 
কারে উপদেশকত্বাদিকে নিযোজয়েদ্গুরুঃ। তেন শিষোণেতি। ঈদৃশ উক্তলক্ষণক্ষত্রিয়সদৃশঃ। ছয়ে 
বৈশ্বশৃদ্রয়োরিত্যর্থ; | অন্যত্র প্রাতিলোম্যদৌষাপত্তে:, তচ্চাগ্রে নিষিদ্ধমেব। তাদৃশেন উক্তলক্ষণ- 
টািরানাজ তত্রৈবাপবাদমাহ বর্ধোত্তম ইতি। ইদম্ অন্ধুগ্রহীদিকং ॥ ৩৭ ॥ ইহ 
পা আপ অ্ঞ  স 

ও নিরল, তিনিই" সরু নামে অভিহিত হয়েন। ৩৫ ৷ নারদপঞ্চরাজে ভগবন্লারদসংবাদেও কথিত 

আছে যে, সর্বকালজ্ঞ * ব্রাহ্মণ যাবতীয় বর্ণের প্রতিই (মন্ত্ররানাদিরূপ ) অনুগ্রহ প্রকাশ করি- 
বেন। হে দ্বিজসত্বম ! তদভাবে শাস্তাত্মা! ( বিশুদ্ধচিত্ত )সর্বপ্রকার-দীক্ষাবিধানবিৎ শান্তবযেতা, 
সৎক্রিয়াপরায়ণ, সিদ্ধিত্রয়সমন্িত,  ক্ষত্রিয়কে আচার্ধ্যত্বে অভিষিক্ত করিদব। ক্ষত্রিয় 

'ুরু হইলে তিনি ক্ষত্রিয়, বৈশ্ত ও শৃদ্র এই তিন জাতির প্রতি অনুগ্রহ করিতে অর্থাৎ মঙ্ 
প্রদানে সমর্থ হইয়! থাককন। যদি ক্ষত্রিয়ের অভাব হয়, তাহা হইশে এসইরূপ গুণসম্পন্ন 
বৈশ্ব, বৈশ্য ও শুদ্র এই জাতিহ্বয়ের প্রতি নিত্য অস্ুগ্রহ করিবেন। হে মহামতে! এরূপ 
ওণশালী শূত্রও সজাতীয় শৃত্রের প্রতি মন্ত্রদানাদিরপ অনুগ্রহ ও অন্তিষেক করিতে 
পারেন্। ৩৬। আরও লিখিত আছে যে, পূর্বকথিত-৭সম্প বরদশ্রেষ্ঠ গরু স্বদেশে কি অন্ত 
দেশে বর্তমান থাকিতে কল্যাণাকাজ্জী হীনবর্ণ ব্যজি মন্তদানাদিরূপ অগ্গগ্রহাদি করিবে না।৩৭। 
বর্ণশ্রেষ্ঠ বর্তমানে যিনি ষথা! তথা উহার বিপরীতাচরণ করেন, তাহার এঁহিক ও পারত্মিক 

* সর্বকালজ-সপঞফরাত্রবিধানোক্-পঞ্চকালবিৎ | 
1 দিছি. -পুরগ্চরপাদি বার! সররসাধন, খরুলাধন ও দেবসাধম। 
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পাদ্মে চ।--- 

মহাঁভাগবতশ্রেষ্ঠো ত্রাঙ্মণে। বৈ গুরুনৃণাং। 

সর্কেষামেব লোকানামসৌ পৃজ্যো যথা হরিঃ ॥ ৩৯। 

মহাকুলগ্রন্থতোইপি সর্ধযজেষু দীক্ষিত: । 

সহঅশাখাধ্যায়ী চ ন গুরুঃ স্যাদবৈষবঃ ॥ ৪৭ ॥ ইতি। 

গৃহীতবিষুদীক্ষাকে বিষুঃপৃজাপরো নরঃ। 
বৈষবোইভিহিতোইভিজ্ৈরিতরোইম্মাদবৈষাবঃ ॥ ৪১ | 

সখ অগুরুলক্ষণং। 

তত্বসাগরে | 

বহ্বাশী দীর্ঘন্থত্রী চ বিষয়াদি লোলুগঃ। হেতুবাদরতো৷ ছৃষ্টোইবানাদী গুণনিনদকঃ। 
অরোম! বহুরোম। চ নিন্দিতাশ্রমসেবকঃ। কালদস্তোহসিতৌঠ্ঠশ্চ ছৃর্গন্ধিশ্বাসবাহকঃ। 
দলকণসম্পযো যগ্যপি স্বয়মীশ্বরঃ | বহ্প্রতি গ্রহাসক্ত আচার্ধঃ প্রীক্ষয়াবহঃ ॥ ৪২। 

লোকেহমুত্র চ তশ্য নাশ: শঃ সরবরথহানি াং। ৩৮॥ মহাভাগবতশ্রে: অশেষবৈফবধর্রতঃ 
্ীভগবন্মাহাস্বাদিজ্ঞানবাংস্চ | অন্য লঙ্ষণমগ্রে ভগবদ্তভলক্ষণে বিশেষতে। ব্যক্তং ভাৰি ॥ ৩৪ ॥ 

্রাঙ্মণোহপি সংকুলধন্মাধায়নাদিন। প্রখ্যাতোইপি অবৈষ্ণবশ্চেত্তহি গুরুর্ণ ভবতীতি সর্বত্রাপ- 

বাং লিখতি মহাকুলেতি। কুলে মহতি জাতোহপীতি ক্চিৎ পাঠ; | অতএবোক্তং পঞ্চরাত্রে। 

অবৈষবোপদিষ্টেন মন্তেণ নিরয়ং ব্রজেং। পুনশ্চ বিধিনা! সম্যক্ গ্রাহয়েং বৈণবাদগরোরিতি। 
ইতিশবপ্রয়োগোহত্োদাহতানামন্তত্রবচনানাং প্রায়ে। নিজ গ্রস্থবচনতো। ব্যবচ্ছেদার্থং। এব- 

মগ্রেইপ্যস্ত্র। বগ্যপি প্রতি গ্রকরণান্তে উদ্দাহৃততন্তচ্ছান্ত্বচনান্তে চ সর্বতভ্েতিশকে! যুজ্যেত, 
তথাপি তহ্যবচ্ছেদঃ প্রকরণাদিনামভেদাৎ ব্যক্ত এবেতি গ্রন্থবাহুল্যভয়ান্ন লিখিত: ৪০ ॥ 

অবৈষ্ণব ইতুযক্তং, তত্রাদৌ সামান্ততে। বৈষণবলক্ষণং লিখন্ তদিতরত্বেনাবৈষণবং লক্ষয়তি 
গৃহীতেতি ! অন্মাদৈষ্ণবাদিতরো! ভিন্ন: ॥ ৪১। 
* অবাধাদী অবাচ্য-পরপাপাদিবক্তা। ঈশ্বর: দানাদিযু সম্তথাপি চে বহ্প্রতি গ্রহাসক্তঃ ॥৪২। 

রর বস পপ পা পা সাল শসা 

উভয-প্রকার অর্থের হানি হয়। অতএব শাসো বিদির প্রতিপালন*করাই বিধেয়। ক্ষত্রিয়, 
বৈশ্ত ও শূত্র ইহারা 'প্রতিলোমানুসারে দীক্ষা প্রদান করিবে না অর্থাৎ নিকুষ্ট বর্ণ হইয়া 
উত্তম বর্ণকে "দীক্ষিত করিবে না । ৩৮। পদ্পপুরাণেও লিখিত আছে যে, মহাভাগবত ও 
ডগবন্মাহাত্মযার্মিবিৎ বিপ্রই লোকমাজের গুরু, তিনি যাবতীয় লোকের মধ্যেই হরিব 
পুজ্য। ৩৯। মহাকুলপ্রস্থত, সর্ববযজে দীক্ষিত ও সহশ্রশীখাধ্যায়ী ত্রা্ষণও অবৈষব হইলে 
গুরুপদে অভিষিক্ত হইতে পারেন না।৪*। যে ব্যক্তি বিষ্বমন্ত্রে দীক্ষিত ও বি্ুপৃজাপরায়ণ, 
তিনিই বৈষ্ণব বলিয়! অভিহিত হয়েন; তত্ভিন্ন অন্ত ব্যক্তি অবৈষ্ণব বলিয়া পরিগণিত। ৪১। 

অনন্তর নিন্দিত গুরুর লক্ষণ কথিত হইতেছে ।--তত্বসাগরে লিখিত আছে যে, বহ্বাণী, দীর্ঘ- 



১ম বিলাসঃ।] ভ্ীত্রীহরিভক্িবিলাসঃ। ১৫ 

অথ শিষ্যলক্ষণ|নি। 

মন্তরমুক্তাবল্যাং | 

শিষ্য; শুদধান্বয়ঃ শ্রীমান্ বিনীত: প্রিয়দর্শনঃ | সত্যবাক্ পুণ্যচরিতোইদভরধীদ ভবর্জিতিঃ | 
কামক্রোধপরিত্যাগী ভক্তশ্চ গুরুপাদয়োঃ | দেবতাগ্রবণঃ কায়মনোবাগ্ভির্দিবানিশং । 
নীরুজো। নির্জিতাশেষপাতক: শ্রদ্য়া্িত:। দ্বিজদেবপিতৃণাঞণ নিত্যমচ্চাপরায়ণ: | 
যুবা বিনিয়তাশেষকরণঃ করুণালয়ঃ | ইত্যাদিলক্ষণৈযুক্তঃ শিষ্ো দীক্ষাধিকারবান্॥ ৪৩। 

একাদশস্বদ্ধে চ1-- 

অমান্তমৎসরো দক্ষ! নির্মমো দৃঢ়সৌহদঃ | অসত্থরোর্থনিজ্ঞান্থরননুমুরমোঘবাক্ ॥ ৪৪ ॥ 
অখোগেক্ষ্যাঃ। 

অগন্তযসংহিতায়াং | | 

অলম! মলিনাঃ ক্রিষ্টা দাভিকাঃ কৃপণাস্তথ | দরিদ্র] রোগিণো কুষ্ট। রাগিণে। পান | 

অন্য়ামংসরপগ্রস্তাঃ শঠাঃ পক্ষষবাদিনঃ | অন্যায়োপার্জিতধনাঃ পরদাররতাশ্চ ষে। 

বিছুষাং বৈরিণশ্চৈ অজ্ঞাঃ পণ্তিতমানিনঃ। ভ্টব্রতাশ্চ যে কষ্টবৃত্তয়ঃ পিশুনাঃ খলাঃ। 

বহবাশিনঃ ক্র,রচেষ্টা ছুরাত্মানশ্চ নিন্দিতাঃ | ইত্যেবমাদয়োইপ্যন্তে পাপিষ্ঠাঃ পুরুষাধমাঃ ॥8৫। 
পি ৫ পা ০৬০৪৮ পপ 

আদত্রধী: মহাবুদ্ধিঃ ॥ ৪৩ ॥ দক্ষঃ অনলস: | নির্মম: কাযাদিয মদতাপুর: গুরৌ তু শীষ: । | 
অনত্বরঃ অবাগ্রঃ। অমোঘবাক্ ব্যর্থালাপরহিতঃ ॥ ৪৪ ॥ 

* তন্দগ হীনানপি' ভক্ত্যাত্তা ব! গ্রপন্নান্ স্বীকুর্বতাপি শ্রীগুরুণা বেখ্যদোষবস্তোববুমুপে্যা 
০ শশা পপ ও পপ রশ | সপ শপ পপ ৯ ০৫৮ পচ পপ 8 সপ ₹ 

সী, বিষয়াদি ুনধ , হেতুবাদরত * দুষ্ট, অবাচ্য-পরপাপাদিবন্তা, গুণনিন্দক, অরোসা ব- 
রোমবিশিষ্ট, নিন্দিত আশ্রমের সেব।-পরায়ণ, রুষ্ণবর্ণ-দস্তবিশিষ্ট, অসিতবর্ণ- ওষসম্পর, *দুরগন্ধ- 
ূরণ-নিশ্বাসবাহী, দুষ্টলক্ষণযুক্ত এবং স্বয়ং দানাদিতে সক্ষম হুইয়াও যে গুরু বহু-প্রতি গ্রহে 
নিরত, তিনি শ্রীক্ষয় করেন। ৪২। 

অতঃপর শিষ্যলক্ষণ কথিত হইতেছে ।-__মন্ত্মুক্তাবলীতে কথিত আঁছে যে, বর তব 
সতত, ্রীমান্। বিনয়বান্, প্রিয়দর্শন, স্ত্যভাষী, পবিত্রচরিত, মহামতি, ৃসতহীন, কামক্ষোধ 
শুন, গুরুপাদঘয়ে তত, কবায়মনোবাক্যে অহর্নিশ দেবতাপ্রবণ অর্থাৎ দেবতার ার প্রতি অর, 
নীরোগ, অশেষপাতকজযী, শ্র্ধাবান্*নিত্য দেবতা বিপ্র ও পিতৃগণের পূজায় রত, যুবা, 
নিখিল-ই্জিয়.বিজমী ও করুণানিধান হইবেন। উল্লিখিত লক্গণযুক্ত শিষ্যই দীক্ষাধিকারী হইয়া 
থাকেন। ৪৩,। একাদশস্বদ্ধেও লিখিত আছে যে, অভিমান ও মাংসধ্যহীন, দক্ষ (নিরলস ), 
নির্শম ( ভার্যাদিতে মমতাহীন ), গুরুর প্রতি দৃঢ়মৌহদ, অসত্বর ( অব্যগ্র), তত্বজিজানু, 

 অসথয়াহীন ও অমোঘ্বাকু (ব্যর্থানাপহীন ) ব্যক্তিই শিষ্যের উপযুক্ত। ৪৪। 

* হ্তুবাদরত--প্রতিকূলতর্কপরারণ। 

সা (তিক 



১৬ ইহরিভক্িবিলাদ£। [ ১ম বিলাস 

অরুত্যেভ্যোইনিবাধ্যাম্চ 'গুরুশিক্ষাসহিফব: | 
এবস্কৃতাঃ পরিত্যাঙ্জ্যাঃ শিষ্যত্বে নোপকল্পিতাঃ ॥ ৪৬। 

যগ্থেতে ছাপকল্পেরন্ দেবতাক্রোশভাজনাঃ | 

ভবস্তীহ দরিদ্রান্তে পুত্রদারবিবর্জিতাঃ | 

নারকাশ্চৈব দেহাস্তে তিধ্যধঃ প্রভবস্তি তে ৪৭॥ 

হয়শীর্ষপঞ্চরাত্রে-_ 

জৈমিনিঃ স্থগতশ্চৈৰ নান্তিকো নগ্ন এব চ। 

কপিলশ্চাক্ষপাদশ্চ যড়েতে হেতুবাদিনঃ ॥ 

এতন্মতাঞ্ুসারেণ বর্তীস্তে যে নরাধমাঃ | 

তে হেতুবাদিনঃ প্রোক্তাস্তেত্যন্তন্্ং ন দাপয়েদিতি ॥ ৪৮। 

তয়োঃ পরীক্ষা চান্টোন্তমেকাবং সহবানতঃ। 
টটানানটিনিরারা কার | ৪৯॥ 

বাত উট রা জা পর 

সিভি ভান লিধতি অলসা ইতি ডা! টা বৃথা কারিনা ৷ রাগিণে। চিজ | 

ডোগলালসা৷ লুন্ধা ইত্যর্'ঃ। পিশুনাঃ পরদোষসুচকাঃ। খলাঃ পরছুঃখদাঃ ॥ ৪৫॥ গরুশিক্ষায়। 
অসহনশীলা;ঃ | শিষাত্বে ন কেনাপ্যুকল্লিত৷ ন বিহিতাঃ শিষ্যা ন কৃতা ইত্যর্থ:| যদ্ব। উপকল্পিতা 

ন ভবস্তি শিষ্যত্বং নাহ্ন্তি ইত্যর্থঃ॥ ৪৬॥ লোভাদিন! তেষাং স্বীকারেণ শ্রীপ্তরো মহাদৌধাঃ 

গধ্যবন্তত্তীত্যাহ যগ্চেত ইতি সার্ধেন ॥ ৪৭-৪৮॥ তয়ো: গুরুশিষ্যয়োঃ | অন্টোন্ঠমিত্যস্য 
পরার্দেননাপ্যঘয়ঃ | ব্যবহারঃ চেষ্টা, স্বভাবঃ শীলং, 787 অভিতো জায়তে | ৪৪। 

শশা ৪ ০ শাসন সপ এ ০পসপাসীটা সাত তালা ৩০৯ পা ৯ পর ৫৮ তর পে পর সপ ও. জা 2 শশা পপ শর সপ 

অনন্তর উপেক্ষা শিষানক্ লিখিত হইতেছে ।_-অগন্তাসংহিতায় প্রকাশিত আছে যে, 

যাহার| অলস, মলিন, বৃথা ক্লেশভোগী, দাস্তিক, রূপণ, দরিদ্র, রোগী, কুম্ধ। বিষয়াসক্ত, ভোগ- 

লোলুপ, অগ্ুরাবান্, ম্খমরগ্রন্ত, শঠ, পরুষভাষী, অন্থায়রূপে ধনোপার্জক, পরদারপরায়ণ, 

বিদদগণের শত্রু, অজ, পণ্ডিতন্বন্ত, শ্রষ্ব্রত, কষ্টে জীবিকানির্ব্বাহকারী, পরদোষ্নূচক, ধল 
(পরছুঃখপ্রদ )। বহভোজী, ক্রুরকর্ধা, দুরাত্মা। ও নিন্দিত ইত্যাদি এবং অপর যাহারা গাপিষ্ঠ/ 
পুরুষাধম এবং যাহাদিগকে কুক্রিয়! হইতে নিবারিত করী যায় না 'ও যে সকল ব্যক্তি, গুরুপদেশ 
সহ করিতে অক্ষম, এইরূপ জনগণকে বর্জন করিবে; ইহাদিগকে শিষ্যন্থে দীক্ষিত করিবে 
না। ৪৫--৪৬/ ধাহার (লোভাদির বশীভূত হইয়। ) এ সকল ব্যক্তিকে দীক্ষিত করেন, 

. ভীহারা ইহলৌকে দেবতার আক্রোশপাত্র, দরিদ্র ও পুত্র-কলকর-বিবর্জিত হুইয়। ধাকেন এবং 
দেহাবসানে নরক-ভোগান্তে তি্যগষোনি প্রাপ্ত হয়েন।৪9। হয়শীর্মপ্রাজেও 'লিখিত 
আছে যে, জৈমিনি, নুগত, নাস্তিক, নন, কপিল ও গৌতম এই ছয় ব্যক্তি হেতুবাদী বলিয়া 
পরিগণিত; যে মকল পুরুষাধম উ- ইচিন মতের অগ্গামী হইয়া কার্য করে, ভাহাদিগকেও 



১ম বিলাসঃ।] পশ্রীহরিভক্তিবিলাসঃ। ১৭ 

অধ পনীক্ষণং। 

ন্ত্মুক্তাবল্যাং।__ 
তয়োবৎসরবাসেন জাতান্সোগ্তষ্বভাবয়োঃ। 'গুরুতা শিষাতা চেতি নাগ্যখৈবেতি নিশ্চয়ঃ ॥ 

শ্রুতিশ্ঠ।__নাসংবংসরবাসিনে দেয়াং। 

সারসংগ্রহেইপি।-_সাগরুং স্বাশ্রিতং শিষাং বর্ষমেকং গরীক্ষয়েং॥ ৫5 | 
রাজি চামাতাজ৷ দোষাঃ পত্বীপাপং স্বভর্তরি | 

তথা শিষ্যাঞঙ্জিতং পাপং গুরুঃ প্রাপ্সোতি নিশ্চিত ॥ 

ক্রমদীপিকায়ান্ত।--সন্ভোষয়েদকুটিলাপ্র তরাস্তরাত্মা, তং শ্বৈধনৈ: স্ববপুষাপ্যন্থকৃলবাণা। 
অবত্রয়ং কমলনাভধিয়াতিধীর স্তঞ্টে বিবক্ষতু গুরাবধ মন্্দীক্ষাং॥ ৫১। : 

শী শিতিশ শীট শসা পপ রি "পাত শপ ৭ শত পাপ শাপলা | শি শ স্পা শত পাপ পপ সপ ও পার 

গুরুণ। ত্ববশ্ামেব শিরক কাধ্যেত্যত্র হেতুমাহ রাজীতি।, ॥ ৫০ ॥ এবং বর্ষমেকং পরীক্ষা 
ততো দীক্ষেতি নিশ্চিতং। তত্র শ্রীগোপালমন্ত্ববরদীক্ষায়াং বর্যত্রয় গুরুসেবানন্তরমেব দীক্ষেতি 
তত্তত্ববিদাং মতং লিখন্ দীক্ষাপ্রাক্তনগুরুসেবাবিধিঞ্চ সংক্ষেপেণ দর্শয়তি সম্তোষয়েদিতি। 
তং গুরুং। বিবক্ষতু বক্তমিচ্ছতু দীক্ষার্থ প্রার্থনং কৃরধ্যাদিত্যর্থঃ। অবত্রয়মিত্যত্র বিশেষো 
্রস্থান্তরাদ্ব্যঃ। তথাহি _ত্রিষু বর্ষেষু বিপ্রশ্ত যটুম্থ বর্ষেষূ ভৃতৃতঃ | বিশো নবস্থ বর্ষেষু 

পরীক্ষা তু প্রশস্ততে। সমাম্বপি ঘ্বাদশস্থ তেষাং যে বৃষলাদয় ইতি। যচ্চ সারদাতিলকা দাবুক্কমূ-_ 
এফানেন ভবেদ্ধিপ্রো ভবেদবঘয়ানপঃ। তবেদবত্রয়ৈবৈপ্ঠঃ শৃত্রো 'বর্চতুষটয্নৈরিতি, তাত্যন্ত- 
পূর্বপরিশীলিতবিষয়মিতি বিবেচনীয়ং ॥ ৫১। 

লা শিস তাস সপ 

হেতুবাদী কহে; স্ৃতরাং তাহাদিগকে মন্ত্রশিক্ষা। দিবে না। ৪৮। একবর্য সহবাঁস দ্বারা 
পরস্পরের চেষ্টা ও স্বভাব অন্ুতব পূর্বক গুরু-শিষ্যের পরীক্ষা হয়। ৪৪ 

এক্ষণে পরীক্ষাকরণ কথিত হইতেছে।__মন্ত্মক্তাবলীতে লিখিত আছে যে, একর রা * 
বারা পরস্পরের স্বভাব বিদিত হইলে উভয়ের গুরুতা ও শিষাতা পরিজ্ঞাত হইতে পারে, অন্ত- 
রূপে জানিতে পারা যায় না, ইহাই স্থির। শ্রুতিতেও লিখিত আছে যে, একবহসর মহবাদ না| 
করিলে তাহাকে মন্ত্র দান করিতে নাই।' সারসংগ্রহেও প্রকাশিত আছে যে, সদ্গুরু একবর্য 
যাব নিজ আশ্রিত শিষ্যকে পরীক্ষা করিবেন। ৫০। অমাত্যজ দোষসমূহ প নৃপতিতে 
এবং ভাধ্যাজাত পাঁতক যেমন নিজ পতিতে উপগত হয়, সেইরূপ উঠা 
ুঞ্জ নিশ্চিত প্রাপ্ত হয়! থাকেন। ক্রমদীপিকাতেও লিখিত আছে যে, উঠল 
করণ হইয়। তিনবর্ধ যাবৎ নিজ ধনরাশি, স্বীয় দেহ ও স্কুল বচন হারা ভগহুদ্ধিতে গুরুর 
সঈন্তোষবিধান করিবে। শ্রীগুরুদেব প্রীত হইলে তৎপরে মন্ত্রদীক্ষার্থ তৎসমীপে প্রার্থনা 
করিবে। ৫১। 



১৮ জীক্রীহরিভক্তিবিলাসঃ। [ ১ম বিলাস:। 

কৌর্ে শ্রীব্যাসগীতায়াং।__ 

উদকুস্তং কুশান্ পুষ্পং সমিধোইস্যাহরেৎ সদ|। মাঞ্জনং লেপনং নিত্যমানাং বাসসাং চরেৎ। 

নান্ত নির্মাল্যশয়নং পাছুকোপানহাবপি। আক্রামেদাসনং ছায়ামাসন্দীং ব। কদাচন ॥ 
সধয়েদস্তকাষ্ঠাদীন্ কৃত্যং চান্মৈ নিবেদয়েৎ ॥ ৫২ ॥ 

অনাপৃচ্ছ্য ন গন্ভব্যং ভবে প্রিয়হিতে রতঃ। ন পাদৌ সারয়েদন্ত লন্গিধানে কদাচন ॥ 

জস্তাহাস্তাদিকঞ্চেব ক্প্রাবরণং তথা । বর্জয়েৎ সন্পিধৌ নিত্যমথাস্ফোটনমেব চ॥ ৫৩ ॥ 

কিঞ্চ।-_শ্রেযস্ত গুরুবদূত্তিনিত্যমেব দমাচরে। গুরুপু্রেষু দারেষু গুরোশ্চৈব স্ববন্ুযু॥ ৫৪ | 

উৎসাদনং বৈ গাত্রাণাং স্বাপনোচ্ছিষ্টভোজনে। ন কু্যাৎ গুরুপুত্রস্ত পাদয়ো: শৌচমেব চ ॥ 

গুরুবৎ পরিপৃজ্যাশ্চ সবর্ণা' গ্ুরুযৌধিতঃ | অসব্ণীস্ত সংপৃজ্যাঃ প্রত্যুথানাভিবাদনৈঃ ॥ 

অভ্যপ্তনং ্নাপনঞ্চ গাত্রোখ্সাদনমেব চ। 'গুরুপত্থ্যা ন কাধ্যাণি কেশানাঞ্চ প্রসাধনং ॥ ৫৫॥ 
শর পপ ৮ পা ০ পপ ৯ শত সত পপ 

সন্তোষযেদিত্যাদিন সামান্ততঃ সংক্ষেপেণ লিখিতং ্ রপুকুরবাবিধিং বিশেষতো বিস্তার্য্য 

লিখতি উদকুভ্তমিত্যাদিনা। অন্য গুরোর্মার্জনাদিকং গৃহন্য অঙ্গানাং চেত্যর্থঃ। তঙ্াঙ্গানাং 

লেপনং চন্দনাদিনেতি জ্ঞেয়ং। পাছুকোপানহোশ্চর্মকাষ্ঠাদিভেদেনাবাস্তরভেদ | আসন্দীং 

ভোজনপাত্রাধারত্রিপদিকাং ॥ ৫২॥ সারয়েৎ প্রসারয়েৎ। আদিশব্াদুর্চৈর্ভাষার্দি। আস্ফোটন- 

মঙ্কুন্যাদীনাং ॥ ৫৩ | নিত্/ং গুরুপুত্রাদিষু শ্রেয়ঃ হিতং সম্যগাচরেৎ। গুরুবদ্ত্তিঃ গুরাবিব গুরু- 
পু্রারদিঘপি বৃত্তিব্যবহারে।যস্য তথাভৃতঃ সন্। স্বা জ্ঞাতয়ঃ বন্ধবঃ সম্বদ্ধিনন্ডেযু। পাঠাস্তরে * শ্রেয়ো 

যুথ|স্যান্তথ। গুরাবিব তদ্দিয়াচরেং। যদাচরেৎ তত শ্রেয় ইতি বা॥ ৫৪॥ তত্রাপবাদমাহ উৎসাদিন- 

মিতি ত্রিভিঃ | ীরানিরারা। উদ্বর্তনং। শৌচং প্রক্ষালনং। অসবর্ণ ইতি পূর্বৎ ব্রাঙ্মণানাং 
21285545558 লাশ 

অন্তর বিশে রাডারাদিন কি রর রান ্যাদগীতায লিখিত 
আছে যে, নিরন্তর প্রাগুরুর উদককুস্ত, কুশ, কুস্থম ও সমিধ. আহরণ করিবে; সর্বদ] অঙ্গের 

ও খস্ত্রের মার্জন ও,লেপন করিবে অর্থাৎ সর্বদা গুরুর মন্দিরের মার্জন, দেহে চন্দন লেপন ও 

* বদনসমূহ প্রক্ষালন করিবে। খ্রগুরুর নির্পীল্য, শখ্যা, কাষ্টপাদুকা, উপানৎ ( চর্মপাদুকা ), 
আসন, ছায়া ও আসন্দী ৭ কদাচ লঙ্ঘন করিবে না। গুরুদেবের জন্ দস্তকাষ্টাদি আহরণ 

এবং স্বক্ৃত্ব কণ্ম সকল তাহার নিকট “নিবেদন কৃরিবে। ৫২। গুরুর অঙ্মতি না লইয়া 

কুত্রাপি গমন করিবে না, গুরুদেবের প্রিয় ও হিতানুষ্ঠানে রত থাকিবে, তৎসন্নিধানে কদাচ 

পাদগ্রসারণ (করিবে না এবং গুরু-সমীপে জূত্তণ, হান্তাদি অর্থাৎ হান্ত ও উচ্গৈ-্থরে 
বাক্প্রয়োগাদি, উত্তরীয় বস্ত্র দ্বারা কণ্ঠাবরণ ও অঙ্গুলীর আক্ষফোটনন সর্বদা! ত্যাগ 
করিবে। ৫৩। আরও লিখিত আছে যে, গুরুপুত্র, গুরুদার| এবং গুরুদেবের জাতি ও 
সন্বদ্ধিবর্গের প্রতিও নিত্য খুরুবৎ হিতাচরণ করিবে । ৫৪। গুরুতনয়ের অঙ্বমার্জন, 

শি ও. পভ পপ পডও ্ 

++ রিটন গাঠে। 1 অনিরীতোজদারামার ব্রিপদ্দিক।। 



১ম বিলাস; ] ভ্রীহরিভক্তিবিলানঃ। ১৯ 

দেব্যাগমে শ্রীশিবোক্তৌ।__ 
গুরুশধ্যামনং যানং পাছুকে পাদপীঠকং | আ্ানোদকং তথ চ্ছায়াং লঙ্ছয়েন্ন কদাচন॥ 

গুরোরগ্রে পৃথকৃপৃজামদ্বৈতঞ্ণ পরিত্যজেৎ। দীক্ষাং ব্যাধ্যাং প্রতৃত্ব্চ গুরোরগ্রে বিবর্জয়েৎ ॥৫৬। 
শ্রনারদোকী ।-_ 

তর মত্র গরুং পত্তেৎ তত্র তত্র কৃভাঞ্ছলি: | প্রণমেদ্দগুবন্তমৌ ছিন্নমূল ইব ভ্রম: ॥ 
গুরোর্বাকামনং যানং পাছুকোপানভৌ তথ।। বন্চ্ছায়াং তথ! শিষো। লঙ্ছয়েন্ন কধাচিন॥ ৫৭॥ 

মন্থম্বতৌ।-_ 

নোদাহরেৎ গুরোনর্ম পরোক্ষমপি কেবলং | ন চৈবাস্তান্গকুব্বণত গতিভাষণচেষ্টিতং ॥ ৫৮ ॥ . 

গুরোগুরৌ সন্লিহিতে গুরুবদথত্তিমাচরেং। ন চাবিশ্বষ্টো গুরুণা স্বান্ গনতিবাদয়েৎ ॥ | ৫8 ॥ 
শ্রীনারদপঞ্চরাত্রে।__ 

যথা তথ! যত্র ত্র ন গৃহীয়াচ্চ কেবলং। অভক্ত্যা ন "গুরোর্নাম গৃহীয়াচ্চ যতাস্মবান্। 

প্রণবঃ শ্রীন্ততে। নাম বিষুশ্াদন্তরং ৷ পাদশবসমেতঞ্চ নতমু্ধাগলীযুত ॥ ৬০। 
০ সস এ ০৪৯৬ ৮৮৮ আত আপ ৫ ০০০ ক ১ শে ৩০ পপ ৪ তে চিএ "রাজ ৯, ০০০ 

ক্ষত্িযকন্তাপরি প্রহাৎ | যগ্যপ্যেতং র্বং রব্যামদেবেন বেদাধ্যাপক গরুসেবামধিরুত্যোকং 

তথাপি সাজবেদাধ্যাপনে মন্ত্রোপদেশশ্চ স্বতএব সিধাতীত্যেবং মন্পগুরুবেদ গ্র্ক্বোরভেদাৎ বিশেষ- 

ত্চ সেবাবিধিসাম্যাদত্র লিখিতমিতি দিকৃ। এবমন্া্রাপাহং ॥ ৫৫॥ অদ্বৈতম্ অভেদোক্তিং। 
দীক্ষাম্ অন্যন্মৈ দীক্ষাপ্রদানং | ৫৬॥ পাদুকোপানহোশ্চরশকাষ্ঠাদিভেদেনাবাস্তরভেনঃ পূর্বমেব 
লিখিতঃ ॥ ৫৭ ॥ কেবলং শুদ্ধং নামাক্ষরমাত্রকমিত্যার্থঃ | ৫৮ ॥ সান গুর্ পিআ্াদীন্ ॥ ৫৯ তহি 

পল 
৮ সাপ ত সপ পিস শপ 

তাহার ্বাপন, তীয় উচ্ছিষ্ট ভক্ষণ ও চরণক্ষালন করিতে নাই। গুরুদেবের সবর্ণা পরীদিগকে 
ুরুবং অর্চনা করিবে এবং অসবর্ণা ভার্ধ্যা্দিগকে কেবলমাত্র প্রত্যুখান ও অভিবাদন দ্বার 
অচ্চনা করিবে। গুরুদ্ারার অঙ্কে তৈল-লেপন, তাহার স্বাপন, তীয় অঙগমাঞ্জন ও 
কেশসংক্করণ, এই সমুদায় কার্য কর! অন্থচিত। ৫৫। দেবীতস্ত্রেও শিবোক্তি আছে যে, ্রীপুরু- 
দেবের শখ্যা, আসন, যান, পাদুকা, পাদপীঠ, ক্গানোদক ও ছু! অতিক্র্ম করিতে নাই; খু 
দেবের সম্মুখে পৃথক্ পুজা ও অভেদোক্তি * বর্জন করিবে এবং তাহার সম্মুখে মান 
ব্যাখ্য। ও প্রতৃত্ব গ্রকাশ করিবে ন|। ৫৬। নারদ্টেক্তিতেও আছে যে, যেখানে যেখানে গুরু- 
দর্শন হইবে, মেই সেই স্থলেই করযোড়ে ছিরমূল ক্রমেরস্বায় ভৃতলে দৃণডবৎ প্রণত হইবে। 
শিষ্য কদাচ গুরুদেবের আজা, আসন, বাহন, কাষ্ঠপাছুকা। উপানৎ, বসন ঘা অভি | 
করিবে না। * মনুস্থতিতেও লিখিত আছে যে, জা 
করিতে নাই এবং শ্রীগুরর গতি, স্বর ও চেষ্টার অনুকরণ করিবে না। ৫৮। প্রীগ্ুরুর গুরুদেব 
সিহত হুইলে তংপ্রতি ওরুবৎ আচরণ করিবে, গুরু কর্তৃক অনুজাত না হইলে নিজ জনক-. 

+ অতেদোক্তি--অর্থাং জওরুর সহিত আমার কোনরগ প্রতেদ নাই, এইরপ টদ্ছি। 
৫ 

ঙ 



২ শীশ্রীহরিভক্তিবিলাসঃ। [ ১ম বিলাসঃ। 

কিঞ্চ।-_- 

ন তমাজ্ঞাপয়েন্োহাত্তস্যাজ্াং ন চ লঙ্ঘয়েৎ। নানিবেদ্য গুরোঃ কিঞিস্তোক্তব্যং বাগুরোস্তথ। ॥ 

অন্তত্র চ।-_আয়াস্তমগ্রতে। গচ্ছেদগচ্ছস্তং তমন্গব্রজেৎ। 

আসনে শয়নে বাপি ন তিষ্টেদ গ্রতো গুরোঃ ॥ 

ঘং কিঞ্চিদিয়পানাদি প্রিয়ং দ্রবাৎ মনৌরমং | সমর্প্য গুরবে পশ্চাৎ স্বয়ং তুজীত প্রত্যহং ॥ 

বিষুম্বতৌ ।_ 
ন গুরোরপ্রিয়ং কুরধ্যাৎ তাঁড়িতঃ পীড়িতোহপি বা। 

নাবমন্তেত তদ্বাক্যং নাপ্রিয়ং হি সমাচরেত ॥ 

আচার্ধ্যন্য প্রিয়ং কুর্ধাৎ প্রাণৈরপি ধনৈরপি। কর্ণ! মনস! বাচা স যাতি পরমাং গতিং ॥ ৬১ ॥ 

অন্যথা দ্বয়োরপি মহাদোষঃ| শ্রীনারদপঞ্চরাত্রে | 

টিনিদি রানার নিত ৷ তাঁবুভৌ নরকং ঘোরং ব্রজতঃ কালমক্ষয়ং ॥ ৬২। 
০ পপ 

কুত্রচিৎ কথং গৃহীয়াদিত্যপেক্ষায়ামাহ গৃহীয়াচ্চেত্যাদিন| | অনরনীতি দীর্ঘত্বমার্যং । ও  পরসুক- 

বিষণুপাদ1 ইত্যেবং। তচ্চ নতমূর্ধা অঞ্চলিযুক্তঃ সন্ গৃহীয়াদিত্যর্থ: ॥ ৬* ॥ মোহাদপি গুরোঃ 

কিঞ্িন্ন ভোক্তব্যং তচ্চাজ্ঞাং বিনেতি বোদ্ধব্যম্ অন্যথাজ্ঞালজ্বনদোষাপত্তে:। এতচ্চ সর্ব দীক্ষা- 

নন্তরমপি শিষ্যন্ত কৃতাং জ্ঞেয়ং সর্দৈব গুরুতক্তেরনুষ্ঠেয়ত্বাংৎ। অতএবৈতৈৎ দীক্ষানন্তরমপি কচি- 

দুক্তমন্তি ॥ ৬১। পরীক্ষা বিন! গুরুসেবাদিং বিন। চ মন্তশ্ত কথনে রহণেচমহানন্থ ইতিলিখুতি 

জননী প্রভৃতি ত গুরুঞজনকে বন্দন। করিবে ন। | ৫৮। নারদপঞ্চরাত্রেও লিখিত আছে, যতাত্মা 

বাক্তি যথীয় তথায় যখ! তথা অভক্তি সহকারে গুরুদেবের নাম উচ্চারণ করিবে না। 

নৃতশিরা ও রুতাঞ্জলি হইয়া প্রণব, শ্রীঅমুক এবং তৎপরে বিষুপাদসমন্থিত করিয়া নাম উচ্চা- 

রণ করিতে হয় অর্থাৎ “ও শ্রীঅমৃক বিষুপাঁদ” এইরূপ বলিবে। ৬০। আরও লিখিত আছে 

যে, মোহবশত:ও গুরুদেবকে কোন বিষয়ে অন্নমতি করিবে না অথবা তদীয় অন্থমতি অতি- 

ক্রম করিবে ন!। শ্রীগুরুদেবকে নিবেদন না করিয়। কোন দ্রব্য ভক্ষণ করিবে না কিংবা গুরুর 

কোন বন্ত ভোজন করিবে না। গ্রন্থান্তরেও লিখিত আছে যে, গুরুদেবকে আগমন করিতে 

দেখিলে তীহাঁর অগ্নে গমন করিবে, তিনি'গমন করিন্নে তাহার অন্থগামী হইবে, তাহার সম্মুখে 

আসনে বা! শয্যায় অবস্থিত হইবে ন1) অন্নপানাদি যে কিছু মনোরম প্রিয় বস্ব আছে, প্রতিদিন 

প্রথমতঃ তাহা/শুরুদেবকে নিবেদন করিয়া পরে স্বয়ং আহার করিবে। বিষুস্থতিতেও লিখিত 

আছে যে, গুরু কর্তৃক তাড়িত ব! পীড়িত হইয়াও তাহার অপ্রিয় সাধন করিবে নাঁ, তাহার 

বাক্যে অবহেলা ও তাহার অহিতাঁচরণ করিবে ন1। যে ব্যক্তি কর্ণ ছারা, মন দ্বারা, বাক্য 

দ্বারা, প্রাণ দ্বারা ও ধন দ্বারা আচার্য্যের প্রিয়সাধন করেন, তিনি পরম! গতি লাভ করিয়া 

থাকেন। ৬১। যেরূপ কথিত হইল, ইহার অন্তথ! হইলে, অর্থাৎ পরীক্ষা ব্যতীত, গুরুতু্ষা 



১ম বিলাম:। ] স্রীঞ্ীহরিভক্তিবিলাসঃ। ২১ 
অধ শিষ্প্র।ধর্না। 

বৈধবতন্ত্ে | পু 
স্্ায়স্ব ভে। ভ্বগন্নাথ 'গবে। সংসারবহ্ছিনা | দগ্ধং মাং কালন্ধ স্বামহং শরণন্তঃ ॥ ৬৩ | 

তত্র শ্রীবানুদেবস্য সর্বদেবশিরোমণেঃ | পাদান্ু্রেকভাগেব দীক্ষ। গ্রাহ্থা মনীষিভিঃ 1৬৪ 
অথ জ্রীভগবস্বাহাস্মঃং। 

প্রথমন্বন্ধে।-_সত্বং র্স্তম ইত্তি প্ররুতে গুণাস্তৈ, যুক্তিঃ পরঃ পুরুষ এক ইহান্ত ধত্বে। 

স্থত্যাদয়ে হরিবিরিঝিহরেতি সংজাঃ, শ্রেয়াংসি, তত্র খলু সবতনোনৃণীং স্থাঃ1৬৫। 

কি ।-__অথাপি যৎপাদনখা বন্থষ্টং জগদ্ধিরিক্কোপন্ততার্হণাস্তঃ | 
সেশং পুনাত্যন্ততমে। মুকুন্দাৎ। কো নাম লোকে ভগবৎপদার্থ; ॥ ৬৬ ॥ 

প্র গর এ  ১া  ররপস্ রপ  প প . জ সত পা ৪৯. জল লজ সপ টে  । ঢা জি ভর সপ সসপিপাপাসি 

ঘে। বন্তীতি | ন্যায়: ছয়োরন্োন্যপরীক্ষণপূর্ববক- গুরুসেবাদিপ্রকারন্ততহিতং ॥ ৬২॥ এবং সেবয! 

গুরুসন্তোষণানম্তরংন্দীন্ার্থযথ| শিষোণ প্রার্থয়িতব্যং তিজ্ঞাপত্নিতুং লিখতি ত্রায়স্থোতি ৬৩ 
তত্র তন্তাং গৃহমাণায়াং দীক্ষায়াং পাদাম্বজমেকমেব ভঙ্জতি আশ্রয়তীতি তথা সা। মনীষিভি- 
রিতি অন্যথা নির্বদ্িতৈবেতি ভাবঃ ॥ ৬৪ | 

তত্র হেতুং দরযন্ শ্রীবান্থদেবস্য ভগবতো মাহাস্ম্যং লিখতি সত্বমিত্যাদিন!। তত্র ব্দ্ধা- 
দীনাং ত্রয়াণামপীশ্বরত্বেইপ্েকাত্মত্েহপি চ শ্রবান্থদেবস্তাধিক্যমাহ সব্মিতি। ইহ যগ্ঘপ্যেক 
এব পরঃ পুমান্ ঈশ্বরঃ অন্য বিশ্বস্ত স্থিতি্থালয়ার্থং হরিবিরিঞ্িহরেতি সংজ্ঞা ধত্বে, তথাপি তত্র 

তেষাং মধ্যে বরন? শবাহদেবাদেব শ্রেয়াংসি শুতফলানি হ্যঃ ॥ ৬৫ ॥ অথাপি যগ্ঠপি ত্রয় 
এ লং ৮ ৮ ০:০৪ আও পপ সত সস ০ সপ ৩ পান সপ শপ শ তত ৮ শিশাকীপাপী 

ব্যতীত ম মন্ত্র কথন ও মন্ত্র গ্রহণ করিলে গুরু ও শিখ্য উভয়েরই মহাদোষ উপস্থিত হয়। এ এ 
বিষয়ে নারদরপঞ্চরাত্রে লিখিত আছে, যে ব্যক্তি অন্তায়তঃ উপদেশ প্রদান করেন,'আর যে 

বাক্ধি অন্যায়তঃ শ্রবণ করেন, তাহারা উভয়েই অনন্তকালের জন্য ভীষণ নিরয়ে প্রয়াণ 
করিয়। থাকেন। ৬২। 

অনন্তর শিষাপ্রার্থনা কথিত হইতেছে ।__বৈষণব-তঙ্ত্রে লিখিত 'আছে যে,'হে রা 
হে গুরে!! আমি নংসার-বন্ধি ঘ্বার| দগ্ধ ও ক।লকর্তৃক দষ্ট হইতেছি, আমাকে পরিত্রাণ করুন্।. 
আমি আপনার শরণাগত হইলাম। ৬৩। যে দীক্ষা সর্বদেবশিরোমণি শ্রীবাক্থদেবের 

পাদামুজমাত্র আশ্রয় করে, মনীধিগণ সেই দীক্ষাই গ্রহণ করিবেন । ৬৪।% " 

অনন্তর ভগবস্মাহাত্বয কবিত হইতেছে ।-_প্রথমন্বন্ধে লিখিত আছে যে, সব, রজঃ তম: | 
এই ভিন্ট প্রতি গগ। একমাত্র পরম পুরুষ উক্ত গুতসমহিত হইয়া এই জগতের স্থিতি 
সটি-সংহারার্থ হরি বিরিঞি ও হর এই ভিন্ন ভিন্ন নাম ধারণ করেন সত্য, তথাপি সত্বতন্থ হরি 
হইতেই মানবগণের কল্যাণলাভ হইয়া থাকে । ৬৫। আরও লিখিত আছে যে, ধাহার নখ 

+ এ দুলে মনীষিগণ বলাতে এই বুঝা। যাইতেছে যে, এ প্রকারের অন্ধ! হইলেই নিরব এ প্রকাশ পায়। 



২২ জীঙলীহরিভক্তিবিলানঃ। [১ম বিলাসং। 

শ্ীরশমন্বদ্ধে।-_. 
ত্্িশম্যাথ মূনয়ো বিশ্মিতা মৃক্তসংশয়াঃ। ভূয়াংসং শরদধূর্বিষ্ং যত: ক্ষেমো যতোহ্ভয়ং॥ ৬৭ ॥ 

পাম্পে বৈশাখমাহাজ্ম্ে যমব্রাঙ্মণসংবাদে ।__ 
ব্যামোহায় চরাটরশ্য জগতস্তে তে পুরাণাগমা- 
স্তাং তামেব হি দেবতাং পরমিকাং জর্নস্থ কল্পাবধি। 

মিদ্ধান্তে পুনরেক এব ভগবান্ বিষ সমস্তাগম- 

ব্যাপারেষু বিবেচনবাতিকরৎ নীতেযু নিশ্টীয়তে ॥ ৬৮। 
নারদিংহে | 

| সত্যং সত্যং পুনঃ সত্যমুতক্ষিপ্য ভুজমুচ্যতে । 
বেদাচ্ছান্ত্রং পরং নান্তি ন দেবঃ কেশবাৎ পরঃ ॥ ৬৯॥ 

সস সপ ৯৯ ৯ ০ স্ম ০০০ পস ৭ শপ 

এবৈতে ্া্ধাগীতা্)। । দ্ধ এরর | বিরিফিনোপহতং সমর্পিতং অর্হণাস্তঃ 
অর্ধ্যোদকং যন্য পাদনখাদ্বন্থষ্টং নিঃস্তমপি। যদ্ধবা পাদনখেনাবজয়।! ত্যক্তমপি ঈশসহিতং জগৎ 
পুনাতি। বিরিঞ্চোপহৃতং শেষমিত্যনেন প্রীব্রক্ষশিবয়োরপুপাসকত্বমুক্তং । তন্মামমকুন্বাদ্যাতি- 
রিক্তঃ কে! নাম ভগবৎপদার্থঃ অভিধেয়ঃ, সর্বেশ্বরঃ স বিষ্ণুরেক এবেত্যর্থঃ ॥ ৬৬॥ তত ভৃ্ত- 
বর্ণিত শ্রীভগবস্মাহাত্মযং। বিশ্মিতা তাদৃশাপরাধেইপি নির্ব্বিকারত্বেন। যদ্ব। অবিন্মিতাঃ তশ্য 

্তএব তথাসম্ভাবনয়া ৷ ভূয়াংদং মহত্তমং রন্দধুঃ নিশ্চিতবস্তঃ ॥ ৬৭ ॥ জরান্ত ইত্যুগহার্সে 
জানন্ত এব জানস্বিত্যাদিবং। সমস্তানামাগমানাং শান্াণাং ব্যাপারেষু প্রয়োজনেষু বিবেচনন্ত 
্বাপারন্ত দু্ষণত্তবেন তদেব স্বন্দপুরাণার্দিবিচারম্ত ব্যতিকরম্ আসঙ্গং প্রাপিতেষু সংন্থ সিদ্ধান্তে 
বিষয়ে 18 এব ভগবান্ সর্কেশ্বর ইতি নিশ্টীয়তে ॥ ৬৮॥ বেদাৎ শীস্বং পরং পরমং 

তে, রি কর্তৃক উপ অর্ধ্যোদক ক বিনর্ত হই মহেশ্বরের টি টিজানারন পবিত্র 
করতেছে, সেই মুকুন্দ ব্যতীত আর কে লোকে ভগবৎপদের বাচ্য হইতে পারে ?। ৬৬ | দশম 

ন্ধেও লিখিত আছে হে, খষিগণ ( তৃগ্তকথিত ভগবন্মাহাত্ম্য ) আবর্ণনপূর্ব্বক বিস্মিত ও ছিন্ন 

ংশয় হইয়া, ধাহা হইতে বন্যাণ বা শাস্তি-ও অভয় উৎপন্ন হইয়া থাকে, সেই বিষ্ণুর প্রতিই 
হ্তী শ্রদ্ধা করিতে আরম্ভ করিলেন। ৬৭। পদ্মপুরাণে বৈশাখমাহাস্্যে যমত্রাঙ্মণসংবাদে 
লিখিত আছে (য, তত্তৎগুরাণ ও শান্ত্রনিচয় চরাচর জগতের মোহোৎপাদনার্থ কল্লাবধি 
চতদ্দেবতাকে প্রধান বলিয়া বর্ণন করে করুক, কিন্তু নিখিল শাস্ত্রের প্রয়োজনরসমূহ বিবেচন| 
রিলে স্পষ্টই স্থিরীক্ৃত হইবে যে, একমাত্র ভগবান্ বিষুই সকলের প্রেঠ বলিয়া সিদ্ধান্ত 
ইল। ৬৮। নারসিংহপুরাণে লিখিত আছে যে, আমি তৃজোতোলন করিয়া পুনঃপুনঃ ত্রিসতা- 
ূর্ধক বলিতেছি যে, বেদ হইতে শ্রেষ্ট শাস্ত্র আর নাই এবং কেশব হইতেও প্রধান দেবতা 

স্পা শপ ৮ পপ চক 

শপ আপা সপ 



১ম বিলাস: ।"] জী্রহরিভক্তিবিলাঃ। ২৩ 

যতঃ পালে | 

অরিশিত্রং বিষং পথ্যমধন্মো ধর্মতাং ব্রজেৎ। স্ুপ্রসন্নে হ্বধীকেশে বিপরীতে বিপধ্যয়ঃ | 
তত্রৈৰ শ্রীভগবদ্ধাক্ং ।__ 

মন্নিমিত্বং কৃতং পাঁপমপি ধর্মায় কর্পতে। মামনাদূতা ধর্মোহপি পাপং স্তান্ৎপ্রভাবতঃ ॥ 

অতএবোক্তং স্কান্দে প্রীব্রন্ষনারদসংবাদে ।__ 
বাস্থদেবং পরিত্যজ্য যোইন্যদেবমুপাসতে। স্বমাতরং পরিত্যজ্য শ্বপচীং বন্দতে হি সঃ। 

তত্্ৈবান্তত্র ।__ 

বাসুদেব পরিতাজা যোইন্যদেবমুপাঁসতে | 

ত্যক্তাামৃতং স মুঢ়াত্মা তুঙক্তে হালাহলং বিষং ॥ ৭০ ॥ 
মহাভারতে ।-- 

যন্ত্র বিষুরং পরিত্যজ্য মোহাদন্যমুপাসতে। স রানি পাংশুরাশিং িবক্তি ণ 
অনাদৃত্য তু যে! বিষুমন্যদেবং সমাশ্রয়েৎ। গঙ্গাম্তসঃ স তৃষ্কার্তে। মুগতৃষ্ধাং প্রধাবতি 1৭১। 

পঞ্চরাত্রে ।_ 

যে! মোহাদ্দিষুমন্তেন হীনদেবেন দুম্মতিঃ। 

পান ্ ঘ তে 9005 নাস্তাজোহস্ত্যজঃ ॥ ৭২॥ 
এ ক অর জজ 

সস "শপ আত শপ শা সপ ০০ 

নাস্তীতি ৃষ্টন্তহেনোলং ॥ ৬৯॥ এবং ক্ষাদিভ্যোহবিলদেবেত্যো মাহাস্মযং নিখ্যাধনা 
তৎপরিত্যাগেনান্দেবতাভঙজনস্ত দুষণত্বেন তদেব স্বন্দপুরাণাদিবাকোদ্রয়তি বাস্থদেবমিত্যা- 
রঃ ৷ উপাসতে ইত্যার্যম্, উপান্তে ॥ ৭০ ॥ গঙ্গাস্তসঃ সকাশাৎ, তৎ পরিত্যজ্ঞোত্যর্থ: ॥ ৭১ ॥ 

অন্ত তাবং পরিত্যাগে ন দোষঃ অন্যদেবসামান্দৃ্োব মহাননর্থ ইতি লিখতি য ই্তি। 
০০ 

রর পা. ০ 

আর দৃষ্ট হয় না। ৬৯। গন্পুরাণেও লিখিত আছে যে, বাস্থদেব পরিতুষ্ট হইলে অ অরিও টি মিম, 
বিষও পথ্য ও অধর্দও ধর্ম হইয়া থাকে, এবং তিনি শ্রীত না হইলে এ সকলের বিপর্যয় ঘটে 
অর্থাৎ মিত্রও শত্রু, গ্যও বিষ ও ধর্্মও অর্থ হয়। এ পন্পপুরাণে তগবান্ও,শুয়ং বলিয়াছেন 
যে, মদুদ্দেশে কত পাতকও ধর্ম হয় এবং আমাকে অবহেলা করিলে মংপ্রভাবে ধর্মও পার্তক 

হুইয় যাঁয়। অতএব স্বন্দপুরাণে ব্রহ্মনারদমংবাদে উক্ত আছে যে,*যে ব্যক্তি হৃধীকেশকে ' 
পরিহারপূর্বক দেবতাস্তরের আরাধন| করে, সে'নিজ জননীকে ত্যাগ করিয়া শ্বপচীকে (চাণ্ডা- 
লীকে) অভিবাদন করিয়! থাকে । এ স্বন্দপুরাণের স্থানাস্তরেও লিখিত আছে,যে,যে ব্যক্তি বানু- 
দেবকে ত্যাগ করিয়া! দেবতাস্তরের ॥আরাধনা করে, সেই মৃদাত্মা৷ অমৃতত্যাগপূর্ববক হলাহল 
বিষ পান কিরে সন্দেহ নাই। ৭*। মহাভারতে লিখিত আছে যে, যে পুরুষ, মোহনিবন্ধন 
বিষচুকে পরিহার করিয়া অন্য দেবতার আরাধনা করে, সে স্থধা পরিত্যাগ করিয়া! ধূলিগ্রহণে 
অভিলাষী হয়। যে মানব বাস্থদেবকে অনাদর করিয়া! দেবতাস্তরের শরণাগত হয়, সে পিপা- 
সার্ত হইয়। গঙ্গোদক বর্জনপূর্ববক মরীচিকার প্রতি ধাবমান হইয়া! থাকে। ৭১। পঞ্চরাতরে 
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বৈষ্ণবতন্ত্রে।__ 
নম লভেমুঃ পুনর্তক্তিং হরেরৈকান্তিকীং জড়াঃ। একাগ্রমনসম্চাপি বিষুসামাস্তদর্শিনঃ | 

অন্যত্র চ।-_ 
যস্ত নারায়ণং দেবং ব্রুদ্রাদিদৈবতৈ: | সমতেনৈব বীক্ষেত স পাষণ্ডী ভবেৎ সদা॥৭৩। ইতি। 
সহমনামস্তোত্রাদৌ শ্লোকৌঘাঃ সন্তি চেদৃশাঃ | বিশেষতঃ সন্তনিষ্ঠেঃ সেব্যো বিষুর্ন চাপরঃ। 
তথা চ হরিহংশে গ্রশিববাক্যং।-_ 
হরিরেব মদারাধ্যো ভবস্তিঃ সতসংস্থিতৈঃ | বিষম সদা বিপ্রাঃ পঠধবং ধ্যাত কেশবং॥ ইতি 
ঈদৃষ্মাহাতযবাকোষু সংগৃহীতেষু সর্বতঃ। গরস্থবাহুলাদোষ; স্ান্িখ্যস্তেইপেক্ষিতানি তত।৭8। 

মোহাদপি হীনেন বিষ/পেক্ষ্যা নিকুষ্টেন দেবেন। জাতাবেকত্বং। সাধারপং তুল্যং। 
সরুদপি। অস্ত্যকঃ অত্যস্তনীচ: স এব, ন তু চগ্ডালাদিরিত্যর্থ; ॥ ৭২॥ কিঞ্চ যস্তিতি। 
আদিখবেন ইন্দরাদ়ঃ। অং ভাবঃ,শ্রীব্র্বকদ্ৌ গুণাবতারৌ, ইন্জ্াদয়ো বিডৃতয়ঃ, 
ভগবান্ শ্রীনারায়ণোহবতারী পরষেশ্বরঃ ইতোতৎ শান্তৈঃ গ্রতিপাদ্যতে, অতোইন্যৈঃ সহ 
তশ্ত সামাদৃষ্ট্যা শাস্্রানাদরেণ পাষগ্ডিতা নিষ্পাদ্যতে ইতি। অতএবোক্তং বৃহৎসহম- 
নামন্তোত্রে শ্রমহাদেবেন। নাবৈষ্ণবায় দীতব্যং বিকল্পোপহতাত্মনে। ভক্তিতর্ধা- 
বিহীনায় বিরাজ ইতি। ত্যস্তেশ্রীদর্গাদেব্যা চ। অহো। সর্কোশ্বরো বিঃ সর্বদেবো- 
ভমোত্মঃ টি জগদাদিগরুমূ্টেঃ সামান্য ইব বীক্ষ্যাতে ইতি॥ ৭৩॥ ঈদৃশাঃ ্ রীভগন্নাহাত্মযপরা 
ইত্য্থঃ। তথা চ তত্রৈব শ্রীমহাদেববাক্যং। নযাস্তি তং পরং শ্রেয়ে! বিষ সর্কেশ্বরেশ্বরং। 
সর্ববভাবৈরনাশ্রিতা পুরাণং পুরুযোত্তমং। তমেব তগস| নিত্যং ভঙ্গামি স্তৌমি চিন্তয়ে। তেনা- 
দিতীয়মহিমা জগংপৃজ্যোইস্টি পার্বতীতি। তত্রৈব নামমধ্যে। সর্বদেবৈকশরণং সর্ববদেবৈক- 

দৈবতং। কৃর্্যকোটিগ্রতীকাশে। যমকোটিছ্রামদঃ। ব্রহ্কোটিজগত্মষ্টা বায়ুকোটিমহাবলঃ। 

কোটান্্রজগদানন্দী শত্তুকোটিমহেখ্বর ইত্যাদি। ত্নস্তে শ্রীহুর্গাদেবীবাক্যং। অহো। বত মহৎ 
এহেন 

০ (৯ সা সপ আপ এ পপ পি শপ এজ 

লিখিত আছে যে, যে মতি মোহনিবন্ধন একবারমাত্রও অন্য হীন-দেবতার সহিত বিষুর 
তুলনা করে, সেই প্ররুত অন্তাজ, অন্তযন্ চণ্ডালাদি অন্ত্যজ নহে। ৭২। বৈষ্ণবতম্ত্রে লিখিত 
আছে যে, যে সমস্ত জড়বুদ্ধি বিষ প্রতি সামান্দর্শী হয় অর্থাৎ অন্ঠদেবতার সহিত বিষুকে 
সমজ্ঞান করে, তাড়ার৷ একা গ্রচিত্ত হইলেও কিন্তু একান্তিকী শ্রীহরিভক্তি প্রাপ্ত হইতে সমর্থ 
হয় না। স্থানান্তরে লিখিত আছে যে, যে বাক্তি নারায়ণ দেবকে ব্রন্মরুজাদি দেবগণের সহিত 
তুল্যজানে দর্শন করে, সে নিরন্তর পাষ্তী হয়। ৭৩। মহশ্রনাম-ভ্তোতাদিতে এইরূপ অনেক 
শ্লোক বিমান আছে যে, সতবনিষ্ঠ মানবগণ বিশেষ প্রকারে বিষ্ণুর উপাসনা করিবেন, তথ্যতি- 
রেকে অন্য কোন দেবতার আরাধনা! করিবেন না। হরিবংশে শিবোক্তিও আছে যে, হে 
বিপ্রগণ! তোমরা সব্সংস্থিত হইয়। গর্ব! হরির আরাধমা করিবে, সর্ধদ! বিষুমন্্র জপ 
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জথ প্রবৈকবমন্ত্রমাহাযাং। 

আগমে।-_ | 

' মন্্রান্ শ্ীমন্ত্ররাজাদীন্ বৈষবান্ গুর্বব্থ গরহাৎ। সর্বৈশবর্যাং জপন্ প্রাপা যাতি বিষ্কোঃ পরং পদং | 
পযং বর্যসহনৈর্ষৈঃ কৃতং সবিপুলং তপঃ | জপস্তি বৈষণবান্স্বানররান্তে লোকপাবনাঃ | 

বৈষবে চ।-_ 

প্রজপন্ বৈষ্ণবান্মন্ত্রান্ যং যং পশ্ততি চক্ষুষা!। 
পদা বা সংস্পূশেৎ স্থো মুচ্যতেইসৌ মহাভয়াৎ॥ ৭৫॥ ইতি। 

শসা শসা | সপ্ট শ * ৮ স্পা ৮ ৩ ০ | ০শেশপিপ্প সপ মিট ১১১১১ 0১ রি 

গার সমস্তহৃখদে ফেহরৌ। বিদ্যমানেইপি র্ষেশে ম্ঢাঃ রি সংস্তৌ। যমুদ্িস্ট সদা নাথো 
মহেশোহপি দিগম্বরঃ। জটাভম্মান্থলিপ্রাঙ্গন্তপন্থী বীক্ষ্যতে জনৈ:। ততোহধিকোইন্তি কে। 
দেবো লক্ষীকাস্তান্মধদ্িষ ইত্যাদি। বীক্ষ্যতে জনৈরিতি ন ত্বেতদ প্রত্যক্ষ, কিন্তু সাক্ষাৎ 
সর্বলোকৈদৃশ্ঠিত এবেত্যর্ঘঠ। আদিশবেন লঘুহন্্নামন্তোত্রাদি। তত্র লঘুসহন্রনামস্তোত্রে 
আরম্তে।--পরমং যে মহত্তেজঃ পরমং যে মহত্পঃ | পরমং যে! মহদ্বদ্ধ পরমং যঃ পরায়ণং। 

পবিভ্রাণাং পবিভ্রং যো! মঙ্গলানাঞচ মঙ্গলং।. দৈবতং দেব্তানাঞ্চ ভূতানাং যোইব্যয়ঃ পিতে- 

ত্যাদি। অস্তে চ।__দ্যৌ: সচন্্রার্কনক্ষত্র/। খং দ্িশো ভূমহোদধি: ৷ বাহুদেবস্থা বীর্য্যেগ 
বিধৃত।নি মহাজন ইত্যাদি। বিশেষত ইতি তমস৷ রজদ। বোপহতচিত্তাঃ কিল কথঞ্চিদন্যাৎ 
ব! ভক্স্তাং নাম সাত্বিকৈত্বস্ঠং শ্রীবিষ্পরেব ভজনীয় ইত্যর্থঃ। অতো যোইন্যং তজেৎ স 
তমোরজোদুষিত ইতি ভাবঃ। পঠধ্বং জপত। ধ্যাতেত্যার্যং ধ্যায়ত। নন ঈদৃশানি 
হৃৎকর্ণরসায়নানি শ্রীভগবন্নাহাত্মপরাণি বচনানি সর্বশান্ত্রত; সমাহত্যাপরাণ্যপি লিখ্যস্তাং 
তত্রাহ ঈদৃগিতি। গরনস্ত বাহুল্যং বিস্তরন্তেন তদ্রপো দোষো৷ ভবেং। তৎ তস্মাৎ' হেতোঃ। 
যদ্বা তদিত্যবায়ং তানীত্যর্থঃ। যাবস্তি যত্রাপেক্ষিতানি ভবস্তি তাবস্ত্যেব তত্র লিখ্যস্তে, 
ন ত্বধিকানীত্যর্থঃ। এতেন চেদৃশীনি বছতরাণি বচনানি সম্তীতি বোধিতং। নিখ্যন্ত ইতি 
সপ ও সপ শপ সপ শ শপ সস আর সপ শত শপ পপ | শপ পিপাীপী শ  ৩ পম হারার পর পা, 

করিবে এবং িচিজারাদর বাগে শাস্ত্র হইতে এইরূপ ভগবন্মাহাত্মন্থচক বাকা 
০ ্তরাং যে সমস্ত বচন আবশ্তা চর লিখিত 
হইল। ৭৪। 

অতঃপর বৈফব-মন্ত্রমাহাত্য কথিত হইতেছে ।_-আগমে লিখিত আছে যে, মানব ওরু- 
দেবের অৃষ্পায প্রীমন্রাজাদি বৈ্বমনত্রসমূহ জপ করিতে করিতে যাবতীয় খশ্ব্য লাভ 
পূর্বক বিষধর পরম পদে প্রয়াণ করিয়া থাকেন। যে নকল ব্যক্তি বর্ষসহশ্্ যাবৎ স্থবিগুল 
পবিত্র তগস্ঠার অনুষ্ঠান করিয়াছেন, সেই সকল লোকপাবন ব্যক্তিরাই বৈফব মন্ত্র জপ করিয়া 
থাকেন। বৈষণবতগ্ত্রেত কথিত আছে যে, বৈবমন্ত্র জপ করিতে করিতে যাহাকে যাহাকে 
মেত্রগোচর করা যায় অথব! যাহাকে যাহাকে চরণ দ্বার! স্পর্শ করা যায়) সে সগ্ঘ মহাভয় 

$ 
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লিখ্যতে বিষ্ুমন্ত্রাণাং মহিমাথ বিশেষতঃ । 
তাৎপর্্যতঃ শ্রীগোপালমন্্রমাহাস্মাপুষ্টয়ে ॥ ৭৬ ॥ 

তর স্বাদশাক্ষরাষ্টাক্ষরয়োর্মাহাজ্বাং ॥ ৭৭ | 

পদ্মপুরাণে দেবদূতবিকূণ্ডলসংবাদে ।__ 

সাঙ্গং সমুদ্রং সন্যাঁসং সখধিচ্ছন্দদৈবতং | সদীক্ষাবিধি সধ্যানং সযস্্ং দ্বাদশাক্ষরং । 
অষ্টারঞ্চ মন্ত্েশং যে জপ্তি নরোততমাঃ | তান দৃষট। ব্রন্ধহা! শুধ্যেতে যতো বিষ্যবঃ স্বয়ং | 
শহ্খিনশ্চক্রিণো তৃত্বা ব্্ধাযূর্বনমালিনঃ | বসস্তি বৈষণবে লোকে বিষ্ণুূপেণ তে নরাঃ 1৭৮| 

তত্রৈব দ্বাদশাক্ষরশ্য ॥ ৭৯ ॥ চতুর্থস্দ্ধে ধরব প্রতি শ্রীনারদোক্তৌ ।__ 
জপশ্চ পরমো গুহ: শ্রয়তাং মে নৃপাত্মজ। 
যং সপ্তরাত্রং প্রপঠন্ পুমান্ পশ্ঠতি খেচরান্ ॥৮০। 

পা ৩০৯ সরস 

বর্তমাননির্দেশাদগ্রেইপোবমেব লেখ্যানীতি জেয়ং ॥ ৭৪-৭৫ | এবং সামান্ততো লিখিত্বা 

বিশেষতে। লিখিতুং প্রতিজানীতে লিখ্যত ইতি। অথ সামান্তো লিখনানন্তরমধূনা 
বিশেষতো লিখাতে। নম অগ্রে শ্রীমদনগোপালদেবশ্ত সংমোহনাখাাষ্টাদশাক্ষরমন্ত্পুজাবিধিরেব 
লেখ্যন্ত২ কিমন্তমন্্মাহাত্ম্যলিখনেন তত্রাহ তাৎপধ্যত ইতি। অয়মর্থঃ। শ্রীগোপালদেবোইয়- 
মবতারী, কুষ্ণস্ত ভগবান্ স্বয়মিত্যুক্তেঃ বিচিত্রমাহাত্ম্যবিশেষপ্রকটনাচ্চ ৷ অতোইবতারাণাং 
মাহাজ্ম্েন তশ্যৈব মাহাত্মাবিশেষসিদ্ধেঃ ৷ সাক্ষাতন্নন্্স্তাপি মাহাত্মাং বত পুষ্টমেব স্যাৎ, 
অতন্তদর্থমেব লিখ্যত ইতি ॥ ৭৬॥ 

তত্র প্রীবৈষবতত্বেযু মধ্য ॥ ৭৭ | ছন্দেতাদন্তত্বমার্যং ছন্দোভঙ্গভয়াৎ। বিষ্ণব ইতি বি 
সারপ্যপ্রাপ্তেঃ ৷ বিষে! বূপেণেত্যহ্ক্রবর্ণাকারাদি গ্রহণার্থং ॥৭৮। সামান্ততে। ঘ্বয়োরপি লিখিত্বা- 
ধুনা বিশে বিশেষতো লিখতি তত্রেতি। তত্র ঘয়োদ দশাক্ষরাষ্টাক্ষরয়োরেব মধ্যে ॥*৯। শ্রীবপাত্বজ 

হইতে মুক্তি লাভ করে। ৭৫। অতঃপর বিশেষরূপে বিষুমত্রসমূহের মহিম! লিখিত হইতেছে। 
এ সকলের তাংপধ্য শ্রীগোপালমন্ত্রের মহিমাই পুষ্টি প্রাপ্ত হইবে। ৭৬। 
- তন্মধ্যে দ্বাদশাক্ষর ও অষ্টাক্ষর মন্ত্রের মাহায্ময বিবৃত হইতেছে ।-_পদ্মপুরাশে দেবদুত-বিকু- 
গলসংবাদে লিখিত ল্বাছে যে, যে নরোত্তমগণ অঙ্গ, মুদ্রা, স্তাস, খষি, ছন্দ, দেবত।, দীক্ষা বিধি, 
ধ্যান, যন্ত্র এই সমস্তের সহিত ঘ্বাদশাক্ষর ও অষ্রাক্ষর, মন্ত্রাজ জপ করেন, তাহাদিগকে নেত্র- 
গোচর করিবে ব্রহ্মঘাতী ব্যক্তিও বিশুদ্ধি লাভ করে; কেন না, তাহারা স্বয়ং বিষ্ুম্বরপ। 
সেই সকল ব্যক্তি শ্খ, চক্র ও বনমালায় বিভূষিত হইয়া ব্রদ্মার পরমানু লাভ করত 
বিষ্ুরূপে বৈষ্ণবলোকে নিবসতি করেন। ৭৭-৮। তন্মধ্যে ্বাশাক্ষর মন্ত্রের মাহাত্ম্য 
কথিত হইতেছে। ৭৯। চতুর্থ স্বন্ধে বের প্রতি নারদোক্তি যথা,-হে বৃপাত্মজ ! পরম 
গুহ মন্্র আমার নিকট শ্রবণ কর। এই মঙ্্ সুরা জপ করিলে মানব খেচরদিগকে 

| সস সস অঅ সস 0 

« খেচর--বিকুপার্ধদ। 



১ম বিলাসঃ |] শ্রীতীহরিভক্তিবিলাসঃ। ২৭ 

শ্রীবিষুপুরাণে ।-_ 

গত্বা গত্বা নিবর্তন্তে চন্তরস্থ্যাদয়ো গ্রহাঃ | অগ্াপি ন নিবর্তন্তে হাদশাক্ষরচিস্তকাঃ। 

অষ্টাক্ষরন্ত যথ।, -নারদপঞ্চরাত্রে ।-- 

আয়ে! বেদাঃ ষড়ঙ্গানি চ্ছন্দাংদি বিবিধাঃ স্থুরাঃ | সর্বম্টাক্ষরাস্তঃস্থং যচ্চান্যদপি বাজ্ময়ং। 

সর্ধববেদান্তসারার্থঃ সংসারার্ণবতারণঃ। গতিরষ্টাক্ষরে নৃণাং নপুনর্ভবকাজ্কিণাং | 

যত্রাষ্টাক্ষরসংসিদ্ধো মহাভাগে। মহীয়তে । ন তত্র সঞ্চরিষাস্তি ব্যাধিছুভিক্ষতন্করাঃ ॥ 

দেবদানবগন্ধব্বাঃ সিদ্ধবিষ্ঠাধরাদয়ঃ | 'প্রণমন্তি মহাতআ্মানমন্তাক্ষরবিদং নরং ॥ 

বাক্তং ভি ভগবানেব সাক্ষান্নারায়ণঃ স্বয়:। অষ্টাঙ্ষরন্বরূপেণ মুখেষু পরিবর্তৃতে ॥৮১। 

পাল্মোভরখণ্ডে ।-- 

এবমষ্টাঙ্ষারো মন্ত্র জেয়ঃ সর্বার্থসাধকঃ | সর্বছুঃখহরঃ শ্রীমান্ টা রি শুভঃ ॥ ৮২। 

লিঙ্গপুরাণে ।- 

কিমন্যৈব-হুতি্শান্তৈঃ কিমন্সৈব হুভিত্রতৈঃ | নমো নারায়ণায়েতি মন্ত্ঃ সর্ববার্থসাধকঃ ॥ 

তম্মাৎ সর্কেষু কালেষু নমো! নারায়ণেতি যঃ | জপেৎ স যাতি বিপ্রেন্্র বিষুলুলোকৎ সবান্ধবঃ ॥ 

ধ্রব॥৮০॥ নপুন্র্তবেতাত্র সমাসেইপি নকারক্থিতিরার্যত্বাং। মুখেষু পরিবর্তে আবির্ভব- 
তি বাসয়ন্বরূপত্বাৎ ॥৮১॥ শ্রী: সর্বশোভা সম্পতিবণ তদ্বান্। সেবকন্ত শ্রীপ্রদ ইত্যর্থঃ। 
্বতশ্চ শুভ: মঙ্গলরপঃ1৮২॥ হে তাত হে ্রীশুক। .বিষ্ুন! সমুদ্ধৃতঃ। মহন! কীর্তিতঃ 

রস পপ 

নেত্রগোচর করিতে পারে । ৮*। বিষ্কুপুরাণে লিখিত আছে যে, চন্ত্-সুয্যাদি গ্রহগণ পুনঃ- 

পুনঃ গমন করিয়। প্রত্যাবৃত্ত হইতেছে, কিন্ত ঘ্বাদশাক্ষরমন্ত্রচিস্তকগণ অগ্ভাপি (সংসারে ) 
পুনরাগমন করেন নাই। অষ্টাক্ষর মন্ত্রের মাহাত্ম্য সম্বন্ধে নারদপঞ্চরাত্রে এইরূপ লিখিত আছে 
যে, বেদত্রয়, ষড়ঙ্গ, ছন্দঃসমূহ, * যাবতীয় দেবতা এবং অন্তান্ত বাচ্ময় যাহ! কিছু আছে, তৎ- 

সমস্তই অষ্টাক্ষরমন্ত্রর অস্তভূতি। যাবতীয় বেদাস্তের সারারথন্বরূপ, ভবসাগুরের তরণীদুল্য 'অষ্টা- 
ক্ষর মন্ত্র মুক্তিকামী মানবগণের একমাত্র গতি। অস্টাক্ষর-মন্ত্রসিদ্ধ মহাভাগ ব্যক্তি যে স্থানে ! 
নিবসতি করেন, তথায় ব্যাধি, ছুতিক্ষ ও তস্কর পরিভ্রমণ করিতে সমর্থ হত্র না। দেব, দানব, 
গন্ধরবব, সিদ্ধ ও বিষ্যাধর প্রভৃতি সকলেই; অষ্টাক্ষর-মস্্বিৎ মহাত্মাকে প্রণাম করিয়া থাকেন। 
সাক্ষাৎ ভগবান্ নারায়ণই স্বয়ং অষ্টাক্ষরমন্ত্রূপে ( মানবগণের ) বদনে বদনে প্রানুভূতি হইতে- 
ছেন, ইহা স্পষ্টই প্রতাক্ষ হইতেছে ।৮১। পদ্মপুরাণে উত্তরখণ্ডে লিখিত আছে ফে সর্বার্থসাধক, 

সর্বছুঃগনাশন, শ্রীমান্ ** সর্বরনত্রাত্বক, কল্যাপন্বরূপ অষ্টাক্ষর মন্ত্র পরিজ্ঞাত হওয়া কর্তব্য 1৮২। 

* বোদতরয়-_সাম, বজুহ, খকু। বঙ্গ শিক্ষা, কর, ব্যাকরণ, নিরুত, হল্স, গ্রযোতিয। ছলাংসমূহ-_ 
কাবা প্রভৃতি । 

1 গ্রীমানু--লীপ্রদ অর্থাৎ উপাসকের প্রীজনক। 



২৮ প্রীীহরিভক্তিবিলাসঃ। [ ১ম বিলাস: । 

ভবিষ্যপুরাণে ।-_ 

অষ্টাক্ষরো মহামন্্র: সর্বপাপহরঃ পরঃ| সর্কেষাং বিষুমন্ত্রাণাং রাজত্বে পরিকীর্তিতঃ 
শ্রীশুকব্যাসসংবাদে চ।-_ 

নমে! নারায়ণায়েতি মন্্ঃ সর্ববার্থসাধকঃ। ভক্তানাং জপতাং তাত হ্বর্গমোক্ষফলগ্রদঃ | 

এষ এব পরে! মোক্ষ এষ স্বর্গ উদাহৃতঃ | সর্বববেদরহস্যেভ্যঃ সার এষ সমুদ্ধ তঃ। 

বিষুন। বৈষ্ণবানাস্ত হিতায় মন্ুন! পুরা । কীর্ভিতঃ সর্ব্বাপাপস্গঃ সর্ব্বকামপ্রদায়কঃ। 

নারায়ণায় নম ইত্যয়মেব সত্যং, সংসারঘোরবিষদংহরণায় মন্তরঃ | 

শৃস্থ সত্যমতয়ে! মুদিতান্তরাগা, উচ্চৈত্তরামুপদিশীমাহমূর্ধবাহঃ। 
ভূত্বোর্বাহুরগ্যাহং সতাপুর্বধং ব্রবীমি বঃ। 

ৃ হে পুত্র শিষ্যাঃ শবণুত ন মন্ত্রোইষ্টাক্ষরাৎ পরঃ1৮৩। 
অতএবোক্তং গারুড়ে ।__ 

আসীনো! বা শয়ানো বা তিষ্ঠানো যত্র তত্র বা। নমো! নারায়ণায়েতি মান্ত্রকশরণো ভবেৎ 1৮৪। 

অপ্তঃ লোকেষু বা কথিতঃ। মুদিতাশ্চ তেহস্তরাগাশ্চ বিরক্তাঃ| হে শিষ্যাঃ ॥ ৮৩। তিষঠান 
ইত্যার্যত তিষ্ঠন্॥ ৮৪ । 

উপ পর পপ 

শপ পল পপ 5 প সপ শি সত ৮ সা 

লিঙগপূরাণে লিখিত আছে যে, অস্ত বহমংখ্যক মনে কি প্রয়োজন? অন্ত বহবিধ ব্রতেই বা 
কি আবস্ঠক ? “নমো! নারায়ণায়” এই মন্ত্ই সর্ববার্থসাধক ; ৃতরাং যে ব্যক্তি সর্বদা “নমে। 
নারায়ণায়, জপ করেন, হে বিপ্রশেষ্ঠ! তিনি সবান্ধবে বিষ্ণুপুরে প্রস্থান করিয়া থাকেন। 
ভবিষ) পুরাণে লিখিত আছে যে, অষ্টাক্ষর মহামন্্ই সর্বপাপনাশন ও শ্রেষ্ঠ । যাবতীয় 
বিষুমন্ত্রে মধ্যেই ইহা মন্ত্ররাজ বলিয়! কীর্তিত হইয়া থাকে। ্রীশুকব্যাসসংবাদে লিখিত 
আছে যে, “নমো নারায়ণায়” এই মন্ত্র সর্বার্থসাধক। হে তাত! এই মন্ত্রপকারী তক্তবর্গের 
ঠাক্ষে ইহা স্বর্গ মোক্ষফলপ্রদ। ইহাই পরম মোক্ষ ও ইহাই স্বর্গ বলিয়! উদাহত হইয়া! থাকে। 
বিষুট বৈফণবগণের হতার্থ সর্ববেদের রহন্ত হইতে এই মন্রূপ সার সমুক্ধত করিয়াছেন 
পুরাকালে মনও সর্বপাপনাশন সর্বকামগ্রুদ এই মন্ত্র জপ করিয়াছিলেন। “নারায়ণায় নমঃ” 
ইহাই ঘোর-সংসারবূপ বিষনাশনের প্রকৃত মর। খাহার! সত্যবুদ্ধিমান্, সানন্দে আনন্দিত 
ও বিষয়-বিরকত তাহারা শ্রবণ করুন, আমি উর্ধবাহ হইয়! উচ্চৈঃস্বরে- ইহা! উপদেশ দিতেছি । 
হে পুত্র! উর | অন্য আমি উর্ধবাহু হইয়। সত্য করত তোমাদিগের নিকট বলিতেছি, 
অবধান কর, অ্টাক্ষর মন্্র অপেক্ষ! শ্রেষ্ট মন্ আর নাই । ৮৩। অতএব গরুড়পুরাণে কথিত 
আছে যে, উপবিষ্টই থাকুক, শয়ানই থাকুক অথবা য্খায় তথায় অবস্থিতিই করুক, কেবলমাজ 
“নমো নারায়ণায়” এই মঙ্ত্রের শরণাগত হইবে । ৮৪। | 
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অধ ্রনারসিংহানু্, ভমন্ত্রাজন্ডমা হাক্যং। 

তাপনীয়শ্রতিঘু।--দেবা হ বৈ প্রজাপতিমক্রবন্ তন্ত আলুষ্টভমন্ত্রাজন্ত নারসিংহস্ত ফৰং 
নো৷ ব্রহীতি। স হোবাচ প্রজাপতিঃ। য এতং মন্্রাজ্বং নারসিংহ্মাস্থষ্টভং নিত্যমধীতে 
স আদিত্যপৃত্তো ভবতি, সোইগ্রিপৃতো ভবতি, ম বাযুপূতো ভবতি, স নু্যপৃতো ভবতি, 
স চত্দ্পূতো। ভবতি, স সত্যপৃতে| ডবতি, স ব্রদ্মপূতো! ভবতি, স বিষ্ুপৃতো। ভবতি, সরুদ্রপূতো 
ডবতি, ন সর্বপৃতো ভবতি ॥ তত্রৈবান্তেএ অন্ুপনীতশতমেকমেকেনোপনীতেন তৎ সমং, 
উপনীতশ-্মেকমেকেন গৃহস্থেন তৎ সমং, গৃহস্থশতমেকমেকেন বানগ্রস্থেন তৎ সমং, বানপ্রস্থ- 

শতমেকমেকেন যতিন। তৎ সমং, যতীনাস্ত শতং পূর্ণরুদ্রজাপকেন' তৎ সমং | রুদ্রজাপকশত- 
মেকমেকেনাথ্বাঙ্গিরসশী গাধ্যাপকেন তৎ সমং। অথর্বাঙ্িরসশাখাধ্যাপকশতমেকমেকেন 

মন্ত্ররাজাধ্যাপকেন তৎ সমং। তদ্বা এত পরং ধাম মন্ত্ররাজাধ্যাপকন্ত যত্র ন ছুঃখাদি,যত্র ন 

কুয্যে! ভাতি, যত্র ন বামুর্বাতি, যত্র ন চন্্রমাস্তপতি, যত্র ন নক্ষত্রাণি ভান্তি, যত্র নাগনিরর্তি, ষন্ত 
ন মৃত্যুঃ প্রবিশতি, যত্র ন দোষঃ। তৎ সদানন্দং শাশ্বতং শাস্তং সদাশিবং ব্রন্ধাদিবন্দিতং 
যোগিধ্যেয়ং ত্র গা ন নিবর্তস্তে যোগিনঃ। *তদেতদৃচাত্যক্তং, তদ্বিষোঃ পরমং পদং সদ 

সাপ পপ পা ++ এ 
লি ট ০০০৩ 

অনন্তর নারসিংহ আমু ভ মগ্ররাজের মাহাত্মা বিবৃত হইতেছে ।-_তাপনীয় শ্রুতিতে 
লিখিত আছে যে, স্বরগণ স্পষ্টাক্ষরে পপ্রজাপতিকে কহিলেন, হে প্রজাপতে ! আহুষ্টভ নারসিংহ 
মন্ত্রাজের ফল আমাদের নিকট: কীর্তন করুন্। তখন প্রজাপতি কহিলেন, যে ব্যক্তি 
শ্রই আনুষ্ভ নারসিংহ মন্ত্রাজ অধ্যয়ন করেন, তিনি দেবপূত হইয়া থাকেন, অগ্নিপৃত 
হইয়৷ থাকেন, বায়ুপৃত হইয়া থাকেন, ক্র্যপৃত হইয়। থাকেন, সত্যপৃত হইয়া থাকেন, 
রক্ষপৃত হইয়া থাকেন, বিষুপৃত হইয়া থাকেন, রুত্রপূত হইয়া! থাকেন, এবং তিনি সর্ববপূৃত 
হইয়। থাকেন। এ তাপনীয়শ্রুতির শেষেও লিখিত আছে যে, শতসংখ্য অন্পনীত ব্যক্কি 
একটী উপনীত ব্যক্তির তুলা, এক শত উপনীত ব্যক্তি একটী গৃহস্থের তুল্য, এক শত 
গৃহস্থ একটী বানপ্রস্থের তুল্য, এক শত বানপ্রস্থ একটী ষতির (ভিক্ষুকাপ্রমীর ) তুন্না, এক শত 
যতি পূর্ণরু্র্জাপকের তুল্য, শতসংখ্য রুদ্রজাপক একটা আখর্বব ও আঙ্গিরস-শাখাধ্যাপকের 
তুল্য, এবং শতসংখ্য আধর্ব ও আঙ্গিরসশাখাধ্যায়ী একটা নৃসিংহ-মন্্রাঙ্গাধ্যাপকের তুল্য। 
আরও লিখিত আছে যে, যে ব্যক্তি নারুপিংহ মন্ত্ররাজ অধ্যয়ন করেন, তিনি যে ধামে গমন 
করেন, তাহা! পরম ধাম। অর্শাৎ যেখানে ছুঃখাদি নাই, যে স্থানে কু্য তাপ প্রদান করেন 
না, যে স্থানে বাস প্রবাহিত হয় না, যায় নিশানাথের কিরণ ঘায় না, যে.স্থানে নক্ষত্রপুঞ্ 
প্রতিভাত হল্স না, যেখানে বহ্ছি দগ্ধ করিতে সক্ষম নহে, যেখানে মৃত্যু গ্রবেশ করিতে 

অসমর্থ, এবং যে স্থানে কোন দোষ নাই, তিনি সেই পরম ধামে গমন করেন। 

মেই স্থান সদাননময়, শাশ্বত, শান্তিপূর্ণ, সদ! কল্যাণময়, ব্রদ্ধাদি-বন্দিত ও যোগিগণের ধ্যয় ) 
তথায় যোগিগণ গমন করিলে আর প্রত্যাবৃত হয়েন না। যেরূপ গগনে বিস্তৃত অর্থাৎ 
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পশ্ঠন্তি সুরয়ঃ দিবীব চক্ষুরাততং। তত্বিপ্রাসো। বিপণ্যবো জাগৃবাংসঃ সমিদ্ধতে, বিষ্োর্ধৎ 
পরমং পদং ॥ | 

অথ জীরামসস্ত্রাণাং মাহাস্বযং। 

অগন্তাসংহিতায়াং ।_ 

সর্বেষু মন্ত্রে শেষ্টং বৈষ্ববমূচ্যতে। গাণপত্যেযু শৈবেষু শাক্তসৌরেহভীষ্দং | 
বৈষণবেঘপি মন্তরেু রামমন্ত্রাঃ ফলাধিকাঁঃ | গাণপত্যাদিমন্ত্রেযু কোটিকোটগুণাধিকাঃ ॥ 
বিনৈব দীক্ষা বিপ্রেন্ত্র পুরশ্চর্যাং বিনৈব হি। বিনৈব ন্যাসবিধিন। জপমাত্রেণ সিদ্ধিদাঃ | 

মন্রেঘষ্টন্বনায়াস-ফলদোহয়ং ষড়ক্ষরঃ | ফড়ক্ষরোখ্য়ং মন্ত্স্ত মহাঘৌঘনিবারণঃ ॥ 
মন্ত্রাজজ ইতি প্রোক্তঃ সর্কে্মামৃত্তমোত্ম: ৷ দৈননিনস্ক দুরিতং পক্ষমাসর্ত্বর্ষজং। 
সর্ব দুহতি নিঃশেষং তুলাচলমিবানলঃ ॥ ব্রদ্ষহত্যাসহম্ত্রাণি জ্ঞানাজ্ঞানকৃতানি চ। 

ব্ণত্তেয়-হুরাপান-গুরুতল্লাযুতানি চ। কোটিকোটিসহজরাণি হ্যপপাপানি যাল্তপি। 
নর্বাণ্যপি প্রণশ্ঠন্তি রামমন্ত্রান্থকীর্তনাৎ ॥ * 

তাপনীয়শ্রুতিষু চ।- ৃ 
য এতত্তারকং ব্রাঙ্গণে। নিত্যমধীতে স পাপ্মানং তরতি, স মৃত্যু তরতি, স ভ্রণহত্যাং 

পপ পাসপ পপ 

বাধাহীন নেত্র পরিষ্কতরূপে সমন্ত দর্শন করিতে পায়, সেইরূপ যোগীরা বিষ্ণুর বেদকথিত, 
বিদ্িত, প্রধান স্বর্গস্থান নিরন্তর নেত্রগোচর করিয়। থাকেন। মেধাবী, বিশেষরূপে শ্তবকারী 

ও প্রমাদরাহিত্য বশত: শবার্থবিষয়ে জাগরক * স্থধীগণ বিষ্ণুর পরমপদকে সম্যক্প্রকারে 
প্রকাশিত করিয়। থাকেন । 

অনুস্তর'রামমন্ত্র মাহাত্ম্য কথিত হইতেছে ।__অগন্তাসংহিতায় লিখিত আছে যে, গাণপত্য, 
শৈব, শাক্ত, সৌর প্রভৃতি সমস্ত মন্ত্রর্গের মধ্যে বৈষ্ণব মন্ত্ই শ্রেষ্ঠ ও অভীষ্টগ্রদ বলিয়া 
অভিহিত। বৈষ্ণব মন্ত্রমূহের মধ্যে রামমন্ত্ই অধিকতর ফলপ্রদ এবং উহা গাণপত্যাদি 
মন্ত্রমূহ হইলে কোটি কোটি গুণে শ্রেষ্ঠ । হে বিপ্রসভম! দীক্ষা ব্যতিরেকে এবং ন্তাস- 

বিধি ব্যতিরেকেও কেবলমাত্র জপ দ্বার! রামমন্ত্র সিদ্ধিপ্রদ হয়। অষ্টবিধ রামমন্ত্রের মধ্যে 
ষড়ক্ষর মন্ত্ই ৭ অনায়াস-ফলপ্রদ। এই যড়ক্ষর মন্ত্র মহাপাপরাশিনিবারক ও মন্ত্ররাজ বলিয়। 
অভিহিত এবং ইহা সকল মন্ত্রের মধ্যে উত্তমোত্তম। ..অগ্নি যেমন তৃলাচল ভম্বীভূত করে, 
সেইরূপ এই ফড়ক্ষর মন্ত্র দৈনন্দিন পাপ, পক্ষজ পাপ, মাসজনিত পাপ, খতুজ পাপ ও বর্ধজ 
পাপ প্রভৃতি সমস্ত পাতককেই নিঃশেষে দগ্ধ করিয়া থাকে। রামমন্ত্র কীর্তন করিলে জানা- 

জানকৃত সহম্্ সহস্র ব্রন্ষহত্যা, অযুত অযুত স্বর্ণচৌর্ধ্য, স্থরাপান, গুরুদারগমন ও সহ সহ 
কোটি কোটি যে সকল উপপাপ আছে, তংসমস্তই বিনাশ প্রাপ্ত হয়। তাপনীয়ব শ্রতিতেও 

* শবদার্ঘবিষয়ে জাগরক অর্থাৎ ধাহার! শবের প্রকৃত অর্থ বুঝিতে নমর্থ। 
1 বড়ঙগর রামমন্ত্র যখ1,--ও' নমে। রামায়। 
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তরতি, স সর্বহত্যাং তরতি, স সংসারং তরতি, স সর্বং তরতি, স বিমুক্তাতরিতো ভবতি, 

সোইমৃতত্বঞ্চ গচ্ছতি ॥ 
থ শীগোপালদেবমন্ত্রসাহ।আ্মাং । 

মন্্ান্ত কফদেবন্য সাক্ষান্তগবতে| হরেঃ। সর্বাবতারবীজন্ত সর্বতো বীর্য্যবত্তমাঃ ॥ ৮৫ | 
তথ! চ বৃহদেগীতমীয়ে শ্রীগোবিন্দবুন্দাবনাখ্যে ।-- ] 

সর্ববষাং মন্ত্রবধ্যাণাং শ্রেষ্ঠো বৈষ্ণৰ উচ্যতে। বিশেষাৎ কৃষ্ণমনবেো। ভোগমোক্ষৈনাধনং ॥ 

ন্যস্ত চ মন্তস্ত যো যো দেবন্তথা পুনঃ। অভেদাত্তন্ননূনাঞ্চ দেবতা সৈব ভাষ্যতে। 
রুষণ এব পরং ব্রহ্ম সচ্চিদানন্দবি গ্রহঃ | স্বতিমাত্রেণ তেষাং বৈ ভূক্তিমুক্তিফলগ্রদঃ ॥ ইতি । 

তত্রাপি ভগবস্তাং স্বাং তথ্ধতে। গোপলীলয়। | তশ্য শ্রেষ্ঠতম! মন্তান্তেধপ্য্টাদশাক্ষরঃ ॥ ৮৬ ॥ - 

অথাষ্টাদশাক্ষরন্তরসাহ।স্ব্যং | » 

তাপনীয়শ্রুতিযু।__ ৰ 
ও মূনয়ে। হ বৈ ক্রান্ষণমুচুঃ। কঃ পরমে| দেব, কুতে। মৃত্যুবিভেতি, কন্ত জানেনাখিলং 

সরবত: সর্বেভাঃ রনুসিত্হরঘুনাথা দমনে ্যাইপি বী্ধাব্তমাঃ পরম প্রভাববস্ত:। তত্র হেতুঃ 
সর্ধবাবতারবীজন্ত, কৃষস্ত ভগবান্ স্বয়মিত্যবতারিত্বোক্রেঃ।৮৫। তত্র তেষু্রীদ্ধারকানাথদৈবতাদি- 
মন্ত্েষপি মধ্যে তশ্য শ্রীরুষ্ণদেবশ্তৈব গোপলীলয়! নিজাং ভগবস্তাং তম্বতঃ বিস্তারয়তঃ সতো! যে 
নান্ত এব শ্রেষ্ঠতমাঃ। তেষপি মধ্যে্টাদশাক্ষরঃ সশ্মোহনাধায়া প্রসিদ্ধ: শ্রেষ্ঠ ইত্যর্থ; ॥ ৮৬ | 

৭ ৯ ০ পপ পাপ পদ | সর ৪ শি ৪ পন লা ৯ পিস ্া শে ৮ শপ শী শত সার ক চত্বর 

লিখিত আছে যে, যে যে দ্বিজ ত্রাকারক এই রামমন্র প্রতাহ অধ্যয়ন করেন, তিনি পাতক 
হইতে সমৃভীর্শ হয়েন, তিনি মৃত্যুর হস্ত হইতে পরিজ্াণ প্রাপ্ত হয়েন, তিনি ভ্রণহত]া পাপ 
হইতে উত্তীর্ণ হয়েন, তিনি সর্বপ্রকার হত্যাজনিত পাপ হইতে উত্তীর্ণ হয়েন, তিনি মুক্ত 
ভগবস্তক্তদিগের আশ্রয় লাভ করেন এবং তিনি অস্ৃতত্ব অর্থাৎ মুক্তি প্রাপ্ত হয়েন। 

অনন্তর গোপালদেবের মঙ্ত্মাহাত্ম্য কথিত হইতেছে ।- সর্বাবভাবের বীজন্বরূ্, গাক্ষাং 
ভগবান্ হরি শ্রীকৃষ্ণদেবের মন্ত্রসমূহ যাবতীয় মন্ত্র অপেক্ষা! সমধিক বীধ্যশালী | ৮৫। বৃহ্দ- 
গৌতমীয়তস্ত্রের ভ্রীগোবিন্দবৃন্দাবনাধা স্থানে লিখিত আছে যে, যাবতীয় শ্রেষ্ঠ মন্ত্রের মধ্যে বৈষ্ঃব- 
মন্ত্ই প্রধান বলিয়া! অভিহিত হয় )»বিশেষতঃ "সকল রুষ্ণমন্থই ভোগ ও মোক্ষের একমাত্র 
সাধন। যে যে মন্ত্রের যে যে দেবতা, অভেদ নিবন্ধন প্রীকৃষই ততদদেবতার মন্ত্বর্গের দেবতা- 
রূপে কীর্ঠিত হইয়! থাকেন। প্রীকুষ্ঃই সচ্চিদানন্দমূর্ঠি পরর্রক্ম। তাহার ন্মরণমাত্রেই তিনি উক্ত 
মন্বসমূহের পক্ষে তুক্তিমুক্তিফলপ্রদ হয়েন অর্থাৎ এঁ সমস্ত মন্তরকে তুক্তিমুক্তিফলদানে' সক্ষম 
ফরেন। প্ীকফের ছ্বারকানাধদৈবতাদি মন্ত্রের মধ্যে যে রূপে তিনি গোপলীলা স্বারা স্বীয় তগবস্ধা 
বিস্তার করিয়াছেন, সেই রূপের. মন্ত্রমূহই সর্বতোভাবে প্রধান অর্থাৎ যাবতীয় রুফমনত্ে 
মধ্যে গোপালদেবের মন্ত্ই প্রধানতম; পরন্ত তৎসমস্ত হইতে আবার অষ্টাদশাক্ষর মন্ত্র গ্রে 1৮৬| 



৩২ প্রী্হরিভক্তিবিলাসঃ | [১ম বিলাসঃ। 

জ্ঞাতং ভবতি, কেনেদং বিশ্বং সংসরতীতি। তাঙ্গ হোঁবাঁচ ব্রাহ্মণ: | কষে বৈ পরমং দৈবতং | 
গোবিন্দান্ুত্যুবিভেতি। গোপী্জনবল্লভজ্ঞানেনাখিলং বিজ্ঞাতং ভবতি। স্বাহয়েদং সংসরতি। 
তমু হোচুঃ। কঃ কষে, গোবিন্দ: কোইসাবিতি, গোঁপীজনবল্পভঃ ক:, কা স্বাহেতি। তাহুবাচ 
্রাঙ্মণঃ | পাপকর্ষণো গোভ্মিবেদবিদিতো বেদিত। গোগীজনা বিদ্াকলাপ্রেরকন্তস্মায়৷ চেতি 
সকলং পরং ্রন্ম, তদ্যে। ধ্যায়তি রলতি ভ্তি সোইম্বতো৷ ভবতীতি। তে হোচুঃ। কিং 
তদ্রপৎ কিং রসনং, কথং হে। তন্ত্জনং, তৎ সর্বং স্থবিবিদিষতামাখ্যাহীতি। তছু হোবাচ হৈরণ্যঃ। 
গোপবেশমভ্রাভং তরুণং রুল্পক্রমাশ্রিতমিত্যাদি। কিঞ্চ। তত্ত্রৈবাগ্রে।__-ভক্তিরশ্ত ভজনং 
তদিহামুজ্োপাধি-নৈরান্ডেনামুন্িন্নঃকল্পনমেতদেব চ নৈষ্্যাং। কৃষ্ণং তং বহুধা বিপ্রা যজস্তি, 
গোবিন্দং সম্তং বহুধা ধারয়স্তি,গোপীজনবল্লভো তৃবনানি দঞ্চেম্বাহাশ্রিতো৷ জগদেজয়ৎ স্বরেতাঃ | 

_ বাযু্ধখৈবাপঘনং প্রবিষ্ট জন্যে জন্যে পঞ্চরূপো বব । 
ক্ম্তঘৈকোইপি জগ্ধিতার্থং শব্দেনাসৌ পঞ্চপদোইবভাতি ॥ ইতি। 

কিঞ্চ। তত্রৈবোপাসনবিধিকথনানস্তরং 1-_ 

একো! বশী সর্ববগঃ কৃষ্ণ ঈড্য, একোইপি সন্ বুধ! যোইবভাতি। 

তং পীঠস (ফেই্যন্তি ধীরা, স্তেষাং স্থখং শাশ্বতী নেতরেযাং ণ 
সপ "শপ সস সস ৮০ শী” পপ উল পপ আত ওটি 

৮ (বা পর পা গজ সা “গস তত ৩ ৯ লা পা এ 

হ সমু বৈ প্রসিদ্ধং। বাণ: ব্ধবেতারং ঙ্াপমিত্্ঘচ। তং ্র্ ্ধ দৈবতমিতি ূর্বব্রক্রান্তং 
বা পাপকর্ষণ ইতি দ্বিতীয়ন্ত পদন্তার্থঃ। গৌঃ স্বর্গ: গো-ভূমি-বেদেষু বিদিত: | তেষাঞ্চ বেদি- 
তেতি তৃতীয়স্যার্থ:। গোপীজনোইবিষ্ঠায়াঃ কলাঃ স্্রীত্বাৎ অংশান্তৎপ্রেরক:। যদ্বা গোপীজনা 

এব আ৷ সম্যক্ বিদ্যা প্রাঞ্্যপায়ত্বাৎ সৈব কলা শক্তিবিশ্ষস্তন্তাঃ প্রেরক ইতি চতুর্থন্ত। তন্মায়া 
চেতি পঞ্চমন্তেতি দ্রিক। রলতি আন্বাদয়তি কীর্তনাদিনা | এজয়ৎ চেষ্টাং কারয়ামাস। 

গোপীজনবন্পভ এবেত্ার্থঃ। স্বরেতাঃ স্বশ্মাহুন্ভুতমিত্যর্থ; | অপঘনং শরীরং | জন্যে জন্ে প্রতি- 

শরীরং। . অষ্টাদশাক্ষরোহয়ং মন্ত্র | প্রেমৈবাত্মবৃত্তেঃ প্রকাশে! যস্ত তং । পাঠাস্তরং * স্থগমং। 
৬ 

. পপ সস পপ পদ পপি লাত ০০ 

অতঃপর অক্টাদশাক্ষর মন্ত্র মাহাত্ম্য কথিত হইতেছে - াগনীয় শরতিসমূহে লিখিত 
আছে যে, সনকাছি ভাপসের৷ ব্রন্মার নিকট স্পষ্টরূপে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "পরম দেবতা 
কে? কোন্ ব্যক্তি হইতে মৃত্যু ভয় করে ?-কাহাকে পরিজ্ঞাত হইতে পারিলে সমন্তই জানিতে 
পারা যায়? «কোন্ জন কর্তৃকই বা এই সংসার প্রবর্তিত হইয়! থাকে ?” তখন ব্রহ্ম! তাহা- 
দিগকে স্পষ্টরূপে কহিলেন, '্রীরুফই পরম দেব, প্রীগোবিন্দ হইতে মৃত্যু ভয় পাইয়া থাকে, 
আর স্থাহা দ্বার এই সংসার প্রবন্তিত হয়।” তাপসের পুনরায় স্পষ্টরূপে ব্রদ্ধাকে জিজ্ঞাস! 
করিলেন, “প্রীক্*ণ কে, গোবিন্দ কে, গোপীজনবল্পভ কে ? আর স্বাহাই বা কে?” তখন ব্রন্ধ 
তাহাদিগকে বলিলেন, “পাপকর্ষণার্থ কৃষ্ণ; যিনি স্বর্গে, ভূমিতে ও বেদে প্রসি্ধ নি 

*. প্রেম্ণ।্বহৃত্ি প্রকাশমিতি | 

৮ ০ শা শাশািশীশিশ ৮ ০৩ সপ | ০৯৩ রি বি ৪: 



১ম বিলাসঃ।] ত্রীশ্রীহরিভক্তিবিলাসঃ। ৩৩ 
নিত্যে! নিত্যানাং চেতনশ্চেতনান।মেকো বহুনাং যো বিদধাতি কামান্। 
তং পীঠগং যেহন্থযজ্ত্তি বিপ্রা-স্তেষাং সিদ্ধিঃ শাশ্বতী নেতরেষাং ॥ 

এতদ্ধি বিষ্কোঃ পরমং পদ্দং যে, নিত্যোদ্যুক্তাঃ সংযজন্তে ন কামাৎ। 
তেষামসৌ গোপরপঃ প্রযত্বাৎ, প্রকাশয়েদাত্পদং তদেব ॥ 
যো ব্রাঙ্ষণং বিদধাতি পূর্বরং, যে! বিগ্ভান্তন্মৈ গোপায়তি ম্ম কুফণঃ | 
তং প্রেমাত্মবৃত্তিপ্রকাশং, মুমুক্ষরবৈ শরণমন্থ রজেৎ ॥ 
গুঁকারেণান্তরিতং যে জপস্তি, গোবিন্দস্য পঞ্চপদং মন্তং তং। 

তশ্মৈ চাসৌ দর্শয়েদাত্মবূপং, তথা মুমুক্ষ্রভাসেন্লিতাশাস্তে। 
তম্মাদন্তে পঞ্চপদাদভূবন্, গোবিন্দস্থয মনবো মানবানাং |. 

দশার্ণাগ্যান্তেহপি সংক্রন্দনা দো-রভ্যশ্বান্তে চিনির ] 
পম চা পপ টপ. পা. পপ পপ ৯০০ পা শপ ৮ পপ ৮ পা ০ পে ৩ 

রি সপ পট 

নিত্যশাস্ত্যৈ নিত্যায়ে জি শান্ত সখায়। অবুধ্যত বোধং প্রাপ্ত: | পুনশ্চ স্বতঃ সন্ 
প্রাকাশয়ৎ ভগবানেব। যদ্ব। পিপ্রত্যয়শ্যাত্রানধিকার্থত্বং প্রাকাশতেত্যর্থ:  প্রাকাশয়মিতি বা 
সা সপ ০ সপ পপ ৮ শশপ্সপ্ত শত ৩ শ শপে জপ সা শপ ৮ তপন স্পেস শ শপ ০ পপ | ০৩ পদ ০ পপ হাস পপ পা ০ আআ 

শ্পসপস 

সকলকে অবগত আছেন, এই অর্থে গোঁিনম। গোপীজনশবে অজ্ঞানাংশ বুঝায়, তাহার 
বল্পভ অর্থাৎ প্রেরক, এই অর্থে গোপীজনবল্লভ; স্বাহ! অর্থে মায়া, এই সকল পরত্রহ্ম। যে 
বাক্তি তাহার ধ্যান করেন, কীর্তন প্রভৃতি দ্বারা আন্বাদন ও ভজন! করেন, তিনি অমৃত 
অর্থাৎ যুক্ত হইয়! থাকেন।” তাঁপসগণ (পুনরায় ) স্পষ্টরূপে জিজ্ঞাস! করিলেন, "তাহার 
রূপ কিপ্রকার, তাহার আম্বাদন কি, ভঙ্গনাই ব! কিরূপ, এই সমস্ত আমর! উত্তমরূপে বিদিত 
হইতে অভিলাষ করি; অতএব ইহা! কীর্তন করুন্।” তখন ব্রহ্মা এ বিষয় পরিষ্কতরূপে 
কহিলেন, “ধিনি গৌপবেশধারী, নবজলধরস্ঠামল, তরুণবয়স্ব, কল্পতরুমূলে সংস্থিত।” ইত্টাদি। 
এ গোপালতাপনীয় শ্রুতির কিঞ্চিৎ অগ্রে আরও লিখিত আছে যে, এই শরীরের ভক্তিকেই 

ভজন কহে। ইহ পর উভয় লোকের উপাধি বিসঙ্জন করত 'শ্রীরু্ণে যে মনের, ধারণা, 
তাহাই ভক্তি বলিয়া উদ্াহত, আর এঁ ভক্তিকেই কর্শূন্যতা কহে। বিপ্রগণ সেই 
্রীকঞ্চকে নানাব্বপে অর্চনা করেন, নিত্যস্বরূপ শ্রীগোবিন্দকে বহুব্ধিরূপে ধ্যান করেন। 

শ্রগোপীজনবল্লভ অখিল তৃবন*রক্ষা করিতেছেন এবং স্বাহাকে আশর়পূ্ববক স্োৎপন্ন জগৎকে 
প্রবর্তিত করিয়াছেন। যেরূপ বাদ দেহমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়। প্রতি দেহে প্রাণাদি পঞ্চরূপতা 

প্রাপ্ত হইয়াছে, সেইরূপ এই শ্রীক্ুঞ্ণ একমাত্র হইয়াও বিশ্বহিতার্ঘ পঞ্চগদে বিভক্ত হইয়া* 
বিরাজ করিতেছেন। আরও এঁ গোপালতাপনীয়ে উপাসনাবিধিবর্ণনান্তে লিখিত আছে যে, 
পরত্রন্ধ শ্রীরচ এক, বশী, সর্বগ, ঈড্য এবং পিজানাটারািদিগী 

«* পঞ্চপদে বিজ হইয়। অর্থাৎ অষ্টাদশাক্ষরের পঞ্চপদে বিতড হইর1। বথা,--কীং, কার, চিনি 
গোপীজনবলতায়, স্বাহ1। ' : 

€ 



৩৪ প্রীপ্লীহরিভক্তিবিলাসঃ। - [১ম বিলাঁনঃ। 

কিঞ্চ। তত্রৈব।-_তছু হোবাচ ব্রাঙ্ষণোহসাবনবরতং মে ধ্যাতঃ স্বতঃ পরার্ধান্তে . সোইববুধ্যত 

গ্রোপবেশো মে পুরুষঃ প্রস্তাদাবিবরভুব। ততঃ প্রণতেন ময়াস্তকৃলেন হৃদ! মহ্মষ্টাদশার্ণং 

্বরূপং সয়ে দত্বান্তহিতঃ) পুনঃ সিন্ৃক্ষা মে প্রাদুরভূং | তেধক্ষরেষু ভবিষ্যজ্জগন্দ্পং প্রাকা- 

শয়ং | তদিহ কাৎ আঁপো লাৎ পৃথিবী ঈতোইগ্রিবিন্দোরিন্দত্তন্নাদাদর্ক ইতি ক্লীকারাদন্থজং | 

কৃাদাকাশং যাদাযুরিত্যাত্তরাৎ স্থরভিং বিস্তাং প্রাছুরকার্ষং। তদুত্তরাতত্তরাৎ স্ত্ীপুমাদি চেদং 
সকলমিদমিতি ॥ 

গাঠঃ। কাৎ ককারাং। আপে। জ্লং। রকারাৎ পৃথিবী। ঈকারাৎ অগ্নিঃ। বিন্দোঃ 
সকাশীচচন্ঃ | তন নাদাদর্কঃ। যা যকারাৎ বায়ুরভূদিতি শেষঃ | উত্তরাৎ গোবিন্দায়েত্যন্মাৎ 

০ শপ শপ পপ ৯৯ রি পর পি ++ পপ সপ শা এ. পচ সস চা ৯ ০৮” শপ শা শত সাপ সপ 

ছেন। * যে সমস্ত ধীরগণ সেই কৃষককে পীঠগ্থ দর্শন পূর্বক । একচিত্তে অর্চনা করেন, 
তাহাদিগেরই শাশ্বত সখ লাভ হইয়া থাকে; কিন্তু তথ্যতীত অন্তান্ত জনের অর্থাৎ ভগবন্তক্তি- 

হীনগণের সে হ্থথের আশ। নাই। ধিনি নিত্যসমূহের নিত্য, যিনি চেতন পদার্থসমূহের 
মধো চেতন, এবং যিনি এক হইয়া বহুজনের কামন] পূরণ করেন, যে সমস্ত 
ধীরগণ তাহাকে গীঠস্থ দর্শন পূর্বক আরাধনা করেন, তীহাদিগেরই শীশ্বতী সিদ্ধি 
লাভ হইয়। থাকে; অন্যান্ত বাক্তির অর্থাং তছুপাসনাবিমুখগণের সে সিদ্ধি- 

লাভের আশ নাই। যে সকল ব্যক্তি নিত] যত্ববান্ ও নিষ্কাম হইয়। সমাক্প্রকারে বিষ্ণুর 
পরম্পদের উপাসন। করেন, তীহাদিগের যত্ব নিবন্ধন গোপৰূপী শ্রকষ্চ আশু তাহাদিগকে 

আত্মপদ প্রদর্শন করাইয়! থাকেন। যে কৃষ্ণ পূর্বে স্থটিসময়ে ব্রন্ধাকে সৃতি করিয়াছেন 
এবং যিনি সেই ব্রদ্ধার জন্য গোপালবিগ্ভারূপ বেদমমূহকে রক্ষ। করিয়াছিলেন, ৭" মুমুক্ষগণ 
সেই প্রেমাত্মবৃত্ি প্রকাশক $ শ্রীকুফদেবের শরণ গ্রহণ করিবেন। যাহারা গোবিন্দের সেই 

পঞ্চপদ মন্থু ওক্কারপুটিত করিয়| জপ করেন, শ্রীকৃষ্ণ তাহাদিগকে আত্মরূপ দেখাইয়। থাকেন; 
স্বতরাং মুমুক্ষু মানব অবিনশ্বর শাস্তিস্থখের জন্য এ মন্ত্র অভ্যাস করিবেন। এই পঞ্চপদ 
অষ্রাদশার্ণ মন্ত্র বাতীত শ্রীগোবিনদের দশার্ণাদি অন্থাগ্ঠ মন্ত্ও আছে। ভূতিকাম ইন্জাদি 
ন্বরগণ যথা এ স্ল মন্ত্রের উপাঁসনা করেন। গোপালতাপনীয়ে আরও লিখিত আছে 

ষে, ব্রদ্ধ! স্পষ্টরূপে বলিয়াছেন, আমি নিরন্তর ইহার ধ্যান ও স্তিবাদ করাতে ইনি পরার্ধ- 
কালান্তে প্রত্যক্ষ দর্শন দিয়াছিলেন, সেই যোগরূপী পুরুষ মদীয় পুরোভাগে প্রাছভূত 
হইলেন। ভংপরে আমি প্রণত হইলে তিনি সদয় চিত্তে আমাকে হ্টযর্থে অষ্টাদশার্দময় 
স্বরূপ অর্পপপূর্ধবক তিরোহিত হইলেন। পরে পুনরায় আমার স্থীচ্ছ। হইলে আমার 

"সপ ০৯৮ এ ৬. সা». সা এপ 5 রস লজ লতি শপ 

গু এক-_ঙগাতীর, বিজাতীয় ও স্বগতভেদণুন্ক । বশী--নকলে বাহায় বশনত | সর্ধগ--দেশ, কাল ও তবা 
হইতে অপরিচ্ছি। কৃষঃ--আননাময়। উডা-ব্রগ্কাদি দেবগণের শুবনীয়। এক হইয়াও বহধা তির 
হইতেছেন অর্থাৎ বিশ্বসংগার রক্ষার্থ দেহান্তর্গত বামুবৎ পূর্বে পঞ্চরূণে প্রকাশিত হইতেছেন। 

+ প্রীকৃষ্ণ পুর্বে ব্রহ্ধাকে গোপালবিদ্যারপ বেদসমূহ উপদেশ দিবার জঙ্ত হয়গত্রীব ও মতঘাদুর্তি পরিগ্রছ 
করিয়। প্রলয়জরধি হইতে এ বিদ্যার রক্ষ। করিয়াছিলেন। 

£ প্রেমান্মহৃত্তি প্রকাণক--প্রে; দ্বার আফ্ববুদ্ধিপ্রকাশক অর্থাৎ স্বপ্রকাশক দেব। 



১ম বিলাস: । ] সী্রীহরিভক্তিবিলাসঃ। ৬৫ 

তখাচ গৌতমীয়তঙ্ত্রে।_ 
ক্লীংকারাদস্থজবিশ্বমিতি প্রাহ শ্রুতেঃ শির: | লকারাৎ পৃথিবী জাতা ককারাজ্জলমম্ভবঃ। 
ঈকারাদ্বহিরুৎপন্নো নাদাদ্বায়ুরজায়ত। বিন্দোরাকাশসম্ভৃতিরিতি ভূতাত্মকো মনুঃ। 
স্বাশবেন চ ক্ষেত্রজো হেতি চিংপ্রকৃতি: পরা। তয়োরৈক্য- সমূডতিমুখবে্টনবর্ণক: | 

অতএব হি বিশ্বস্য লয়ঃ স্বাহার্কে ভবেৎ ॥ 

পুনশ্চ সা শ্রুতিঃ 1 

এতন্যৈব ঘজনেন চন্দ্রধ্বজে। গতমোহম! ম্লানং বেদয়িত্বা। ও'কারাস্তরালকং মচ্ুমাবর্তয়ং 

সঙ্গরহিতোহভ্যানয়ৎ | তছিষ্চোঃ পরমং পদং সদা পশ্ঠস্তি স্থরয়ঃ দিবীব চক্ষরাততং | তম্মাদেনং 
নিতামভ্যসেদিত্যাদি ৷ 

তত্রৈবাগ্রে। তদত্র গাথা ।__ 

যস্ পূর্ববপদাস্তুমিদ্বি'তীয়াৎ সলিলোস্তবঃ | তৃতীয়াত্তেজ উদ্ভূতং চতুর্াদগন্ধবাহনঃ ৷ 
পঞ্চমাদস্বরোৎপততিস্তমেবৈকং মমভ্যসন্। চন্দ্রধ্বর্জোহগমদ্িষ্কোঃ পরমং পদমব্যয়ং ॥ 

ততে। বিশ্তুদ্ধং বিমলং বিশোক-মশেষলোভাদিনিরস্তসঙ্গং | 

যত্তং পদং 9 তদেব, স বাস্থদেবো ন যতোহততদ্তি ণ 
শিপ শপ অপ জিপ ০ স্পা শপ ছক 

স্থুরভিং গোজাতিং। তদত্তরাং গোগীজনেত্যম্থং বিদযশ্তৃদ্শ। তদুত্তরাং টতেজাদিও | 

_বেদযিত্বা বিদিত্ব, অন্তাভ্যো বা বিজ্ঞাপ্য। ও'কারান্তরালকং প্রণবপুটিতমিত্য্থঃ । অভিতঃআনয়ৎ 
পপ ও ৪ ৪.০ পাপ পপি শসা 5 শিপন "শাক 

সম্মুখে প্রাহুভূতি হইলেন এবং পুন:স্তত হই! েই সমস্ত বর্ণে ভবিষ্যৎ জগতের রগ প্রকাশ 
করিলেন। তখন ককার হইতে অপৃ, লকার হইতে ক্ষিতি, ঈকার হইতে বহ্ছি, বিন্দু হইতে 
চন্্র ও তন্নাদ হইতে ুর্ধ্য উৎপন্ন হইল; এই প্রকারে ক্লী' হইতে এই সমস্ত সৃষ্টি কথ্মিলাম। 
কষ! শব্ধ হইতে আকাশ, যকার হইতে বায়ু, তংপরস্থিত গোবিন্দায় হইতে স্থরভি অর্থাৎ 

গোজাতি, তৎপরবর্তী গোপীজন শব্ধ হইতে চতুর্দশ বিদ্যা এবং তংপরস্থিত বল্পভায় এই শব 
হইতে স্ত্রীপুরুষাদি সকল প্রকাশিত হইল। এরূপ গোৌতমীয়তন্ত্রেও ধিখিত আছে, যথা-₹- 
উপনিষদ্ ইহা বলিয়াছেন যে, ব্লীঙ্কার হইতে বিশ্ব স্থ্টি করিলেন; লকার হইতে পৃথিবী 
সঞ্কাত হইয়াছে, ককার হইতে জলের উত্তব হইয়াছে, ঈকার হইতে বহি সমুৎপন্ন হইয়াছে, 
নাদ হইতে বামু জন্গিয়াছে, বিন্দু হইতে ব্যোমের উৎপত্তি হইয়াছে; স্ৃতরাং মই ভূতাত্বক 
অর্থাৎ মনত্ই ভূতসমূহের উপাদান। স্ব! শবে ক্ষেত্র (জুুবু) এবং হা শবে চিন্ময়ী প্রমা 
্ক্তি বুঝামু। মুখবেষ্টনবর্ণ এ উভয়ের একাসমুত্তূতি স্থতরাং ্থাহা এই অক্ষরে বিশ্বের লয় 
নিশ্চিত হয়। পুনশ্চ উক্ত শ্রুতি বলিয়াছেন যে, চন্্রশেধর শিব এ পঞ্চপদ অষ্টাদশার্ণ মন্ত্রে 

_ উপাসনা! দ্বারা বিগতমোহ্ হইয়া আত্মাকে বিদিত হুইয়াছিলেন এবং প্রণবপুটিত করিয়! এ মর 
জপ ও নিষ্ধাম হইয়। সমীপে আনয়ন করিয়াছিলেন অর্থাং অগ্রত্যক্ষ পরমাত্থাকেও প্রত্যক্ষ 
করিয়াছিলেন। যেকধপ গগনে বিস্তৃত নেত্র মপরববপে ভ্রব্যাদি নিরীক্ষণ করে; সেইরূপ জানী 



৩৬ প্ীত্রীহরিভভ্িবিলাসঃ। [১ম বিল্াসঃ। 

তমেকং গোবিন্দং সচ্িদানন্দবিগ্রহং পঞ্চপদং বৃন্দাবনস্থরভূরুহতলাসীনং সততং সমরুদগণো- 
ইহং পরময়া৷ স্তবত্য| তোষয়ামীতি। 

কিঞ্চ। স্বত্যনস্তরং ৷ 

অমুং পঞ্চপদং মন্ত্রমাবর্তয়েদঘঃ স যাত্যনায়াসতঃ কেবলং তৎ। অনেজদেকং মনসো! জবীয়ো 
ন যদ্দেবা আপ্লুবন্ পূর্ববমর্শাৎ ॥ ৮৭ ॥ তন্মাৎ কৃষ্ণ এব পরো! দেবস্তং ্যায়েতং ৭ রসয়েতং যজে- 

দিত্যো৷ তৎ সদিতি। 

ভ্রেলোক্যসম্মোহনতন্তে চ। দেবীং প্রতি শ্রীমহাদেবোজাষ্টাদশাক্ষরপগ্রসঙ্গ এব।-_ 
ধর্মার্থকামমোক্ষাণামীশ্বরো! জগদীশ্বরঃ। সন্তি তশ্য মহাভাগা অবতারাঃ সহশ্রশঃ | 

তে্াং মধ্যেইবতারাণাং বাঁলত্বমতিদুল্লভং। অমান্ুাণি কশ্মাণি তানি তানি কৃতানি চ। 

শাপাছগ্রহকরতৃতে যেন সর্ববং ্রতিচিতং | তস্য মন্ত্র পরবন্যামি সাঙ্ছোপাদমহূতমং | 
০ শা আপা পাপী 

সাধয়ামাস। ঘন্য ূর্বপদাদিত্াদি চ রান্তরে ্রকারান্তরাভিগরায়েণ | ূ্বমর্শা পরামর্শাৎ। 
ধা পুর্বেষাং মর্শাৎ বিচারাদপীতি ॥ ৮৭ | বালত্বং শৈশব চাঞ্চল্যং বা। যেন বালত্বেন হেতুনা 
সর্ধং জগৎ শপনেহচ্ গ্রহণে চ প্রতিষ্ঠা প্রাপ্ত তথবাল্যচরিত্রমহিয়া বিশ্বমেব সর্বার্থশক্তিবিশেষ- 

যুক্ত-মভূদিত্যর্থ:। শ্রেষ্টঃ সর্বার্থসাধনে পরমোত্তম:। যথা চিন্তামপ্যাদয়ঃ সর্বার্থসাধকাঃ তথা 
মস্ত্রোতমোইসৌ অষ্টম শক্ষরমন্োইগি সর্ার্থসাধক ইতর: | যদ্বা যথা মণিষু চিন্তামণিঃ শ্রেষ্ঠ 
০ সির 

৩১০ চপ শপ সস পা পপ জাপা পর 

ব্যক্তিরা নিরন্তর বির উপরমপদ দর্শন করিয়া থাকেন হতরাং নির্তর ইহা অভ্যাস 
করিবে। ইত্যাদি। গোপালতাপনীয়ের অগ্রে লিখিত আছে, যথা__স্থৃতরাং এতঘিষয়ে এই গাথা 
আছে যে, যাহার গ্রথমপদ হইতে ভূমি, দ্বিতীয়পদ হইতে অপ, তৃতীয়পদ হইতে তেজঃ, চতুর্থ 
পদ হইীতে গন্ধবহ (অনিল) ও পঞ্চম্পদ হইতে ব্যোমের উদ্ভব হইয়াছে, চন্দ্রধবজ মহাদেব এক- 
মা সেই অষ্টাদশার্ণ মন্ত্র জপ করিয়া বিষ্টুর অব্যয় পরমপদে প্রয়াণ করিয়াছেন। অতএব 
বিশুদ্ধ বিমল, বিশোক, লোভাদি-বর্জিত, নিরম্তসঙ্গ পঞ্চপদই তৎপদন্বরূপ এবং উহাই বাস্থ- 
দেবন্বরূপ; সেই বানুদৈব ভিন্ন আর অন্য কিছুই নাই । আমি মরুদগণ সহ মিলিত হইয়া! সেই 
পঞ্চপদময়, বৃন্দাবনে কৃল্পতরুমূলে সমামীন, নিত্যাননমূর্তি, অদ্বিতীয় গোবিনকে পরমন্তব দ্বারা 
নিরন্তর প্রীত করি। ্তত্যস্তে আরও লিরিত আছে যে, যে ব্যক্তি এই পঞ্চপদ মন্ত্র অধ্যয়ন 
করেন, তিনি একমাত্র, উৎপত্তিরহিত, মনেরও দূরবর্তী দেবগণ কর্তৃকও চিন্তা বারা অগ্রাপা 
সেই অয় পদার্থকে অনায়াসে প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। ৮৭। স্থৃতরাং কুফই পরমদেব, তাহাকে 
ধ্যান করিবে, কীর্তন প্রভৃতি দ্বারা তাহাকে আস্বাদন করিবে এবং তাহার অর্চনা! করিবে। 

তিনিই সৎ সন্দেহ নাই *। ত্রেলোক্যসন্মোহনতন্ত্রে অষ্টাদশাক্ষর-মন্পরসঙ্গে দেবীর প্রতি 
মহাদেবোক্তি যথা-_জগণদীশ্বর কই ধ্ধার্থকামমোক্ষের ঈশ্বর । তাহার সহনর সহজ মহ 

* সং--অস্তিত্বসন্পন্ন বসতবিশেষ। 



১ম বিলাস: । ] শীক্রীহরিভক্তিবিলাসঃ। ৩ 
যস্য বিজ্ঞানমাত্রেণ নরঃ সর্ববজ্ঞতামিয়াৎ। পুত্রার্থী পুত্রমাপ্পোতি ধনার্থী লভতে ধনং ॥ 
সর্ববশাস্ার্থপারজ্ঞো ভবত্যেব ন সংশয়ঃ। ভ্রৈলোক্যঞ্চ বশীকুর্ধ্যাৎ ব্যাকুলীকুরুতে জগৎ ॥ 
মোহয়েৎ সকলং সোহপি মারয়েৎ সকলান্ রিপুন্। বহুনা কিমিহোকেন মুমুক্ষর্মোক্ষমাপু,য়াৎ। 
যথা চিন্তামণিঃ শ্রেষ্ঠো যথা গৌশ্চ যথা সতী । যথা দ্বিজো যথা গঙ্গা! তথাসৌ মন্ত্র উত্তমঃ 
যথাবদখিলশ্রেষ্ঠং যথা শাস্তস্ত বৈষবং। যথা স্থুসংস্কৃতা বাণী তথাসৌ মন্ব উত্তম: ॥ ৮৮॥ 

কিঞ্চ।--অতো! ময়! পরেশানি পৃত্যহং জপ্যতে ম্ঃ| নৈতেন সদৃশ: কশ্চিজ্জগত্যশ্মিংস্চরাচরে॥ 

শ্রীনৎকুমারকল্পেইপি ।-_ 

গোপালবিষয় মন্ত্াসযস্ত্িংশৎ পভেদতঃ | তেষু সর্ব্বেষু মন্ত্েযু ন্্রাঙ্জমিমং শৃণু। 

স্থপ্রসন্নমিমং মন্ত্রং ত্ত্রে সম্মোহনাহবয়ে । গোপনীয়ন্বয়! মঞ্্ো যত্তেন মুনিপুগব ॥ 
অনেন মগ্ররাজেন মহেস্্ত্বং পুরন্দরঃ। জগাম দেবদেবেশো বিষ্ণুনা দত্তমঞ্জসা ॥ 

ছুর্বাসস: পুরা শাপাদসৌভাগ্যেন পীড়িত: | স এব স্থৃভগত্বং বৈ তেনৈব পুনরাপ্তবান্। 

বহুনা কিমিহোক্তেন পুরশ্চরণসাধনৈঃ। বিনাঁপি জপমাত্রেণ লভতে সর্বমীঞ্চিত ॥ ৮৯ ॥ ইতি। 
প্র শ্রীকফচৈতন্তং তং 'নতোইন্মি গুরুত্মং। কথঞ্দাশ্রয়াদধস্ত সত প্রাকতোইপুযু্তমো৷ ভবেৎ।৯০ 

গোষু গৌঃ কামধেস যা পঞ্যু গৌঃ নারীযুচ সতী, বরণে বিপ্র নদীষু গঙ্গা, তথাসৌ 
ন্ত্েযুন্তম ইত্যর্ঘ;। এবমগ্রেহপি। যথাবৎ সম্যকৃতয়া। অখিলেষু শাস্ত্রেযু শ্রেষ্টং ॥ ৮৮। 
মুনিপুঙ্গব হে নারদ ॥ ৮৯॥ এবং তত্তন্মাহাআ্যলিখনেহযোগাস্যাপ্যাত্মনে। ভগবস্মহামহিয। 

_যোগ্যতাং স্ভাবয়ন্ পরমগ্রুং শ্রীভগবন্তং প্রণমতি প্রতুমিতি॥ ৯*। 
শশা পপ জপ সস টস (সপ ৯ 

অবতার বিদামান আছে, সেই অব অবতারপমুদায়ের মধ্যে বালত্ব (বালভাব বা চাঞ্চল্য ) 
অতীব ছুল্লভ। যে বালভাবে জগদ্বিদিত নানারূপ অমান্য কর্ম সম্পাদিত হইয়াছে, যাহা 
দ্বারা এই বিশ্ব দণ্ড ও অনুগ্রহ এই উভয় কার্ধ্যেই প্রতিষ্ঠা প্রাপ্ত হইয়াছে, আমি সেই বালভাবের 
সাঙোপাঙ্গ অত্যুতম মন্ত্র বর্ণন করিতেছি। ইহা পরিজ্ঞাত হইলে মানব সর্বজ্জত! লাভ করিতে 
পারে। উহার পুসাদে প্রার্থী পুত্র প্রাপ্ত হয়, ধনার্থী ধন লাভ করে এবং' মানর' সর্ব- 
শান্তার্থে পারদর্শী হয় সন্দেহ নাই। ইহার পরসাদে ত্রিতৃবন বশীভূত করিতে পারে, জগত ব্যাকু- 
লিত করিতে সমর্থ হয়, সকলকে বিমোহিত করিতে পারে, রিপুকুল-সংহাঁরে সক্ষম হয়, অধিক 
বি, মুমুক্ষু ব্যক্তি মুক্তি লাভ করিয়! থাচক। যেরপ মণিসমূহের মধ্যে চিন্তামণি, যেকপ গো- 
সকলের মধ্যে কামধেস্ছ, যেমন নারীসমূহের মধ্যে সতী, যেরূপ বর্ণের মধো দ্বিজীতি এবং যেরূপ 
নদীসকলের মধ্যে গ্। প্রধান, তক্্রপ সমস্ত মন্ত্রের মধ্যে এই মন্্ই শ্রেঠ্ঠ। যেরূপ বৈষ্ণব 
শান্তই অখিল শাস্ত্রের রে, যেমন স্সংস্কৃতা বাণীই বাক্যসমূহের প্রধান, সেইরূপ যাবতীয় 
মন্ত্র মধ্যে এই মন্ত্রই উৎকৃষ্ট ।৮৮। আরও বলি, হে দেবেশানি | এই হেতুই আমি.নিত্য 
এই মন্ত্র জপ করি, ইহার তুল্য মন্ত্র এই চরাচর জগতে আর নাই। সনংকুমারকল্পেও 
লিখিত আছে যে, মূগোপালবিষয়ক মন্ত্রহ রূপভেদে হসিংশহিধ। এ সমস্ত মঞ্ত্রে মধ্যে 



৬৮ প্ীপ্রীহরিভক্তিবিলাসঃ | [ ১ম বিলাস:। 

অথাধিকারি নির্ণয়ঃ | 

তান্থিকেষু চ মন্তেযু দীক্ষায়াং যৌধিতামপি। সাধ্বীনামধিকারোহস্তি শূত্রাদীনাঞ জী 
তথা চ স্থৃতার্থসারে। পাল্পে চ বৈশাখমাহাজ্যে প্রীনারদাম্বরীষসংবাদে ।_ 

আগমোক্তেন মা্গেণ স্ত্রীশৃদ্িশ্চৈব পূজনং | কর্তব্যং শ্রদ্ধয়া বিষ্কোশ্ি্তত্িত্বা পতিং হৃদি । 
শদ্রাণাং চৈব ভবতি নায়া বৈ দেবতার্চনং | সর্ব চাগমমার্গেণ কুষুণর্বেদান্থসারিণা ॥ 

স্্রীণামপ্যধিকারোইস্তি বিষ্ণোরারাধনাদিযু। পতিপ্রিয়হিতানাঞ্চ শ্রুতিরেষ। সনাতনী ॥ 
অগন্ত্যসংহিতায়াং শ্রীরামমৃস্ত্রাজমুদিশ্ট ।__ : 

শুচিব্রততমাঃ শর ধার্িক! দ্বিজসেবকাঁঃ। স্্িয়: পতিব্রতাশ্চান্তে প্রতিলোমান্থলোম্জাঃ। 

লোকাশ্চগালপধ্যস্তাঃ সর্বেইপাত্রাধিকারিণঃ ॥ ৯১॥ ইতি। 
গ্ুরুশ্চ সিদ্ধসাধ্যাদিমন্ত্রধীনে বিচারয়েৎ। স্বকুলান্যকুলত্ব্চ বালপ্রৌঢ়ত্বমেব চ। 

মী-পৃনপুমকদ রাশিনক্ষত্র-মেলনং। হ্প্ত-গ্রবোধ-কালঞ্ তথ! জানাটা ॥ ৯২॥ 
শশী - প্রপ্পপপা 7 শা পি শিপাী শিপাটী শর ৩ পপি 

স্িয়াং উততমবৃদ্ীনাং বিপ্রসেবাদিপরাণামি ত্যর্থঃ ॥ ৯১ | সি নক্ষত্রমেলনঞ্চ | 

আদিশব্দেন রাশিশ্দ্ধিরিত্েবমধ শোধন জেয়ং ॥ ৯২ ॥ 

শশী কাশি 

এই ন্্রাজ আবর্ণন কর। লন্মোহনাখ্যতত্্ে এই মত ॥ বাঞ্িতপ্রদ বিয়া অভিহিত। হে 

মুনিপুঙ্গব নারদ! তৃমি সযত্বে এই মন্ত্র গোপনে রাখিবে। দেবদেবেশ্বর পুরন্দর এই মন্ত্র 
রাজের প্রসাদদে অবহেলে বিষুদত্ত মহেন্দ্রপদ লাভ করিয়াছিলেন। পূর্ববকালে দেবরাজ 
ুর্বাসার শাঁপে অসৌভাগ্যে প্রপীড়িত হইয়া এই মন্ত্রাজের প্রসাদে পুনরায় সৌভাগ্য 
প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এ বিষয়ে অধিক আর কি বলিব, পুরশ্চরণ ও সাধন ব্যতিরেকে ও 
এই স্ব জপমাত্রে সকলপ্রকার ঈপ্সিত লাভ করা যায়।৮৯। ( এইক্পে গ্রন্থপ্রণেত। 

তত্বন্ন্মহিমবর্ণনবিষয়ে ম্বীয় অযোগাতা! জ্ঞানে ভগবানের মহামাহাত্ম্য বার! যোগ্যত্ব সম্ভাবনা 
পূর্বক পরমণ্ডরু শ্রীভগবান্কে প্রধতি করিতেছেন। )-_ধাহার কিঞ্চিম্মাত্র আশ্রয় বশত: 

প্রাকৃত জনও উত্তম হাঁ, আমি সেই গুরত্তম ্রীরুষণচৈতন্ত প্রভৃকে প্রণাম রুরি। ৯*। 

অনন্তর অধিকারিনির্ণয় হইতেছে ।-_তাস্ত্িক মন্ত্রে ও দীক্ষায় সাধবী স্ত্রী ও সবুদধি * শৃদ্রা 
দির অধিকার আছে। স্বত্ার্থমারে এবং পল্পপুরাণে বৈশাখমাহাত্তো নারদাবরীষসং ংবাদেও এ 
বিষয়ে লিখিত আছে যে, নারীজাতি ও শুরগণ পতিকে হৃদ াভ্যন্তরে চিন্ত! করিয়া অদ্ধাসহকারে : 
আগমোক্ত বিধানে বিস্কুর অর্চনা করিতে পারে। নামমাত্র উচ্চারণ হবার শুব্রের দেবার্চন 
হইয়া থাকে। সকল লোকেই বেদাহ্থদারী আগমমার্গ দ্বারা অর্চনা করিবে। এইক্প 
ধনাতনী শ্রতি আছে যে, পতির প্রিয়কারিণী ও হিতসাধিনী রমনীদিগের বিষধর আরা- 
ধনাদিতে অধিকার আছে। অগন্তযসংহিতাতে শ্্ররামের মন্ত্ররাজ উদ্দেশ পূর্বক লিখিত 
আছে যখা,_পবিজব্রতবান্, ধর্মনিষট। বিগ্রসেবাপরায়ণ শৃদ্রগণ, পতিপরায়ণ ভ্্রীগণ এবং অন্তান্ত 

* সনন্ধি অ্থাং দ্বিজশুজব দিপয়!রগ। 



১ম বিলাস: প্রীপ্রীহরিভক্তিবিলানঃ। ৩৯ 
সারদাতিলকে ।--+ . 

প্রাক্-প্রত্যগগ্রা রেখা: স্থ্যঃ পঞ্চ যামোত্বরা গ্রগাঃ | 

ভাবত্যশ্চ চতুষ্ষোষ্টচতৃষ্ষং মণ্ডলং ভবেং ॥ ৯৩ ॥ 

ইন়্ি-ুদ্র-নব-নেত্র-যুগেন-দিক্ষু খত্ষ্ট-যোড়শ-চতুর্দিশ-ভৌতিকেষু। 
পাতাল-পঞ্চদশ-বহ্ছি-হিমাংশু-কোষ্ঠে বর্ণা' জিখেিপিভবান্ ক্রমশস্ত দীমান্ ॥ ৯৪ ॥ 

তর 

রর" 3 সত এ পপ সস রস পম চর পি পা এ+. ৮, পর ৯ পট শ পপসপাপি  তীিপিন ৩ শা শীল সদ আপা সপ পপ শা এসপি স্পা 

যগ্কপোতৎ নিদ্বসাধ্যাদিজানং দদাদরশনপৃকারবহিনা গুরুমুখাৎ সমাক্ বিজাতং নস্যাৎ 
তথাপাত্র শন্ধার্থ এব কেবলং লিখ্যতে। তথ। হি। প্রাঞ্চি পূর্ববাণি, পৃভাঞ্চি পশ্চিমানি অগ্রাণি 
যামাং তাঃ পূর্ববপশ্চিমাভিমুখ। উদ্ধাঃ পঞ্চরেখ। লেখা ইত্যর্থ; | তথা যমোত্বরা গ্রগাঁঃ দক্ষিণো- 
ত্রমুখাস্তাবত্যঃ পঞ্চেব রেখাঃ উর্ধরেখোপরি সমকোষ্টাভিপ্রায়েণ তিধ্যক্ লেখ্যা ইতার্থ; | 
ততশ্চ চত্বারি কোষ্টচতুফাণি যম্মিন্ তথাভৃতং মণ্ডলং ভবেং। এবং চতুর্তিঃ কোঠ্ঠেরেকং 
কোষ্ঠং জ্েয়মিত্যেবং চত্বারি কোষ্ঠানি মুখানি ভবস্তি। পুনস্চ একস্যৈবাবাস্তরকোষ্ঠানি 
চত্বারীত্যেবং ষোড়শ কোঠঠানি তবস্তি। তদ্রপমেকং চতুরম-মগ্ুলং স্যাদিত্যর্থঃ। এতচ্চ 
দীক্ষামগুলাদিব্নাপ্ৈব মগ্ুলং, ন তু মগ্ডলাকারং চতুোণত্বাৎ ॥ ৯৩॥ তশ্মিন্ মগ্ডলে চ যূং 
কর্তব্যং তদাহ ইন্িতি। লিপিভবান্ বর্ণান্ অকারাদি-ক্ষকা রাস্ত-পধশশদক্ষরাণি। যদ্বা ককার- 
ধকার-দংযোগ-সিদ্ধক্ষকার-ব্াতিরিক্তান্ গঞ্চাশঘর্ণান্। ইন্দাদি-সংখ্য-সক্ষেতিতেষু কোষ্ঠেযু ক্রমশঃ 

অকারাদিক্রমেণ ইন্াদিক্রমেণ চ লিখেং। তত্র ইন্দৃশন্্র এক:। তন্মিন আছ্যে কোষ্ঠে 
অকারং লিখেদিত্যর্থঃ। এবং অম্ল তৃতীয়ে আকারং। কুদ্রে একাদশে ইকারং। ইনে 
সূর্যে দ্বাদশকোষ্ঠে। ভৌতিকে পঞ্চমে মহাভৃতপঞ্চকত্বাৎ। বহুযন্ত্রয়ঃ। হিমাংগুরেক:। 
অন্বশ্ বামগতি্বাদবহ্িহিমাংগুভ্যাং দ্বাভ্যাং অ্রয়োদশেতি জেয়ং। তত্র চ ত্রয়োদশকোষ্ঠে অকা- 
রম্য যোড়শবর্ণ, অঃ ইত্তি বর্ণ লিখেদিত্যর্থঃ | পুনস্তখৈব পথমকোষ্ঠে ককার ইত্যেবং যাঁবদরণা- 
বলীসমাপ্তি পুনঃপুনর্লিখেৎ। এবমেব প্রীরুফদেবাচার্যেণাপি নৃসিংহপরিচধ্যাগ্রস্থে লিখিতং। 
আন্যামীশ-গ্রহাক্ষ্যন্ধি-হুর্যযদিগ্রন-দিগৃগঙ্জাঃ | কলামস্বিফুসপ্তাহ্-বিশ্বে বর্ণান্? পুনর্নাসেদিতি 1,৯৪ ॥ 

সপ ৮৪০০ পর ৮ পপ 

শ্রতিলোমজগ ও ও অন্গলোমজ চণ্ডালাদি মকলেই ইহাতে অধিকারী হ্ইতে পারে। ৯১। গরু 

লি্ধনাধ্যাদি মগ্্রানে কুল, পরকুল, বালত্ব, প্রৌচত্ব, স্বত্ব, পুংস্ব, নগ্থুংম্কত্ব, রাশি-নক্ষঅ- 
মেলন, নুপ্তপ্রবোধন-কাল ও খণধনাদি-বিচার করিম মগ্রদান করিবেন। ৯২। , 

অনন্তর সিদ্ধলাধ্যাি-শোধন কথিত হইতেছে ।--সারদাতিলকে লিখিত আছে যে, 

প্রথমতঃ পাঁচটা পূর্ববপগ্চিমাভিমূখ উর্ধ রেখ! অঙ্কিত করিয়া তদুপরি পাঁচটা উত্তরদক্ষিণাভি- 
মুখ রেখ! লিঙ্গিতে হইবে। এইক্সপ করিলেই চতুষ্কোণচতুষ্ধ একটী মণ্ডল হইবে, অর্থাৎ 
মধ্যভাগে চারিটা 'মগুলচতুফবিশিষ্ট একটা মণ্ডল দৃষ্ট হইবে। ৯৩। (এই মগুলমধ্যে 
যেরূপে যাহ! লিখিতে হয় তাহ! বল! যাইতেছে )-ইন্মুঃ অগ্নি, নব, নেক, যুগ, ইন, দিক্, 
খত, অষ্ট, যোড়শ, চতুশ, ভৌতিক, পাতাল, পঞ্চদশ, বন্ধি, হিমাংপ, ধীমান্ ব্যক্তি এই 



৪৩ | ভ্ীীহয়িভক্তিবিলানঃ। [ ১ম বিলাসঃ। 

কধাক্ষরতো| বীক্ষ্য যাবরপ্বাদিমাক্ষরং। চতুর্তিঃ কোঠকৈত্বেকমিতি . কোষ্চতুইয়ে॥ 
পুনঃ কোষ্টকবোষ্ঠেযু সব্যতে! জন্মভাক্ষরাৎ |. :. 
সকধসাধা- সুসিদ্ধারিকমাজ্জেযা বিচক্ষণৈঃ ॥ ৯৫. 

ততঃ শিশ্ন যঙ্ননকষতাযপ- নামাস্ক্ষরং নামগ্রথমাক্ষরমিত্যথ: । মধ্যদেশাদাবত্র প্রায়ে। 

জন্মনক্ষত্রাহুরূপনামাগ্ক্ষরকরণাৎ। তম্মাদারভ্য মনবস্ত গ্রাহৃস্ত আদিমাক্ষরং আস্ঘবর্ণং যাবৎ 
বীঙ্ষ্যৎ বিচারয়িতব্যং। যদ্ধা দিদ্ধাদি-গণনয়! গুণদোষাদিকং দ্রষ্টব্যমিত্যর্থ: | কথং কুত্র তদাহ। 

চতুর্তিঃ কোষ্টৈরেকং কোষ্ঠং ত্ষ্টব্যম্, এবং তন্মগুলে কোষ্ঠচতুষ্টয়ং স্তাং। তশ্মিন্ প্রথমং 
বীক্ষা। যা িদ্ধাদিক্রমা জেয ইত্যনেন পরেণান্বয়:। শ্চাতৎকোষ্ঠচুষ্ট্ বারণ 

হল তন রব উনি টি তক শি শ শা সঞ 

যোড়শ পার যথাক্রমে লিপিভব বর্ণ অর্থাৎ অকারাদি ক্ষকারাস্ত * বর্ণকল হথাক্রমে 
বিস্তাস করিবে ৭ ॥ ৯৪॥ পরে শিষ্যের যে নাম জন্ম-নক্ষত্রাশিত, সেই নামের প্রথম ব্ণ- 
বিশিষ্ট কোষ্ঠ হইতে আরম্ভ করিয়। যে কোষ্ঠে মন্ত্রের প্রথম বর্..আছে, সেই কোষ্ঠ পর্য্স্ত 

সিদ্ধসাধ্যাদি গণনা করিবে। বিচক্ষণ ব্যক্তি অগ্রে যোড়শসংখ্য ক্ষুদ্র কোষ্ঠের চারি কোষ্টে 
শত পপ প্রত জাপার ৮» ০ শপ জাজ সপ পদ প অ্পস্পপপ আজপ  শ ৪ 

* এন্বলে ক্ষকারান্ত শবে ক্ষ পরিত্যাগ করি ইপর্যযন্ত উনগঞ্চীশ্ণ বুঝিতে ইবে, কারণ ক্ষ এই বর্ণ, ক ও 
য এই উভয়ের সংযোগে উৎপন্ন । 

1 ইহার তাৎপর্য যধ1।--ইন্দু ১, অগ্সি ৩, রুদ্র ১১, নব ৯, নেত্র ২, যুগ 8, ইন ১২, দিক্ ১০। খড় ৬, অষ্ট ৮, 
ঘোঁড়শ ১৬১ চতুর্দশ ১৪, তৌতিক ৫, পাতাল ৭, পঞ্চদশ ১৫, বি ১৩, হিমাংগু ১। এইরপ মাস্কেতিক কোষে 
যথাক্রমে অকারাদি বর্ণ বিস্ত।স করিবে । অর্থাং ১ম কে অ, ৩য় কোষ্ঠে আ, ১১শ কোষ্ঠে ই, ৯ম গৃহে ঈ, ২য় 
গৃহে উ, ৪র্ঘ গৃহে উ, ১২শ গৃহে খ, ১*ম গৃছে সী) ৬ষ্ঠ গৃহে ১, ৮ম গৃভে 8, ১৬শ গৃহে এ, ১৪শ গৃহে ই) ৫ম গৃছে 

ও, ৭ম গৃছে 8, ১৫শ গৃহে অং, ১৩শ গৃহে অঃ। পুণরায় ১মগৃছে ক, ওয় গৃহে খ, ১১শ গৃহে গ এই প্রকারে 

ষোড়শ কোষে বর্ণ বিস্তাম করিয়। যাবৎ উনপঞ্চ।শন্বর্ণ শে ন| হইবে, তাবৎ এরূপ পুনরায় ১ম হইতে উক্ত 
নিয়মে বর্ণ বিস্তাস করিবে; তাহ! হইলে চতুফ্োষ্ঠতুফ্ ময় হইবে। ইহাই সিদ্ধাদিশোৌধন-খস্ত্। সাধারণের 
সম্যগ্বোধার্থ বনত্রটার প্রতিকৃতি নিয়ে প্রদ্ত হইল, যথা ৰ 

[ক] পুর্ব [খ) 
রি ১ ইনু ব| হিমাংগু ২মেত্র ] ৩ অস্নি ৪ ধুগ 

রর রি অ' উ | ৮০) রর উ 

কখহ ঙ্প খদ চক 

€ ্োতিক ৬ খত ৭ পাতাল ৮ অঙ্ট 
ও টি ওঁ 8... 
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১ম বিলাস: । ] জ্রঞ্হরিভক্তিবিলাসঃ। 8১ 

সিদ্ধঃ সিধাতি কালেন সাধ্যস্ত জপহোমতঃ। স্থসিদ্ধো গ্রহমাত্রেণ অরিমূলনিকুন্তনঃ ॥ ৯৬। 
সিদ্ধসিদ্ধে৷ যথোক্তেন ছবিগওণাৎ সিদ্ধসাধকঃ। সিদ্ধস্থসিদ্ধোইরক্পাৎ মিদ্ধারিরহৃ্তি বাদ্ধবান্। 
সাধাসিক্ধ! দ্বিগুণিকঃ সাধ্যসাধ্। হৃনর্থকঃ। তহংস্গসিদ্বপ্তি গুণিতাৎ সাধ্যারিহস্তি গোত্রজান্। 

স্থুসিদ্ধসিদ্ধোহর্ধজপাতৎসাধ্যস্ত গুণাধিকাৎ। তংস্থৃসিঞ্ধে! গ্রহাদেব স্থসিদ্ধারিঃ স্থগোত্রহা। 

অরসিদ্ধঃ স্ৃতান্ হন্যাদরিসাধ্যস্ত কন্যকাঃ | ততস্সিদ্ধান্্ পত্ীস্ন্তদরিহস্তি সাধকং ॥৯৭॥ ইতি। 
৭ পিপাসা 

জন্মনক্ষত্রাক্ষরাৎ সব্যতঃ বামগত্যেত্যর্থ: । অতএবোক্তং শ্রীকঞ্চদেবাচাধ্যেণ তত্রৈব। সব্যে 
নামাগ্মাক্ষরতঃ সিদ্ধাদিক্রম ই্যত ইতি। এবং সিদ্ধািকোঠ্ঠস্থানং চ্ তেনৈব দর্শিতং। নবৈক- 
পঞ্চতিঃ সিদ্ধ: সাধ্যঃ ষড়দশযুগ্রকৈঃ | স্থসি্ধপ্রিসপ্তরুজৈস্বধ্যা্টদ্বাদশৈ রিপুরিতি ॥ ৯৫ ॥ তত্র চ 
গণনয়া সিদ্ধাদিস্থানং প্রাপ্তে সতি মন্্াদ্ক্ষরে যৎ ফলং স্তা তদাহ দিদ্ধ ইত্যাদিপঞ্চভিঃ। 'গ্রহঃ 
গ্রহণং তন্মাত্রেণ অচিরাদেব সিধ্যতীত্যর্থঃ॥ ৯৬॥ এবং চতুক্ষোষঠব্যবস্থয়। ফলমুক্তাধুনা তদবা- 
স্তরযোড়শকোষ্ব্যবস্থয়া পূর্ববাপরাভ্যাং চতুর্ধান্যোন্তসংযোগেন ফলমাহ সিদ্ধসিদ্ধ ইতি চতুর্তিঃ। 

তংনুসিদ্ধঃ সাধানুসিদ্ধঃ | তৎসাধ্যঃ সুনিদ্ধসাধ্যঃ। তংস্থসিদ্ধঃ স্থসিদ্ধহৃসিদ্ধ:। এবমগ্রেহপি ॥ ৯৭। 
০ পপ ৯৬ “০ পপ পপ পপ এপ পপ সপ ০ পপ পপ পপ পা পপ আস শপ পপ 

এক কোষ্ঠ জ্ঞান করত এঁ চারি কোষ্টে; দ্বিতীয়তঃ এ কোষ্টচতুষ্টয়ের প্রতি কোষ্টে জন্ম- 
খক্ষের অক্ষর হইতে বামগতিতে গণন। পূর্বক শিষ্যের সম্বন্ধে সেই মন্্কে ক্রমানুসারে 
সিদ্ধ, সাধ্য, হুসিদ্ধ ও অরি ইত্যাদি পরিজ্ঞাত,. হইবেন। ৯৫। * (গণন! দ্বার মন্ত্রে 
আদিবর্ণ সিদ্ধাদিস্থান প্রাপ্ত হইলে ষে প্রকার ফল হয়, অধুনা তাহাই কথিত হইতেছে ) 

সিদ্ধমন্ত্র কালে অর্থাৎ তন্কথিত নিবূপিত সময়ে, সাধ্যমস্ত্র জপ ও হোম দ্বার! এবং স্ুসিদ্ধ মন্ত্র 
গ্রহণমাত্র সিদ্ধ হইয়া থাকে। অরি-মন্ত্র মূল অর্থাৎ মন্ত্বীজ ধ্বংস করিয়া দেয়। ৯৬। ( এইরূপে 
বৃহৎ কোষ্ঠচতুষ্টয-ব্যবস্থা দ্বারা ফলের উল্লেখ পূর্বক অধুন! তদবাস্তর্:যোড়শকোষ্ঠ-ব্যবস্থা দ্বারা 
পূর্বাপর সহ সিদ্ধারদি-চতুষ্টয়ের পরম্পরস্মংযোগ-্ফল বিবৃত করিতেছেন। )-_সিষ্সিন্ধ যথোক্- 
কালে অর্থাৎ তন্বনির্দিষ্ট কালে, সিদ্দসাধ্য তপেক্ষা দিগুণকালে এবং সিদ্ধ-হসিদধ মনত ু র্ঘজপে "' 

সিদ্ধ হইয়া থাকে । দিদ্ধারি মন্ত্র রুন্ষবগণকে ধ্বংস করিয়। দেয়। সাধ্যসিন্ধম্'ছিওণসময়ে 
িদ্ধ হয়, সাধ্যাসাধয মনত অনর্থ রদ, সাধ্যহইসি্ মক অিগুণিত সময়ে দ্ধ হয় এবং সাধ্যারি মন 
গোত্রজদদিগকে নাশ, কুরিয়! দেয়। থসিদ্ধনিন্ মূ অর্ধজপে, সসি্ধ-সাঁধয মন দ্বিগুণ জপে ও 

* সিদ্ধসাধ্যাদি পরিজ্ঞানের শ্রম খা)», ১, ৫ হইলে সিদ্ধ $৬। ১০২ হইলে সাধ্য ৩, ৭, ১১ হইলে 
সথসি্ধ এবং 5, ৮, ১২ ইল অরি। গণনার, প্রণালী দ্বিবিধ ;--গ্রথম বৃহং-কো্ঠচতুষটয় গ্রহণ পূর্বক, দ্বিতীয় 
অগ্ত্গত কষুত্র যোডৃশসংখাক কোষ্ঠ গ্রহণ পূর্বক গণন| করিতে হয়। এইন্তপ করিণে সিদ্ধ-সাধ্যাদিভেনে হস্ত 
(যোড়শবিধ হই! থাকে এর্বং সমুদায়ে বিংশতিপ্রকার হয়। খা” € ১) দিশ্ধ, (২) সাধ্য, (৩) সসিদ্ধ। 

(৪) এরি, (৫) সিদ্ধাসিখ,:( ৬) শিষ্বসাধ। (৭)+সিদ্ধ-্থসিদ্ধ, (৮) সিদ্ধারি। (৯) সাধ্যসিক্ধ। (১৯) 
সাধ্যসাধা, (১২) সাধ্যহসিদ্ধ। ;( ১২ )সাধ্যারি, (১৯) হসিকসিঘু, (১৪1 হুসিদ্ধসাধ্য, (১৫) হুসিদ্ধ-তুসিষ, 
(১৬) হুসিষ্ধারি, (১৭) অরিসিহা, (১৮) অস্থিম।ধ্য, (১৯) অরিহুসিদ্ধ, (২৭ ) অরি-অরি।, 
* 1. অর্ধজগে অর্ধা জপের যে সংখা! নির্দিঃ গাছে, ভাহার আর্ধদংখ্য কালে সিষ্ধ হর! থাকে । 



৪২ 7. সীদ্রীহরিভক্তিবিলাস: । [ ১ম বিলাস: 

তথা চ তন্ত্রে।__অন্ চ মন্ববিশেষেইপবাদঃ ॥ ৯৮ ॥ 

বৃপিংহার্কবরাহাণাং প্রাসাদপ্রণবস্ত চ। বৈদিকশ্য চ মন্তন্য সিদ্ধাদীক্লৈব শোধয়েৎ॥ 
্বপ্রলবে স্্রিয়া দতে মালামন্ত্রে চ ্ রাক্ষরে । একাক্ষরে তথা মন্ত্রে সিদ্ধাদীন্লৈব শোধয়ে ॥ 

সকুলান্যকুলত্বাদি বিজ্ঞেয়ং চাগমান্তরাঁৎ। ন বিস্তরভয়াদত্র ব্য্থস্বাদপি লিখ্যতে ॥ ৯৯ ॥ 
শ্রীমদেগাপালদেবন্ঠ সর্বৈশব্ধ/পৃদপিনঃ | তাদৃকৃশক্তিযু মন্ত্রেযু ন হি কিঞিঘিচাধ্যতে | ১০০ । 

তথ চ ক্রমদীপিকায়াং।__ 

সর্কেষু বর্ণেষু তথাশ্রমেধু, নারীধু নানাহ্বয়জন্মভেষু। 
দাতা ফলার্নামভিবাঞ্ছিতানাং, দ্রাগেব গোপালকমন্ত্র এষঃ ॥ ১০১ ॥ 

ত্রেলোক্যসন্মোহনতন্ত্রে চ। * অষ্টাদশাক্ষরমন্ত্রধিকৃত্য শ্রীশিবেনোক্তং ।__ 
ন চান্র শাত্রব! দৌষা নর্ণস্বাদিবিচারণ। | খক্ষরাশিবিচারে। বা ন কর্তব্য মনৌ পয়ে। 

কেচিচ্ছিম্াশ্চ রুদ্ধাশ্চ কেচিগ্মদসমুগ্ষতাঃ। মলিন; স্তম্ভিতাঃ কেচিৎকীলিতা দূষিত অপি। 
এতৈর্দোষৈযুতো নায়ং যতখ্রিববনোত্তম ইতি ॥ ১০২ ॥ 

এ 2 শর ১১১ ভজন রত পপ পি পা জপ পর পপ পা লজ তম ০০ ৩ ০” সপ ৯৮ সা 

অন্ত এবমুক্তশ্য সিশ্ধাদিশোধনন্য ॥ ৯৮-৯৯॥ ব্যর্থত্বে হেতুং লিখতি প্রীমদিতি। তাদৃশী 
শ্রীগোপালদেবসদৃশী শক্তি্ষেষাঁং তেধু ॥ ১০০ ॥ নানাবিধা আহ্বয়৷ নামানি জন্মভানি চ জন্ম- 

নক্ষত্রাণি যেষাং বর্ণাদীনাং তেষপি। যদ্ধা তেযাং নানাহবয়জন্মভেষু সংস্কপি এষ শ্রীগোপাল- 
মন্ত্রোইভিবাঞ্িতানাং ফল।নাং শীত্রমেব দাত ॥ ১০১ ॥ অত্র অস্মিন্ মন্ত্রে শাত্রবাঃ শত্রসঘ্দ্ধিনো 
৯ সপ শা স্পা 

সিদ্ধ সিদ্ধ রহণমাত্ দিদ্ধহ় এবং সুসিঙ্ধারি মন্ত্র ্বগোজ ধ্বংস করে। অরিসিদ্ধ মন্ত্র পুত্রগণকে 

অরিসাধ্য কন্তাগণকে, অরি-হ্ুসিক্ধ ভাধ্যাকে এবং অরি-অরি মন্ত্র সাধককে বিনাশ করে । ৯৭। 

্তরবিশেষে ইহার অপবাদ আছে অর্থাৎ মনতরভেদে সিঙ্কারি-শোধনের বিশেষ নিয়ম আছে।৯৮। 

তাহাই এক্ষণে বিবৃত হইতেছে ।-_তস্ত্রে লিখিত আছে যে, নৃসিংহ্মসত্ের, স্ধ্যমন্ত্ের, বরাহ্মন্ত্ের, 
প্রাসাদমন্তের * প্রণবের ও বৈদিক মন্ত্রের সিদ্ধাদি শোধন করিতে নাই । স্বপন প্রাপ্ত মনত স্ত্রীজাতি- 

মত্ত মন্্, মালামনত, ত্রক্ষরমন্্ ও একাক্ষরমন্ত্র এই সমন্তের সিদ্ধাদি শোধন.করিতে হয় না। 
্বকুল-পরকুলত্বাদি মন্ত্রভেদ আগমান্তর হইতে বিদিত হইবে, বুথ! বাহুল্যভয়ে এন্থলে লিপি- 
বন্ধ হইল না। ৯৯ অপিমাদি-সধৈতব্ঘয প্রদর্শক শ্রীমান্ গোপালদেবের স্ঠায় তদীয় মন্ত্র 
সমূহেও এই প্রদত্ব-শক্তি বিস্তমান আছে; হুতরীং এ সকল যন্্ সম্বদ্ধে কোন বিচার 
করিবে না। ১০* | ক্রমদীপিকাতেও এই বিষয়ে লিখিত আছে 'যে, সকল বর্ণ, সকল 
আশ্রম, নারীজাতি এবং যে সকল ব্যক্তির নাম ও জন্মনক্ষত্রের আস্ঘবর্ণের্ সহিত মন্ত্াস্- 
ক্ষরের মিলন নাই, তাহার্দিগের সম্বন্ধে এই গোপালমন্ত্র আগু বাঞ্ছিতফলদাতা হ্ইয়া 
থাকে। ১০১। মহাদেব ট্রলোকাসন্মোহনতগ্জে অষ্টাদশাক্ষর মগ্জ অধিকার পূর্ববক কহিয়া- 

* প্রাসাদ মন্ত্র বখ| "হে এই শিবম্তর। 
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মামান্ততশ্চ যথা বৃহদেগীতমীয়ে।-_ 
অথ কৃষ্ণমনূন্ বক্ষ্যে দৃষ্টাদৃষ্ফলপগ্রদান্। যান্ বৈ বিজ্ঞায় মুনয়ে! লেভিরে মুক্তিমঞ্জস! ॥ 

গৃহস্থ! বনগাশ্চৈব যতয়ো-ত্রম্মচারিণঃ | স্তরিয়ঃ শূত্রাদয়শ্চৈব সর্ষে যত্রাধিকারিণঃ ॥ 
নাত্র চিন্ত্যোইরিশুদ্যাদির্ারিমিআাদিলক্ষণং। ন ঝা প্রয়াসবাহুল্যং সাধনে ন পরিশ্রম; ॥ 
অজ্ঞানতূলরাশেশ্চ অনলঃ ক্ষণমাত্রতঃ। সিদ্বসাধাহ্থসিদ্ধারিরূপ। নাত্র বিচারণ! ॥ 

মর্কেযাং সিদ্বমন্ত্রাণাং যতো ব্রন্ধাক্ষরো৷ মন্গঃ | প্রজাপতিরবাপাগ্যং দেবরাজ্যং শচীপতিঃ। 

অবাপুষ্ত্িদশাঃ স্বর্গ বাগীশত্বং বৃহম্পতিঃ ॥ ইত্াদি। 
তথাত্রৈবাস্তে | 
বিষ্ণক্ত্যা বিশেষেণ কিং ন সিধ্যতি ভূতলে | কাঁটামিত্রক্ষরযস্তু গোবিন্দ | 
সর্বসম্পতভিনিলয়াঃ সর্বত্রাপ্াকুতোভয়াঃ। ইত্যাদি কথিতং কিকিন্মাহাত্যং বে৷ মুনীশ্বরাঃ। 
আকাশে তারকা যদ্বৎ সিদ্ধোঃ সৈকতস্থিবং। এতদ্বিজ্ঞানমাত্রেণ লভেন্মুকিং চতুর্বধাং ॥ 

এজন্য নে দোষাঃ স্তি পরে চ যে। তদর্থং মন্্রস্কার! লিখ্যস্তে তন্ত্রতো দশ ॥ ১০৩ ॥ 
টি পপ ও এ ০০৮০০০৯্প্  । প  প ক ০ 

দোষাঃ সদ্ধাদিশোধনোক্তাঃ | ধা স্বং ধন্ঞ্চ তদাদিবিচারণ। চন কর্তব্যা। অন্যমন্ত্াণাং 

দোষানাহ কেচিদিতি। উক্তঞ্চ ছিম্নাদীনাং লক্ষণং সারদাতিলকে | মনোর্যস্তাদিমধ্যান্তেঘানীলং 

বীজমুচ্যতে। সংযুক্তং বা বিযুক্তং ব! স্বরাক্রান্তং ত্রিধ! পুনঃ চতুর্ধা পঞ্চধা বাথ স মন্তশ্ছি্ন- 
সংজ্ঞকঃ| মায়া নমামি চ পদৎ নান্তি যন্মিন্ সকীলিতঃ | একং মধ্যে ঘয়ং মৃর্ঘি, যন্দিরস্্পুর- 

ন্দরৌ। ন বিছ্যেতে স মন্ত্র স্তাৎ স্তত্ভিতঃ সিদ্ধিরোধনঃ | আদিমধ্যাবসানেযু ভবেদর্ণচতুষ্টয়ং। ঘন্য 
মন্ত্র স মলিনো! মন্ত্বিত্বং বিবর্জয়েৎ। মন্ত্র বাপাথবা বিষ্তা! সপ্তানিক-দশাক্ষরঃ | ফট্কারপঞ্চকা- 

দির্ধে। মদোন্মভ উদীরিতঃ | যস্ত মধ্যে দকারো! বা ক্রোধে! ব৷ মৃর্ধানি ত্রিধা | অস্ত্রং তিষ্ঠতি মন্ত্র 
স তিরম্কৃত ইতীরিত ইত্যাদি। অয়মন্টাদশাক্ষরঃ শ্রীগোপালমন্ত্ ১০২1 এবং সম্মোহনতর্থাহাক্ধ- 
প্রকারে | অন্যেষু প্রগোপালদেবমনব্যতিরিকেযু। পরে দিদ্ধাদিশোধনোক্তদোষতোইন্েইপি 

ছেন যে, হে প্রিযিতমে! এই অষ্টাদশাক্ষর গৌঁপালমন্ে সিদ্ধাদিশোধনকথিত গণ্ত্রব "দোষ 

নাই, ইহাতে খণধনাদি-বিচার করিতে হর না এবং নক্ষত্র-রাশি-বিচারেও এয়োজন নাই। 
মন্ছসমূহের মধ্যে কোন কোন মন্ত্র ছিন্ন, কোন কোন মন্ত্র রুদ্ধ, কোন কোন মগ্ন মদোন্ত, 

কোন কোন মঞ্জ মলিন, কোন কোন্, মন্ত্র স্তভিত, কোন কোন মগ্্ কীলিতি এবং কোন 

কোন মন্ত্র দূষিত; কিন্তু এই অষ্টাদশাক্ষরাত্বক গোপালমন্ত্র এ সমস্ত দোষে লিপ্ত নহে। 

কুতরাং ইহাই জ্রিলোকীতলে অত্যুততম। ১*২। সাধারপতঃ বৃহদ্গৌতমীয়তন্ত্রে লিখিত আছে 
যে, অতঃপর দৃষ্টাদৃ্ফলগ্রদ কৃষ্ণমন্ত্ব বলিতেছি, তাপদগণ ইহ! বিদিত হইয়া অবহেলে মোক্ষ 
প্রাপ্ত হইয়াছেন। এই শ্ব্তরে কি গৃহী, কি বানপ্রস্থ, কি যতি, কি ব্রদ্ধচারী, কি স্্ীজাতি, কি 
শত্রাদি সকলেই অধিকারী হইতে পারে। এই মন্ত্রে অরি-শুদ্ধযাদি বা অরিমিত্রাদিলক্ষণ বিচার 
করিতে হয় না, ইহা সাধনে প্রয়াসবাহুল্য বা পরিশ্রম নাই। এই মন্ত্র আও অজ্ঞানরূপ 
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অথ মন্ত্রস-ক্ষারা;। 

সারদাতিলকে 1 

জননং জীবনঞ্চেতি তাড়নং রোধনং তথা । অথাভিষেকে৷ বিমলীকরণাপ্যায়নে পুনঃ । 
তর্পণং দরীপনং গুপ্তির্দশৈত। মন্ত্রসস্থি মাঃ ॥ মন্তরাণাং মাতৃকামধ্যাদুদ্ধারে। জননং স্থৃতং । 
প্রণবান্তরিতান্ কৃত! মন্ত্রর্ণান্ জপেৎ স্থুধীঃ | এতজ্জীবনমিত্যাহমস্ত্তন্ত্বিশারদাঃ। 

মনোর্বর্ণান্ সমালিখ্য তাড়য়েচন্দনাগ্তম।। প্রত্যেকং বায়ুন! মন্ত্রী তাড়নং তদুদাহতং । 

বিলিখ্য মন্ত্র তং মন্ত্রী প্রন্থনৈঃ করবীরজৈঃ। তন্নত্াক্ষরসংখ্যাতৈর্হন্যাদ্যত্তেন রোধনং। 

স্বতস্থোক্তবিধানেন মন্ত্রী মন্ত্ার্ণসংখ্যয়।। অশ্বখপল্লবৈর্মনতরমভিষিঞ্েঘিত্ুদ্কয়ে। 
সংচিস্ত্য মনসা মন্ত্র জ্যোতির্ত্েণ নির্দহেৎ। মহ মূলজযং মন্ত্রী বিমলীকরণং ত্িদং। 

রহ, -. ০. ও এরর ও 

ছিন্নত্বীদয়ঃ | তদর্থমিতি। যে কেচিদন্যমন্ত্রসাধকা ভবেমুনডোং তদ্দোষশোধনার্থমিত্যর্থঃ| তচ্চ 

তা্পধ্যেণ উ্গোপালদেবমন্ত্রমাহাস্ময-বিখ্যাপনার্থমেবেতি ভাবং। তন্ত্ত আগমশাস্ত্রোক্কা 

ইত্যর্থঃ ॥ ১০৩॥ | 
শসা সতী নস 

তুলারাশির পক্ষে অগ্রিন্বরূপ। ইহাতে সিদ্ধ, সাধ্য, স্ুসিদ্ধ ও অরি বিচারের প্রয়োজন করে 

না। যেহেতু যাবতীয় সিদ্ধমন্ত্রে মধ্যে এই মন্ত্র অক্ষর-্রদ্ধ অর্থাৎ ইহার বর্ণসকল ব্রন্গস্বরূপ। 
এই মন্ত্রের প্রসাদে প্রজাপতি সকলের প্রাধান্য, শচীপতি স্থররাজ্য, দেবগণ স্বর্গ এবং বৃহস্পতি 
বাচম্পতিত্ব লাভ করিয়াছেন। এ তন্ত্রের কিঞ্চিৎ পরে আরও লিখিত আছে যে, হে মুনে ! 
বিশেষতঃ বিষুভক্তি দ্বার ধরাতলে কোন্ কর্ম সিদ্ধ হইতে ন| পারে? শ্রীগোবিন্দের অস্থ- 

গ্রহে কাঁটাদি ত্রক্ষ পর্যন্ত সকলেই সর্বসম্পত্তির নিলয় ও সর্বত্র অকুতোভয় হইয়! থাকে । 

হে মুনিত্ডেষ্টগণ! তোমাদিগের নিকট এই কিঞ্িন্মাত্র মহিমা! কথিত হইল। গগনমার্থ 
নক্ষত্র ও সিন্ধুতীরস্থ বালুকাসমষ্টির ন্যায় ইহার সম্পূর্ণ মাহাত্ম্য অগণ্য ও অনির্বচনীয় ; এই 
মস্ত পরিজাত হইবামাত্র চতুর্বিধ মুক্তি * প্রা্ধ হওয়া যায়। এই মন্ত্র ব্যতীত অপরাপর মন্ত্র 

_ বর্গে যে অন্ঠান্য দোষ বিদ্যমান আছে, তৎমমস্ত দোষের অপনয়নার্থ তন্ত্র হইতে সংগ্রহ করিয়া 
দৃশবিধ মনত্-সংস্কার লিখিত হইতেছে। ১০৩। 

মসংক্বন্কীর ।-সারদীতিলকে বর্ণিত আছে যে, (১) জনন, (২) জীবন, ( ৩) তাড়ন, 

(৪) রোধন, (৫) অভিষেক, (৬) বিমলীকরণ; (৭) আপ্যায়ন, (৮) তর্পণ, (৯) 

দীপন ও (3০) গুপ্তি, মগ্্সংক্কিয়া এই দশবিধ। মাতৃকামধ্য হইতে অর্থাৎ মাতৃকাবর্ণের 
মধ্য হইতে মগ্থসমূহের উদ্ধারই জনন বলিয়া পরিকীর্ঠিত হয়। সুধী ব্যক্তি মন্ত্রের অক্ষর- 
সকলকে ওক্ারান্তরিত করিয়া জপ করিবেন? মন্-তন্ববিশারদ মহাত্মারা ইহাকেই জীবন 
বলিয়। বীর্ভন করেন। মন্ত্রী অর্থাৎ মন্ত্বিৎ সাধক মন্ত্রের বর্ণকল লিখিয়! বায়ুবীজ 1 

₹ চতুবিবধ মুক্তি_-মালোকা, সামীগ্য, সাষ্টি“ও সাধুজ্য। 
1, ৰায়ুবীঞ্জ অর্থাৎ “'যং* এই বীজ। 



১ম বিলামঃ। ]  শ্রীঞ্রীহরিভক্তিবিলাঁসঃ। ৪৫ 

তার-ব্যোমাগ্রি-ম্যুগ্গণী জ্যোতিরমনূর্মতঃ। 
কুশোদকেন জণ্থেন প্রত্যার্ণং প্রোক্ষণং মনোঃ। 

তেন মন্ত্রেণ বিধিবদেতদাপায়নং স্থৃতং | মন্ত্রেণবারিণ! যন্ত্রে তর্পণং তর্পণং স্বৃতং। 

তারমায়া-রমাযোগে। মনোদদরপনম্চ্যতে। জপ্যমানন্ত মন্ত্রন্ত গোপনং ত্বগ্রকাশনং॥ 
বলিতবাং কৃষ্মন্থাণাং সংস্কারাপেক্ষণং ন হি। 

সামান্টোদেশমাত্রেণ তথাপ্োতছ্দীরিতং ॥ ১০৪ ॥ 

ইতি শ্রীগোপালভট্টবিলিখিতে ভগবন্তক্িবিলাসে গৌরবো! নাম প্রথমে! বিলাসঃ 1১ 
০০ শা ও, ডা ররর ররর পা ৮ পা উপ টি সা শসার. ৪ জল পর রর». সক 

জ্যোতির্সগেণেত্যাজং তমেবাহ তারমিতি। ব্যোমেত্যাদিনা তততদীজং বোধাকে। 
এবমগ্নে মায়াদাবপি ॥ ১০৪ | 

ইতি গ্রীভগবন্তক্তিবিলাসটাকায়াং দিগপিন্তাং প্রথমে বিলাসঃ॥ ১॥ 
আজ ০ রি ৬.৯ ০৫ ৪ ৮৯০» ০৬০ 

উচ্চারণ পূর্বক চন্দনোদক দ্বার! প্রত্যেক মগ্ববর্ণকে আঘাত করিবেন ইহাই ভাড়ন বলিয়া 
উদাত। মন্ত্রী ব্যক্তি মনন লিখিয়। মন্ত্র্ণের সংখ্যার সমসংখ্যক করবীরকুন্থম দ্বারা সত্ব 
এ মন্ত্রকে তাড়না করিবেন; ইহাকেই রোধন কহে। মন্ত্রী ব্যক্তি মন্ের বর্ণসংখ্যার সম- 

সংখ্যক অস্বখপল্পব দ্বারা স্বীয় তত্বকথিত বিধানে বিশ্তদধার্থ মন্্ুকে অভিষিক্ত করিবেন, ( ইহা- 
রই নাম. অভিষেক )। মন্ত্রী মনোমধ্যে মন্তচিন্তন পুর্ব্বক জ্যোতির্ম দ্বারা মন্্মধ্যবর্তী মূল- 
ত্রয়কে দহন করিবেন) ইহারই নাম বিমলীকরণ। তার (প্রণব), ব্যোম (আকাশ 

অগ্নি ও মবরযুক্ত দৃ্তী অর্থাৎ "$ হং রং ওং ইহাকেই জ্ব্যোতিশ্মর কহে। জঙ্ত কুশোদক 
দ্বারা মঞ্ের প্রতি অক্ষরকে তন্ত্র সহকারে যথাবিধানে প্রোক্ষণ করাকেই আপ্যায়ন বলা 
যায়। মঙ্বোচ্চারণ সহকারে উদক ঘবার! যগ্নমধ্যে তপণণ করাকেই তর্পণ কহে। মগের মধ্যে 

তার (প্রণব--& )) মায়া ( হ্রীং) এবং লক্ষ্মী (শ্রং) যোগ করিলেই তাহার নাম দীপন। জপ্য- 

মান মন্ত্রের অপ্রকাশকেই গোপন (ুপ্তি) কহে। বলশালিত! বশতঃ কৃষ্মন্সমূহের মংস্থি, 

যার অপেক্ষা করে না, তথাপি সাধারপতঃ উদ্দেশ পূর্বক ইহা উদদীরিত ইইল। ১০ 

ইতি গৌরব নামক গ্রথম বিলাস সমাপ্ত । ১। 

চিন 



দিতীয়বিলামঃ। 

তং শীমতকফ্টৈতন্দেবং বন্দে জগদগরুং। 

যন্ানুকম্পয়! শ্বাপি মহান্ধিং সম্তরেৎ সৃখং ॥ ১॥ 

| ৃ্ অধ দীক্ষা বিধিং । 

দীক্ষাবিধিলিখ্যতেত্রানুম্ততয ক্রমদীপিকাং। 
বিন৷ দীক্ষাৎ হি পৃজায়াং নাধিকারোইস্তি কম্যচিৎ ॥ ২। 

অথ দীক্ষানিত্যতা। 

আগমে।-- ূ 

দিজানামন্পেতানীং স্বকন্ধাধ্যয়নাদিযু। যথাধিকারো নাস্তীহ স্যাচ্চোপনয়নাদম্থ। 
তথাত্রাদীক্ষিতানাস্থ ম়দেবারটনাদিযু। নাধিকারোইস্তাতঃ কুরধ্যাদাত্মানং শিবসংস্কতং | 

রস পপ রা পা এ পা পা ০ * পসরা ৭. লতা উপ সস রা 

নমঃ কষা ভগবতে ভদ্রবনচন্্রায়। অন্বঃ পশ্তুতি া্থানি শিল! তরতি বারিধিং। যস্য 

প্রভাবতো বনে তং শ্রীচৈতন্তমীশ্বরং ॥ কর্তব্যাংশস্ত বিজ্ঞানমবস্ঠং সম্যগিষ্যতে। অতো! যন্তত্ 

সংক্ষিপ্তো গ্রন্থঃ সোহয়ং প্রপঞ্চ্যতে॥ অন্ত্রাদী বিবিধমতাকুলিত-দীক্ষাবিধি-লিখনে পরমাঁশক্তন্তা 
প্যাত্মনো৷ তগবামুগ্রহেণ শক্ততাং মন্তাবয়ন্নিব 'গ্লারিগ্সিতসিদ্ধয়ে পূর্বববদগুরুতবপমিষ্টদৈবতং 
প্রণমতি তমিতি। প্রীমান্ কৃণশ্চাসৌ চৈতন্দেবশ্চ পরমাজ্মেতি তং। পক্ষে শ্রীকষ্ণচৈতন্েতি 
বিখ্যাির্দেবমীশ্বরং | সাক্ষাত্ন্তোপনেষস্বাস্তবেইপি চিত্তাধিষঠাতৃত্বাদিন! নর্কেষামপি জীবানাং 
পরমগুরুতয়াত্মনোংপি স এব গুরুরিত্যভিপ্রেত্য লিখতি জগদগুরুমিতি। পক্ষে সর্বতৈ 
ভগব্ধার্মসংকীর্নগ্রধানতক্তিগরচারগীজ্গতাং গুরুত্বেন বিশেষতো দীনজনবিষয়ক-সমগ্রোপ- 

দেশাসগরহে গুরুমিতি ॥ ১। 

করমদীপিকামদূহ্তত্যেতি প্রীকেশবাচা্যবিরচিতক্রমদীগিকাধ্য-গর্থোককান্দারেপৈব, ন তু 
তছুজবিরোধেনেত্োর্ধ:। দীক্ষাবিধিলিখনে হেতুঃ বিনেতি। হি যতঃ॥ ২ 

অন্গুপেতানাম্ অকুতোপনয়নীনাং। উপনয়নাৎ "যজ্জোগবীতদানাৎ অন্থ অনস্তরং তু অধি- 
পা. গন রর ৪ রাইস 

ধাহার অন্থকম্পায় সারমেয়ও সখে মহাসাগর মূীর্ণ হইতে পারে, সেই জগাগুক 
প্ররষচৈতন্ত-দেবকে বন্দন। করি। ১। 

অনন্তর দীক্ষাবিধি বিবৃত হইতেছে।-_ত্রমদীপিকাখ্য ধের মতে দীক্ষা নিব 
হইতেছে। দীক্ষা! ভির্ কোন ব্যক্তিরই পূজায় অধিকার হয়না! । ২। 

অনন্তর দীক্ষা-নিত্যতা।__আগমে লিখিত আছে, জগতে যেরূপ অঙ্ুপনীত বিগের ম্বকর্তবা 



২ বিলাসঃ। ] শী্রীহরিভক্তিবিলাসঃ। ৪৭ 

গ্কান্দে কারক প্রসঙ্গে শ্রীত্ন্ষনারদসংবাদে ।-_- 
তে নরাঃ পশবে! লোকে কিং তেষাং জীবনে ফলং। 

যৈর্ন লব্ধ! হরেরদক্ষা নার্চিতো বা জনার্দানঃ ॥ ৩॥ 
তত্ৈব শ্ররুক্সাঙ্গদমোহিনীসংবাদে বিষু্যামলে চ।-_ 
অদীক্ষিতন্ত বামোরু কৃতং সর্বং নিরর্থকং। পশুযোনিমবাপ্পোতি দীক্ষাবিরহিতো জন; ॥ ৪ ॥ 

বিশেষতে। বিষ্যামলে ।-_ 

ন্নেহাদ্বা লোভতো৷ বাপি যো গৃহীয়াদদীক্ষয়া | তম্মিন্ গুরৌ সশিষ্ তু দেবতাশাপ আপতেৎ ৫1 

বিষুরহস্তে চ।-_অবিজ্ঞায় বিধানোক্তং হরিপৃজাবিধিক্রিয়াং। 
_কুর্বন্ ভ ভক্ত যা সমাপ্োতি শতভাগং বিধান্তঃ ॥ ৬ ॥ 

পপ শা জপ পপ পা জপ শপ পিপি শত ৮ ভিজ শিপ জা সপ পর জর ছে 0১০০০» রশ ৪. উপ সপ ক 

কারঃ শাদেব। শিবসংস্কতমিতি দীক্ষিতমিত্যরথ | প্রধানত্বেন ্বিবদীক্ষা গ্রহণাৎ ্ রশবস্তাপি 

সম্যক্ স্বতিবিষয়মিতি ভাবঃ। এবঞ% দীক্ষাং বিন। পুজায়ামনধিকারাৎ । তথা, শালগ্রামশিলা- 

পৃজাং বিনা যোহক্লীতি কিঞ্টন। সচাালাদিবিষ্টায়ামাকল্পং জায়তে কমিরিত্যাদি-বচনৈঃ পৃ্ায়া- 

শ্চাবশ্যকত্বাদ্দীক্ষায়া নিত্ত্বং সিধ্যতি। শ্রীশালগ্রামশিলাধি্ঠানং বর্গেষু মুখ্যত্বাৎ সর্বাণ্যেব 
ভগবদধিষ্ঠানাঙ্গ্যপলক্ষয়তি। নিত্যত্বমেব ব্রক্মবচনেন নাধয়তি তে নরা ইতি। জনার্দীনো যৈর্না- 

চ্চিত ইতি দীক্ষাং বিনার্চনাদি্েত ॥ ৩-৪ ॥ অদীক্ষয়া দীক্ষাবিধিব্যতিরেকেণ। দেবতানাং সর্বা- 
সামেব, তন্গ্ৰাধিষ্ঠাতৃদেবতায়া বা শাপঃ। যগ্ভপি পূর্বরং লিখিতায়াঃ শ্রীগুরপসতেনি ত্যতয়। 
দীক্ষায়া৷ অপি নিত্যতা সিদ্ধৈব তথাপু[পসত্তেরা শ্রয়ণমাত্রতাবিবক্ষয়! দীক্ষায়াশ্চ সবিধিমন্গ্রহণাদি- 

রূপতয়। পৃথগুল্পেখ ইতি দিক্ ॥ ৫ ॥ নন্ু যথা কথক্ষিস্তগবদচ্চনেন মহাফলং জয়তে অতো গুরোঃ 
সকাশীরদীক্ষা গ্রহণে কোহ্যমাগ্রহসততরাহ অভিজ্ঞায়েতি । হরিপৃঁজাবিধেঃ িয়ামহষ্ঠানং বিধা- 

রখ অধায়নাদিতে অধিকার থাকে না, না, কিন্তু উপনয়নের পর অধিকার হয়, সেইরূপ রূপ অরক্ষিত 
ব্যক্তিদিগেরও অর্চনাদিতে অধিকার নাই, এহেতু আত্মাকে শিবসংস্তত ( দীক্ষিত ) করিবে। 

কন্দপুরাণে কাষ্ঠিক প্রসঙ্গে প্রীরক্ষনারদসংবাদে লিখিত আছে যে, যাহার! বিধুদীক্ষা 2] না হয় 
অথবা যাহারা জনার্দনের পূজা না করে, লোকে তাহারাই পণ্ড বলিয়া অভিহিত হয়, তাহা 

দিগের জীবন ধারণে কি ফল? ৩। এ স্বন্দপুরাণে শ্রীক্ষক্মা্গদ-মোহিন্ী-সুংবাদে এবং বিষুঃ- 
যামলেও লিখিত আছে যে, [হে বামোরু! অদীক্ষিত্ ব্যক্তি যে কোন কর্মের অসু্ঠান করে, 

তাহাই নিরর্থক অর্থাৎ বিফল হয়। দীক্ষাহীন ব্যক্তি পশুযোনি প্রা্ড হইয়া থাকে । ৪ বিজু 
যামলে বিশেষরূপে লিখিত আছে যে, যেগুরু স্েহবশে বা লোভবশে দীক্ষা! ব্যাতিরেকৈ 

শিষ্য গ্রহণ করেন, সেই গুরুতে এবং তাহার সেই শিষ্ে অখিল :'দেবতার শাপ পতিত 

হয়! থাকে। ৫। 'বিষ্ণুরহন্তে লিখিত আছে যথা,_( একথা জিজাস! করিতে গার যে, 
থাকথঞ্চিং ভগবান হরির অর্চনা করিলে মহাফল হয় শ্রত আছি, তবে ওদ্ষ- 

সকাশে দীক্ষাগ্রহণে এরূপ আগ্রহ করার আবশ্টকত! কি? এই বিষয়ের উত্তর বলিতেছেন। ) 
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আখ দীক্ষ।সাহাক্মযং। 

বিষ্যামলে ।_ দিব্যং জ্ঞানং যতো দগ্যাৎ কুরধ্যাৎ পাপন্য সংক্ষয়ং। 
তন্মাদ্বীক্ষেতি স৷ প্রোক্তা দেশিকৈস্তত্বকোবিদৈঃ ॥ 

অতো! ওরুং প্রণম্যৈবং সর্বন্বং বিনিবেদ্য চ। গৃহীয়াদৈষ্ণবং মঙ্্ দীক্ষাপূর্ববং বিধানতঃ ॥ 
স্কান্দে তত্্ৈব প্রব্রক্ষনারদসংবাদে ।-_ 

তপস্থিনঃ কর্মনিষ্ঠাঃ েষ্ঠান্তে বৈ নরা তৃবি। প্রাপ্ত! যৈস্ত হরেদদক্ষা সর্বছুঃখবিমোঁচনী ॥ 
তত্বসাগরে চ।--ষথ! কাঞ্চনতাং যাতি কাংস্তং রসবিধানতঃ | 

তথা দীক্ষাবিধানেন দ্বিজত্বং জায়তে নৃণাং ॥ 
অথ দীক্ষাকালঃ। তত্র মাণশুদ্ধিঃ। 

আমে ।-যন্ত্স্বীকরণৎ চৈত্রে বহুছুঃখফল প্রদং। বৈশাখে রত্বলাভঃ স্তাজজ্োে তু মরণ বং । 
এ ভর ০ সপ ০৮ পপ রর হর পে 

নো্তাং ূ্বপূ্বিরেপদে্ ভি্ধধাবিখ্যেবোগপিষ্টা রুকুমুখাদবিজঞায বিশেষেপাজাত্থা বিধা- 
নতো৷ ভক্ত্যা কুর্ধন্নপি শতাংশানামেকমংশং লভতে। গুর্বনপেক্ষয়। পূর্বব-পূর্বব-শিষ্টদশ্শিতি- 
মার্গানাদরেণ পৃজাফলং ন সম্যগৃভবতীতি ভাবঃ ॥ ৬॥ 

নিত্যত্বমেব ভ্রয়ন্ নিত্যত্বেংপি দর্শপৌর্র্মাসাদিবৎ ফলবিশেষ্ণ দর্শযন্ দীক্ষা মাহাত্ম্য লিখতি 
* সপ সপ পপ সপ এ ও সপ পপ 

শীগুরুদেবের মুখ হইতে পূর্ব পূর্ব উপদেষ্টুগণ কর্তক যথা বিধানে উপদিষ্ট হরিপূজাবিধির, 
করিয়ানুষ্ঠান বিশেষরূপে না৷ জানিয়। ভক্তি রক অচ্চনা করিলেও পুজাফলের শতাংশের 
একাংশ ফলমাত্র প্রাপ্ত হইয়। থাকে । ৬। * 

অনন্তর দীক্ষামাহাস্ম্য।__বিষুযামলে লিখিত আছে, যেহেতু দিব্যজ্ঞান প্রদান করে এবং 
পাতকরালির বিনাশ করিয়! দেয়, এই জন্য তৰকোবিদ্ গুরুজনেরা উহার দীক্ষা এই নাম 
নির্দেশ করিয়াছেন। এই হেতু শ্রীগ্ুরুকে এইরূপে প্রণতি করিয়া তাহাকে সর্বন্ব নিবেদন 
পূর্বক যথাবিধানে দীক্ষাপুরঃসর বৈষ্ণব মঞ্্র গ্রহণ করিবে। স্বন্দপুরাণে এ কার্তিকগ্রস- 
জেই শ্রার্দনারদসংবাদে লিখিত আছে যে, যাহারা সর্বদুঃখহারিণী হরিদীক্ষা! লাভ করিয়া- 
ছেন, ভূমগ্ডলে সেই সকল পুরুষই তপস্থী, তাহারাই কর্শনিষ্ঠ এবং তাহারাই শ্রেষ্ঠ 1। তত্ব- 
সাগরেও লিখিত ত্বাছে যে, যেমন রসবিধান দারা কাংশ্যও কাঞ্চনতা প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ যথা 
বিধানে পারদের যোগে কাংস্তও স্থ্বর্ণতা লাভ কুরে, সেইরূপ দীক্ষাবিধি দ্বারা নরগণেরও 
স্বিজত্ব উৎপন্ন হয়। 

অনন্তর দীক্ষাকাল নিরূপিত হইতেছে। তন্মধ্যে অগ্রে মাসশুদ্ধি বলা যাইতেছে ।-_.আগমে 
লিখিত আছে বে, চৈত্রমাসে মন্ত্-গ্রহণ বনুদুঃখফলপ্রদ বলিয়া অভিহিত। বৈশাখে নতরহণ 

ক্গ* ইহার তাৎপর্যয এই যে, গুরুর অপেক্ষা না! করিলে এবং পুর্ব-পুর্বব-শিষ্টজন প্রদর্শিত পথের অনাদর 
করিলে সম্যক্রূগে পুজ।ফল লাভ কর! যায় না। 

1 পরে -জ্ঞানাদিনিষ্গণ হইতে গরমে (€কৃষ্ট। 
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আধাট়ে বদ্ধুনাশায় শ্রাবণে তু ভয়াবহং। প্রজাহানি্ভাক্রপদে সর্বত্র শুভমাস্থিনে। 
কাতিকে ধনবৃদ্ধিঃস্থাস্মার্গনীর্ষে শুভগ্রদং। পৌষে তু জানহানিঃ স্তান্নাঘে মেধাবিবর্ধনং । 

ফাল্গুনে সর্ববশ্থত্বমাচার্্যৈ পরিকীন্তিতং ॥ ৭ ॥ 

কচিচ্চ।-_সমৃদ্ধিঃ শ্রাবণে নূনং জানং শ্যাৎ কান্তিকে তথ।। 

ফাল্তনেহপি সমৃদ্িঃ শ্যান্মলমাসং পরিত্যজেহ ॥ 

গৌতমীয়ে।_ মন্্ারস্তস্ত চৈত্রে স্তাৎ সমন্ত-পুরুযার্থদঃ। 
বৈশাখে রত্বলাভঃ স্যাৎ টজষ্ঠে তু মরণং গ্রবং | 
আধাঢ়ে বন্ধুনাশঃ স্যা পূর্ণামুং শ্রাবণে ভবেং। 

প্রজানাশে! ভবেদ্ ভাত্রে আশ্বিনে রতুসঞ্চয়ঃ | 

কান্তিকে মন্ত্সিদ্ধিঃ শ্যান্মার্গশীর্ষে তথ। ভবেৎ। 

পৌষে তু শক্রগীড়। স্থান্মাঘে মেধাবিবর্ধনং । 
ফাল্গুনে সর্বকামাঃ স্থ্যর্মলমাসং পরিতাজেহ ॥ 

স্কান্দে তত্ৈন শ্রীরুল্নাঙ্গদমোহিনীসংবাদে ।-_ 

কান্তিকে তু কৃত দীক্ষা নৃণাং জন্মনিরস্তনী | 

তস্থাৎ সর্কপ্রযত্েন দীক্ষাং ক্ববাত কান্তিকে ॥ ৮॥ 
শপ শা শশিিশি পিপিপি শশশ০শ শত ০ সপ শশী শপ শপ শা নি "এনা «সস অন পা সস 

দিবামিতি ভ্িভিঃ | তপস্থিন ইতি। শরঠা জ্ঞানাদিনিঠেভাঃ পরমোতরমাঃ | নৃণাং নর্কেষামেব 

বক বিপ্রত1॥৭। ককচচিচ্চেতি অগন্তাসং ংহিতাগ্গ্থদারি- ্ রীরামার্চনচন্্িকায়াং | পূর্বোক্তেনাবি- 
ররর ৮ সা 

দ্বার।৷ রত্রলাভ ও জোষ্ঠে গ্রহণ করিলে নিশ্চয় মৃত্যু ঘটে। আধাঢ় মাসে মন্তবস্বীকরণ করিলে 
বন্ধুনাশ, শ্রাবণে ভয়সঞ্চার, ভান্দে সন্ভতিক্ষয়,। আশ্বিনে সকল বিষয়ে শুত, কাপ্তিকে ধন- 
বৃদ্ধি ও অগ্রহায়ণে মন্গ্রহণ করিলে শুভপ্রদ হয়। পৌষমাসে মন্ত্র গ্রহণ করিলে জ্ঞানলোপ, 
মাঘে মেধাবুদ্ধি এবং ফাল্গুন মানে মন্ত্র গ্রহণ করিলে সর্ববশীকরণশক্তি লাভ হইয়। থাকে; 

আচার্যগণ এইরূপ কীর্তন করিয়াছেন । ৭। গ্রস্থান্তরেও * লিখিত আছে যে, শ্রাবণ মাসে মনত 
স্বীকরণ করিলে নিঃসন্দেহ সমৃদ্ধি ও কার্তিকে মন্্ গ্রহণ করিলে জ্ঞান লাভ হয় এবং ফাল্গুন 

মাসে মন্ত্র গ্রহণ করিলেও সমৃদ্ধি হইয়। থাকে; কিন্তু মলমাস ত্যাগ করিবে অর্থাৎ মলমাসে 
মন্ত্র গ্রহণ অযুক্ত। গৌতমীয়তন্্রে লিখিত আছে যে, চৈত্রে মন্ত্র গ্রহণ করিলে সেই মন্্ সমস্ত- 
পুরুষার্থপ্রদ হয়। বৈশাখে মন্্ গ্রহণ করিলে রত্বলাভ ও 'জোষ্টে গ্রহণ করিলে নিশ্চয় 
মৃত্যু ঘটে। আধাট়ে মন্ত্র স্বীকরণ করিলে বন্ধুনাশ, শাবণে পূরণাযুপ্রাপ্তি, ভাত্রে সন্ততিক্ষয, 

আসনে. বত্ঞ্চয়, কাঞ্ঠিকে ও মারশীর্ষে মন্ত্রসিদ্ধি, পৌষে অরাতির পীড়া, মাথে বুদ্ধিবৃ্ধি 
এবং ফাস্তুন মাসে মন্ত্র গ্রহণ করিলে অখিল কামপ্রান্তি হইয়। থাকে; কিন্তু মলমাস বঙ্জন 
করিবে। স্বন্বপুরাণে এ কাণ্িকপ্রসঙ্গে ্রীরুল্সাঙ্গদ-মোহিনী-সংবাদে লিখিত আছে যে, 

পনর উর 

॥ .«. এখানে রন্থান্তর বলিতে অগত্যা, অগন্াস' ছিতাদ্যনুসারী শীর(মার্চনচজ্জিক। বুঝিনে | 

ণ্ 



৫০ |, শ্ীহীহরিভক্িবিলামঃ। [২য় বিলাসঃ। 

শ্রীমদেগাপালমন্্াণাং দীক্ষায়ান্ত ন দুষাতি। 

চেত্রমাসে যছুক্কা তদ্দীক্ষা তত্রৈব দেশিকৈঃ | ৯ ॥ 

| অথ বারশুদ্ধিঃ। 

রবৌ গুরৌ তথা সোমে কর্তব্য বুদশ্ুক্রয়োঃ ॥ 
অথ নক্ষত্রশুদ্ধিঃ। 

নারদতন্ত্ে।-_ রোহিণী শ্রবণার্্। চ ধনিষ্ঠ। চোত্বরাত্রয়ঃ। 

পুষ্যং শতভিষশ্চৈব দীক্ষানক্ষত্রমূচ্যতে। 
ক্কচিচ্চ।-_অশ্বিনী-রোহিণী-স্বাতি-বিশাখা-হন্তভেযু চ। 

জ্যৈঠোত্তরাত্রয়েঘেব কুর্যানমন্ত্রাভিষেচনং ॥ ১০ ॥ 
| অথ তিথিশুদ্ধিঃ। 

সাঁরসংগ্রহে ।-- দ্বিতীয়! পঞ্চমী ঠব ষী চৈব বিশেষতঃ | 

_াদস্তামপি কর্তবাং অয়োদক্ামখাপি চ॥ 

রোধন্ব ম মন্ভেদেন বিদিফলডে নেক মতভেদেন বা জেয়ঃ। এবমত মগ্রেইগি ॥ ৮1 এবং বং নিষিদ্ধে 

ইপি চেত্রে শ্রীগোপালমন্থদীক্ষামন্ুজানাতি শ্রীমদিতি ৷ যদ্যস্মাত্েষাং শ্রীগোপালমন্বাণাং দীক্ষা 
চৈত্রে এব উক্ত! শ্রীকেশবাচার্যাদিভিঃ | তথ! চ ক্রমদীপিকায়াং। চৈত্রে কৃত্বৈব তন্মাসি কর্মোতি। 
ত্রেলোক্যসম্মোহনতগ্কে চ। মধুমাসে তু সংপ্রাপ্তে দ্বাদস্তাং সমুপোধিত:। আপূর্য্যমাণপক্ষে . 
সংশুদ্ধিং ভাবয়েত্বত ইতি ॥ ৯ | 

অশ্িন্াদিনক্ষত্রেঘত্র পূর্ব্বোক্তেন বিরোধাভাবেইপি ততে। বিশেষলাভেন কচিচ্চেতি 
গ্রয়োগঃ | এব্মগ্রেহপি। ইভান দীক্ষাং ॥ ১০ ॥ 

পপ পপ শশী 

কার্ঠিক' মাসে দীক্ষা গ্রহণ করিলে মানবগণের ২ জন্মবন্ধন ছেদন ২ হয় সুতরাং সর্থা য যত 
সহকারে কাঠিক মাসে দীক্ষা গ্রহণ করিবে। ৮। ইতিপূর্বে যে চৈত্রমাসে দীক্ষা গ্রহণের নিষে- 

ধের উল্লেখ হইল, তাহা গোপালমন্তগ্রহণে দুষণীয় নহে, কারণ দেশিকগণ চৈত্রমাসেই গোপাল- 
মান্র দীক্ষা নির্দেশ করিয়াছেন। ৯। 

অতঃপর বারশুদ্ধি কথিত হইতেছে ।-_রবি, গুরু, মোম, বুধ ও শুক্র এই বারে দীক্ষা 
প্রশস্ত । ূ ৃ 

অনন্তর নকষত্রশুদ্ধি বিবৃত হইতেছে।-_নারদতগ্থে লিখিত আছে, রোহিণী, শ্রবণা, আর্, 
ধনিষ্ঠা, উত্তরাত্রয়, * পুষা! ও শতভিষ! এই সকল নক্ষত্রই দীক্ষানক্ষত্র বলিয়৷ অভিহিত 
অর্থাৎ এই সকল নক্ষত্রে দীক্ষা৷ কর্তবা। স্থানান্তরে লিখিত আছে যে, অশ্বিনী, রোহিণী, স্বাতি, 
বিশাখা, হস্তা, জ্যেঠ ও উত্তরাত্রয় এই সকল নক্ষত্রেই মন্ত্রাভিষেক করিবে। ১০ । 

অতঃপর তিথিশুদ্ধি 1-_সারসংগ্রহে লিখিত আছে, দ্বিতীয়া, পঞ্চমী, যী বিশেষত: শত; ্বাদশী ও 

* শশ পস্পাপপশশ শীত শশী তত » শশা "পপ শা শি শে 

রঃ উত্তরষন্তুণী, উত্তরাধাঢা ও উত্তরভাব্রপদ। 



২য় বিলাসঃ। ] ্ত্রী্লীহরিভ(ক্তবিলাসঃ। &১ 

রুচিচ্চ।__পূর্ণিম! পঞ্চমী চৈব দ্বিতীয়া সপ্তমী তথা । 
ত্রয়োদশী চ দশমী প্রশস্ত সর্ববকামদী ॥ ইতি ॥ 

এবং শুদ্ধ দিনে শুরুপক্ষে শুক্রগুরূদয়ে। সল্পগ্নে চন্্রতারাহ্থকুলে দী্ষ। প্রশস্ততে ॥ ১১॥ 

রুদ্রযামলে ।-_সত্তীর্থেকবিধুগ্রাসে তত্বদামনপর্ব্বণোঃ। 
ন্দীক্ষাং প্রকুবরীত মাসক্ষণাদিন শোধয়েৎ ॥ ১২॥ 

স্থগ্রচন্দ্রতারাদিবলমত্র সদৈব হি। লব্বোহত্র মগ্থো দীর্ঘাযুঃ-সম্পংসন্ততি-বদ্ধনঃ ॥ ১৩॥ 

অন্তর ।__সুয্যগ্রহণকালেন সমানে! নাস্তি কশ্চন। তত্র যদযৎ কৃতং সর্বমনস্তফলদং ভবেং। 
ন মামতিথিবারাদিশোধনং সুর্যাপর্ববণি ॥ ৭৪ ॥ 

তত্বসাগরে চ।-_ হুল্লভে সদগ্, রূণাঞ্চ সরুৎসঙ্গ উপস্থিতে। ৃ 
তদনুজ যদ! লব্ধা স দীক্ষাবসরো মহান্ ॥ 

গ্রামে ব। যদি বারণো ক্ষেত্রে বা! দিবসে নিশি । আগচ্ছতি গরুর্দৈবাদ্যদ| দীক্ষ। তদাজয়! ॥ 

যদৈবেচ্ছ। তদা দীক্ষা! গুরোরাজ্ঞান্ুরূপত; | 
ন তীর্থ, নং ব্রতং হোমো ন ন্নানং ন জপক্রিয়]। 
দীক্ষায়াঃ করণং কিন্তু স্বেচ্ছা পাণ্ডে তু সদগ, বৌ ॥ ॥ ১৫ 

৭ ০ আপাপপশ আপ ও চি সপ পপ | পপ ০০ শপ ত শসীপিসেসপ | পপ শা শিপ পপ শ ও শপ তি জল 55 ্ রি ্ 

শুক্রশ্য গুরোশ্চ বুহম্পতেরুদয়ে সতি ন ত্বস্তনময়ে ॥ ১১ । 

তন্তপর্ব শ্রাবণে পবিজ্রারে।পণোত্বঃ, দামনপর্ব চেত্রে দমনকারোপণোত্লবস্তয়োঃ ॥ ১২॥ 

অত্র সতীর্ঘাদৌ ॥ ১৩ ॥ সত্তীর্ঘাদিঘপি মধ্য সূর্যাপর্ব্বণঃ প্রাশস্ত্যং দর্শয়তি হ্্যেতি সার্দেন ॥১৪ 

তত্র তত্রাপি পুনরপবাদং দশতি যদৈবেতি সার্ধেন ॥ ১৫ ॥ 
০, ০০ 4৮৪৪ 

অয়োদশীতে দীক্ষা গ্রশন্ত। স্থানান্তরে লিখিত আছে, রণিমা, পঞ্চমী) দ্বিতীয়া সপ্তমী, ত্রয়োদশী 
ও দশমী এই সকল তিথি দীক্ষাকণ্মে প্রশন্ত ও সর্বকামপ্রদ। এইরপ শুদ্ধদিনে, শুকুপক্ষে, 

শুক্র ও গুরুর উদয়কালে, শুুভলগ্নে এবং চন্ত্র-তার! অনুকূল থাকিলেই দীক্ষা! গ্রশস্ত,হয়'। ১১। 
অতঃপর এই দীক্ষাবিষয়ে অপবাদ অর্থাৎ বিশেষ ব্যবস্থা কথিত হইতেছে__রুদ্রযামলে 

লিখিত আছে, সতীর্ঘে, * স্থ্য্য-চন্্র-গ্রহণকালে, তন্তপর্বে, দামনপর্বের ৭ অস্্রীক্ষা করিবে, 

তাহাতে মাস ও নক্ষত্রাদি-শোধনের আবগ্ক করে না]। ১২। সকল কালেই এই সমন্ত সুলগ্ন 

ও চন্দ্রতারাদিবল প্রয়োজনীয় । এ সকল 'সতীথাদিতে লব্ধ দীর্ঘামুঃ। সম্পন্ ও সম্ততি বর্ধন 

করিয়া দেয়। ১৩। অন্ত স্থানেও লিখিত আছে যে, স্্ধ্যগ্রহণসময়ের সদৃশ সময় আর নাই। এ 
সময়ে যে যে কৃম্ম করা যায়, তৎসমস্তই অনস্তফ লপ্রদ হয়। স্্ধ্যপর্বে মাস, তিথি, বার প্রভৃতি 

শোধনের আবশ্তক নাই। ১৪। তত্বসাগরে লিখিত আছে যে, সদ্গুরুর ছুল্লভ সঙ্গ একবার- 

মান ঘটিলে যখনই তাহার অঙুজ্ঞা প্রাপ্ত হইবে, তখনই প্রশত্ত দীক্ষাকাল জানিবে। কি 

7 হ সীর্ধে_ প্রধান ভীর্ঘে। 
1 তন্তপর্বে--শাবণ মাসে পবিজারোপণোত্সবদিবনে। চি রানি হ্রদে দমনকারোপণোতমবে। 

সপ * সস শাকিরা তর 



&ই .. ্ুষ্রহরিভক্তিবিলাম;| [২য় বিলাস; । 

অথ মণ্ডপনিশ্মীণবিধি; | 

ক্রিয়াবত্যাদিভেদেন ভবেদ্রীক্ষা চতুর্বিধ। | তত্র ক্রিয়াবতী দীক্ষা সংক্ষেপেটৈব লিখ্যতে ॥ ১৬। 

ভূমিং সংস্কৃতা তন্তাং চার্চযিত্বা বাস্তদ্দেবতাঃ। সপ্তহস্তমিতং কুরধ্যান্সগুপং রম্যবেদিকং ॥ ১৭। 

অষ্টধবজং চতুদ্াঁরং ক্ষীরপাদপতোরণং। ব্রিগুণীকৃতকুত্রাচযং কুশমালাভিবেছিতং ॥ ১৮ 

__ আদিশবেন কলাম্ম। বর্ণম্রী বেধময়ী চ। তথ] চ সারদাতিলকে। | চতুর্বিধা সা সন্দি্টা 

ক্রিয়াবত্যাদিভেদতঃ | ক্রিয়াময়ী বর্ণময়ী কলায্ম! বেধময্যগীতি ॥ ১৬॥ সংস্কৃত্য তুষকেশাঙ্গা- 
রাস্থি-শর্করাদিদোষাপলারণেনোপন্থৃতয। বাস্থদেবভার্চন্বিধিস্ত প্রসিদ্ধ এব সারদাতিলকাদি গ্রন্থ 

সম্মতোহগ্রে প্রামাদনিম্মীণে লেখ্যো বাহুল্যভয়াদপ্র ন লিখ্যতে। সপ্তভিহীন্তৈঃ পরিমিতং। 

রেচিচ্চ ষড় ভিদ্বণাদশভিরবা হন্তৈমিতং মণ্ডপমিচ্ছস্তি | তথ! চ বশিষ্ঠসংহিতায়াং | ষড় ঘবাদশাষ্টভি- 

হক্তিঃ যোড়শৈর্বা সমন্তত ইতি । রম্যা অত্যান্তদৈর্ধাহস্বোচ্ছনীচত্বাদিরাহিত্যেন শোভনা বেদিক। 

যন্মিন্ তং। তাঞ্চ মণ্ডপমধ্যে রচয়ে। তথা চোক্তং। পঞ্চহস্তমিতাং তত্র চতুরন্নাং চতুমু'খাং। 
হস্তমাতোচ্ছি তাং রম্যাং মধো বেদীং প্রকল্পয়েদিতি। বশিষঠসংহিতায়াঞ্চ । বায়বো বাথ এঁশান্ে 
পৃজাবেদী প্রকল্পয়েং। হস্তোক্নতাঞচ বিস্তীর্দাং চতুরম্বাং মমন্তত ইীতি। অত্র চ বিরোধে! মতভেদ! 
দিন। মগডপভেদেন পরিহরণীয়ঃ | ম গুপান্থমানেনৈব মধ্যে বেদীমুত্তমাং রচয়েদিতি স্থিতিঃ ॥১৭। 
মণ্ডগমেব বিশিনষ্টি অষ্টেতি। অষ্টদিক্ষু অটো ধ্বজা! যন্মিন্ তৎ। ক্ষীরযুক্তৈঃ পাঁদপৈ: প্রক্ষাদিভি- 

্বস্তমাত্রং ভূমান্তরনিখাতৈন্তোরধং বহিদ্বারং যশ্থিন তৎ। তথ! চ মহস্যপুরাণে। _প্লীঙ্গং ঘবারং 

ভবেৎ পূর্বং ঘাম্যমৌডুষ্বরং ভবেং। পশ্চাদশ্বখঘটিতং নৈযগ্রোধং তখোত্তরমিতি। তিগুণী- 
কূতেন স্বত্রেণ আায়া যুক্তয়া কুশমালয়া অভিতো বেষ্টিত, সর্বতো গিবদ্ধকুশজাতেন 

িগুণিতস্থত্রে পরিবৃতমিত্য্থ; | কেচিচ্চ রিতা কুশময়রজ্জোপবেষ্িতমিত্যাহ: ॥ ১৮॥ 

গ্রানে, কি অরণো, কি ক্ষেত্রে, কি দিবাগাগে, কি নিশাতে, ধখনই গুরুদেব দৈবাৎ সমাগত 

হইবেন, তাহার আদেশে তখনই দীক্ষা গ্রহণ করিতে পারে। যে সময়েই গুরুর ইচ্ছা হইবে, 

তাহার আদেশান্ুসারে তংকালেই দীক্ষা হইতে পারে। সদ্গুরু স্বেচ্ছাবশে সমাগত হইলে 
, তীর্থ ব্রত, হোম, "স্নান, জপক্রিয়া৷ কিছুরই আবশ্তক নাই; এ সমস্ত দীক্ষার প্রতি কারণ 
নহে। ১৫। 

অনন্তর মণ্প'নির্খাণবিধি।__ক্রিয়াবতাদিভেনে দীক্ষা চতুর) * তন্মধ্যে এস্থানে ক্রিয়া- 
বতী দীক্ষাই সংক্ষেপতঃ লিখিত হইতেছে। ১৬ ভূমিসংস্কার পূর্বক অর্থাৎ তষ-কেশা- 
্ষারাদি-শর্কর! প্রভৃতি দোষাপসারণ দ্বারা সংস্কার করিয়া! বাস্তদেবতার অর্চনা করত রমণীয়- 
বেদীবিশিষ্ট মধূহস্তমিত মণ্ডপ প্রস্কত করিবে। ১৭। এ মণ্ডপটা অষটধ্বজ, চতুম্বার ক্ষীরপাদপ- 

তোরণ এবংজিগুনিকৃত ু ত্রসংযুক্ত কুশমালা দ্বারা বেষ্টিত হইবে। ১৮। * 
০০ সস এ ০8 858৮ ০৪ ই ও অর রর পচ 

+ দীক্ষা | চু্বিধ; (১) ক্রিযাবতী বা ক্রির়ামরী, (২) কলাম্মা, (৩) বর্ণমনী ও (8) বেধময়ী। 

1 ইহার শষ্টার্থ এই যে, মণ্ডপে আটদিকে আটটী ধ্বজ, চতুর্দিকে চারিটা বার এবং পক্ষা্ি কীরযুক্ত পাদ. 

পের চারিটি বহিদ্বার করিতে হয়। আর ব্রিগুণ কুশন দ্বার! বেদিটাকে পরিবেষ্টিত কল্মিবে। 
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অথ কুগুনিম্মাণবিধিঃ। 

তন্মিংশ্চ দিশি কৌবের্্যাং চতুক্ষোণং ভ্রিমেখলং। 
কুণডং কুষ্যাচ্চতুর্বিংশত্যঙ্থুলিপ্রমিতং বুধঃ ॥ ১৯ ॥ 

খাতং ত্রিমেখলোচ্ছ'য়সহিতং তাবদাচরেহ। 

তম্মাৎ খাতাঘ্হিঃ কুরধ্যাৎ ক্মেকাঙ্ুলং ্রুবং ॥ ২০ ॥ 
তত্রান্থমেখলোচ্ছায়বিস্তারৌ চতুরঙ্কুলৌ। ত্রাঙুলৌ তো দ্বিতীয়াযাস্ততীয়ায়। ঘুগাঙ্ছুলৌ ॥ ২১। 
যোনিঞ্চ পশ্চিমে ভাগে মেখলাত্রিতয়োপরি | ষড়্ুলাঞ্চ বিস্তারে দৈর্ধে চ দ্বাদশাঙ্গুলাং। 

একান্ুলাং তথোচ্ছ।য়ে মধো ছিদসমন্থিতাং ৷ গজাধরাকৃতিং কুধযাদ্বিধিবন্মেখলাদ্িতাং ॥ ২৯ ॥ 

তন্মিন্ মণ্ডপে। তিশ্রো মেখলা: খাতাদ্বহিরুপধযপরি যথাবিধি নির্মীয়মাণা বপ্রা মমিন 
তৎ॥ ১৯॥ তাবচ্র্বিংশত্যঙ্থুলিপরিমিতং খাতঞ্চ তিম্থণাং মেখলানামুচ্ছয়ো নবাঙ্গুলপরিমিত- 

স্তেন সহিতমেব কুর্ধ্যাৎ,ন তু ভূম্যন্তরে চ তাবৎ সর্ববং খাতংখনেদিত্যর্থ:ঃ। এবঞ্চ ম্খলাত্রয়াদধঃ 

পঞ্চদশাঙ্গুলানি খনেং তেন চ মেখলাত্রয়োচ্ছীয়েশ চ মিলিত্বা চতুবিংশত্যন্থুলগর্তসম্পন্তা 

যথোক্তং কুণ্তং সিধ্যতীতি জেয়ং। কেচিচ্চ মন্যান্তে ভূম্যন্তরে চতুবিংশতাঙ্গুলিপরিমিতং খাতং | 

তম্মাছুপরি মেখলাত্রয়ং পৃথগেবেতি | যৎ খাতং মেখলাত্রয়াধো ভূম্যন্তঃ কৃতমন্তি তম্মাৎ ঞ্রবমবশ্ঠ- 

মেব ॥ ২০ ॥ তত্র কুণ্ডে। আগ্ঘায়াঃ প্রথমায়াঃ মেখলায়াঃ উচ্ছায়ঃ উচ্চত। বিস্তারঃ। দ্বিতীয়- 

মেখলায়াস্ত্ব তৌ উচ্ছবয়বিস্তারৌ । যুগ্াঙ্গুলৌ ছ্যঙ্থুলৌ। এবমাসামুচ্ছায়ো নবাঙ্গুলপরিমিতঃ 

সিদ্ধঃ ॥ ২১॥ যোনিঞ্চ কুগুস্য পশ্চিমভাগে কুধ্যাদিতি দ্বাভ্যামন্থয়ঃ ॥ গজশ্য হস্তিনোইধরশ্ 

ওস্তেবাকৃতিঃ অগ্রে সঙ্কৃচিভাইধোবিস্তৃত৷ অশ্বখদলসদৃশী যস্তান্তাং। বিধিবদিতি সা চ 

প্রানুখী। তন্তাঃ পরিতশ্চৈকাঙ্গুলা মেখল! কাধ্য। কুগুমধ্যে চ প্রবিষ্টং যোস্ গ্রমেকাঙ্গুলং 

- অতঃপর কুগুনিষ্বীণবিধি।-_ুবী ব্যাক্তি সেই মণ্ডপের কৌবেরদিকে ( উত্তরদিগ্ভাগে ) 
চত্ু্ষোণ, মেখলাত্রয়বিশিষ্ট, * চতুর্বিংশতাঙ্ছুলীপরিমিত কু *' নিশ্মা করিবে । ১৯। খাতটিকে 

মেখলাতিনটার উচ্চতাসহ একত্র করিয়া তাবতপ্রমাণ করিতে হইবে অর্থাৎ চতুবিংশ্যযঙ্থুলি- 

মিত হইবে। ( এইপ্রকার করিলেই মেখলাজ্রয় নবাঙ্থুলিপরিমিত, স্থতরাং খাতটা পঞ্চদশাস্ুপসি- 

প্রমাণ হইবে। ) খাতের বহির্তাগে ; নিশ্চিত একাঙ্গুল প্রমাণ ক $ কুরিতে হইবে । ২৪। 

& কুণ্ডে প্রথম মেখল! চতুরঙ্গুল উচ্ট!-বিস্তৃতিবিশিষ্ট, দ্বিতীয় মেখল। নিয় উচ্চতা ও 

বিস্তৃতিবিশিষ্ট এবং তৃতীয় মেখন! অনুলীপ্রমাণ উচ্চতা ও বিস্তারবিশিষ্ট হইবে। ২১। 

মেধন। তিনটার উপরে পশ্চিমদিকে ধখাবিধানে এ ষড়ুলবিস্তীর্া ছাদশ্যচুদীরঘা। উচ্চতায় 
এ সপ শী পীর 

% মেখলী--প্রাচীর। | 1 কু-খাত | 

£ খতের বহ্র্ত।গে অর্থাৎ উপযুক্ত পঞ্দশাঙ্গলীর উর্ধে $ কঠ-_রেখ]। 
শা ধখাবিধাদে বলবার তাৎপর্য এই যে, পূর্ববদিগ ভাগে যোনির মুখ করা কর্তবা। তাহার চারিদিকে মেখ- 

লার পরিমাণ একাগ্ুলী হইবে, যোনির জঞ্দেশ অনু ৈষষপ্রমাণ কাতারে প্রবিষ্ট থাকিবে জার যোদ্যুল ক'র. 
বুস্তবৎ হুই বৃদ্ধ অর্থ। বর্ত,লাকার করিবে। ূ 
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শতার্দহোমে কুগ্ং স্থাদু্দমু্টিকরোম্মিতং ॥ ২৩ ॥ 

শতহোমেহরত্িমাত্রং সহমে পাণিন! মিতং | লক্ষে চতুর্ভির্ক্তৈশ্চ কোট তৈরষ্টভিমিতং। 
চতুরত্্ং কুণ্ডখাতং কুবরবীতাধশ্চ তাদৃশং ॥ ২৪ ॥ 

হোমস্ধিকসংখ্যাকঃ কুণ্ডে বৈ নানসংখায়। । রুতে কাধ্যো। নচ ন্যুনসংখ্যাকঃ সংখ্যয়াধিকে ॥২৫। 

যথাবিধ্যেব কর্তবাং কুণ্ডংযত্বেন ধীমতা | অন্যথা বহবো৷ দোষ ভবেমুর্বহুদুঃখদাঃ ॥ ২৬॥ 

যোনিমূলে চ গজকৃুস্তদ্য়াৃতিবৃত্তদর়মর্ধ্যপাত্রন্তৈব কাধ্যমিত্যর্থ:। তথা চ বশিষ্ঠসংহিতায়াং। 
গৃহন্যৈশানভাগে তু মণ্ডপং কায়য়েঘুণঃ ৷ বড় ্বাদশাষ্টভির্ন্তৈঃ ঘোড়শৈর্ববা সমন্ততঃ। চতুদ্ণর- 
সমাযুক্তং তোরণাগ্ৈরলঙ্গতং ৷ কুগ্তং ত্মধাভাগে তু কারয়েচ্চতুরত্রকং ৷ বিতস্তিঘয়খাতং 
যৎ কুণুং সচতুরঙ্কুলং । বিপ্রাণাং ক্ষত্রিয়াণাং তদঙ্গুলত্রয়সংযুতং। বৈশ্তানাং দ্যঙ্ুলাধিক্যং 

শূদ্রাণাং হত্তমাত্রকং | প্রথমা মেখল! তত্র দ্বাদশাঙ্গুলবিভূতা ৷ চতুর্ভিরঙ্ুলৈস্তস্তাশ্চোন্নতত্বং 
সমস্ততঃ। তশ্াশ্চোপরি বপ্রঃ স্াচ্চতুরঙ্থুলমুন্নতঃ | বপ্রো .মেখলা। অষ্টাভিরঙ্থুলৈঃ 
সমাধিস্তীরঘস্ত সমন্ততঃ। তশ্তোপরি পুনঃ কার্যে বগ্রঃ সোহপি তৃতীয়কঃ। চতুরঙ্থুলবিস্তীণ- 

শ্চোন্নতশ্চ তথাবিধঃ। যোনিশ্চ পশ্চিমে ভাগে প্রাঙ্ঘুখা মধাসংস্থিতা। যড়নুলৈশ্চ বিস্তীর্ণ 
চায়তা দ্বাদশাঙ্গুলৈঃ ৷ পুষ্ঠোন্নত1 গজৌষ্ট্যেব সচ্ছিদ্রা মধ্যমোর্লতা। কষঠ্ঠোইষ্টযবমাত্রঃ স্তাৎ 
কুণ্ডে চ করমাত্রকে। কণ্ঠে যত্বেন কর্তব্যো তুক্তিমুক্তিফলেপ্সভিঃ | নাভিরপ্যথবা কুণ্ত- 
মেকমেখলকং ভবেদিতি ॥ ২২॥ অপরমপি কঞ্চিদ্বিশেষং লিগতি শতার্ধেতি। সহহ্রে 

হোমানাং। এবমগ্রেইপি ॥ ২৩॥ তৈহন্তৈঃ। তাদৃশমিতি যাবদৈর্ঘ্যে বিস্তারে চ তাব- 
দধস্তাদপি খাতং কৃর্্যাদিত্যর্থ; | তচ্চ মেখলোচ্ছায়সহিতমেব জেঞয়মিতি পূর্ব্বং লিখিতমেব |২৪| 
তত্রৈবাপরমুপি বিশেষং লিখতি হোমস্থিতি। নৃানয়৷ হোমসংখ্যাতোইল্লয়া সংখ্যায়া কতে কুণ্ড 
অধিকা কুণ্সংখ্যাতো বহুলা সংখ্যা যস্য স কাধ্যঃ ন্যুনসংখ্যায়া হৃধিকসংখ্যায়ামন্তর্ভাবাৎ। 
নম চ ন্নসংখ্যাকো হোমোইধিকসংখ্যাকে কুণ্ডে কাধ্য ইত্যর্থঃ। তদুক্তং চাভিযুক্তি:। 
মানসংখ্যোদিতে কুণ্ডেইধিকো হোমো বিধীয়তে। অন্ুক্তকুণ্ডো নান নাধিকে শশ্যতে 

এঁকাঙ্গুলমিতা, মধ্যভাগে ছিদ্ুসমস্থিতা, হস্তীর * অধরদদৃশ আকৃতিবিশিষ্টা ও চতুর্দিকে মেখ 

লান্বিত৷ যোনি কল্প করিবে । ২২। শতার্ধহো মৃস্থলে অর্থাৎ বেখানে পঞ্চাখং হোম কর্তীবা, 
তথায় উর্মুষ্টিবদ্ধকর প্রমাণ কুণ্ড হইবে। ২৩। শতহ্রোমস্থলে অরত্বিমিত, * সহত্রহোমস্থলে 

একহস্তমিত, লক্ষহোমস্থলে চতুরহস্তমিত এবং কোটিহোমস্থলে অই্হস্তপ্রমাণ কুণ্ড করিতে হয়। 
কু্ের দৈর্ঘ্য ও বিস্তৃতির সদৃশ অধোভাগও হইবে । ২৪। (অন্ত কোন বিশেষ বিধি লিখিত 
হইতেছে ।)--হেমিসংখ্যা হইতে নৃানসংখ্যাপ্রমিত কুণ্ডে কুগ্ডসংখ্যা অপেক্ষা অধিকসংখ্যক 
হোম করা যায়; কিন্তু হোমসংখ্যা অপেক্ষা অধিক-সংখ্যাপ্রমিত কুণ্ডে কুণ্সংখ্যাপেক্ষা ন্যুন- 
সংখ্যক হোম করা ঘায় না। ২৫। দীমাদ্ ব্যক্তি যথাবিধানে যন্ব সহকারে কু রচনা করিবেন, 

পপ ০. শপ ০০ 
৯ এ সা এ এ পপ 

« অরত্বিমিত _কচিঠাঙ্গ লী অগ্রপর্যান্ত হপ্তপ্রমাণ। 



২য় ধিলাস:। ] প্রীত্ীহরিভক্তিবিলাসঃ। ৫৫ 

তদুত্তং তাস্িকৈ: ।--এবং লক্ষণমংযুক্তং কুগমিইফলপ্রদং। 
অনেকদোষদং কুণ্ডং যত্ত ন্যনাধিকং ভবেৎ ॥ 

তম্বাং সম্যক পরীক্ষোব কর্তবাং শুভমিচ্ছতা । হঞ্তমাত্রং স্থণ্ডিলং ব! সংক্ষিপ্রে ভৌমকম্মণি॥ 

হারীতেনাপি ।- বিস্তারাধিকাহীনত্বে ল্লাফুর্জয়াতে প্রবং | 

খাতাধিক্যে ভবেত্রোগী হীনে তু ধনসংক্ষয়ঃ। কুণ্ডে বন্রে চ সম্তাপো মরণং ছিন্নমেখলে। 
শোকস্ব মেখলোনত্বে তদাধিক্যে পশ্তক্ষয়ঃ | ভাধ্যানাশে। যোনিহীনে কণঠহীনে শুভক্দয়ঃ ॥২৭। 

অন্ুলিপরিমাণং চোক্তং ।-__ 

তি্ঘগ্যবোদ রাণাট্বষধ ৰা ত্রীহয়ন্ত্য়ঃ জেম়্ুলিমানং তু মধ্যম! মধ্যাপর্বণ| ॥ ইতি। 

রুচিদ্দিতি ॥ ২৫ ॥ য্ থাজবিধিকুণুনির্দাণে গুণং তছুল্লজ্ঘনে চ দোষং লিখতি যথেতি ॥ ২৬॥ 

মেখলায়া৷ উনত্বে ন্যুনতায়াং সত্যাং। তন্তা মেখলায়া আধিক্যে ॥ ২৭॥ কুওুনিষ্মাগা- 

দা বপেক্ষ্যমন্থুলমানঞ্চ লিখতি। মধ্যমায়। অঙ্গুলেম্য২ পর্ব বা। অন্াত্রাপু[ক্তং। 

আহ্মপ্ববিদোইস্থুলং বন্থ্যধৈস্তিষ্যক্ চ সংস্থাপিতৈস্তালং দ্বাদশভিশ্চ তৈঃ পরিমিতং 
হস্তে! দ্বিতালঃ পুনঃ। তৌ দ্বৌ কিছ্/রিমৌ ধন্থুশ্চ ধন্থযাং ক্রোশঃ সহম্রং ভবেতোৌ 
গব্যৃতিমূদাহরস্তি মুনয়স্তাভিত্ত্রিভিযোজনমিতি | বন্থ্যবৈঃ অষ্টভির্বৈঃ | তৈরঙ্কুলৈ:। ইমৌ 
দ্বৌ কি্,ঃ। ক্রকৃক্রবয়োর্বোমার্থকপাত্রয়োঃ। প্রক্রিয়! নির্দমাণাদিবিধিঃ। তত্প্রভৃতিকোহত্র 
কুণ্ডাদিনিন্নাণপ্রকরণে যোইন্যে! বিশেষোইপেক্ষিতঃ স্যাৎ স বশিষ্টসংহিতাদি গ্রস্থাদিজ্ঞাতব্যো- 
ইভিজৈঃ। আদিশব্দেন অঙ্কুরারোপণবিধ্যার্দিঃ | অত্র গ্রন্থে চ আধিক্যভীত্য! গ্রন্থবিস্তার- 

ভয়েন সন লিখাতে। ক্রক্ক্রবলক্ষণং চ বশিষ্ঠসংহিতায়ামুক্তং। ক্রবং বাহুপ্রমাণেন হোমার্থং 

বিদধীত বৈ। চতুরত্রং বিধায়াদৌ সপ্তপঞ্চাঙ্গলক্রমাৎ। তৃতীয়াংশেন "গর্ভং স্যাত্তদস্তবৃত- 
শোভিতং। খাত্বা সমং তির্ধাগৃর্ধং তদধ: শোধয়েদ্হি: | চতুর্থাংশং চাঙ্গুলস্ত শেষাচচার্দ 

তদস্ততঃ | রম্যাঞ্চ মেখলাং খাতে শিষ্টেনার্ধেন কারয়েৎ। কুর্ধযাত্রিভাগবিস্কারমন্গুষ্টেন সমা- 
০০ টপ শু স্পস্ট 

অন্ভথা বহু ধপ্রদ বহুল দোষ উৎপন্ন হয় । ২৬। এ হেতু তান্ত্রিকেরাও কৃহিয়াছেন,” এইন্ূপ , 
লক্ষণবিশিষ্ট কুণ্ুই ইষ্টফলপ্রদ হয়। যে স্থানে কুণ্ড ন্যনাধিক হয়, তথায় তাহা৷ বহুলদোষপ্রদ 

হইয়া থাকে *। এ হেতু শুভাকাজ্ষী ব্যক্তি সম্যক্রূপে পরীক্ষা! করিয়! কুণ্ড পচন! করিবেন । 
সংক্ষিপ্ত হোমকর্শস্থলে হস্তৈকপ্রমাণ স্থির" করিতে হয়। হারীতও কহিয়াছেন যে, কুপ্ত 

অধিক বিস্তৃত বা নৃানবিস্তৃত হইলে-অল্লাসঃ হইতে হয় সন্দেহ নাই । খাতের আধিকা হইল্পে 
রোগী, ও হীনতা (স্বল্নতা ) হইলে ধনক্ষয় হয়। কুণ্ড বক্র হইলে সন্তাপ, ছিন্নমেখল হইলে 
মৃত্যু, মেখলার গ্ুনতা হইলে শোক, মেখলার আধিক্য হইলে পশুনাশ, কুণ্ড যোনিশৃন্ হইলে 
পত্ঠীবিনাশ এবং ক্রহিত হইলে কল্যাণের হানি হয়। ২৭। অঙ্গুলিমানও উক্ত হইয়াছে 

ক নযদাধিক অর্থাৎ যাহা শাস্বিহিত প্রমাণে রচিত নহে। 
1 স্থপ্ডিল - বালুক! দ্বার৷ বিরচিত চোমীয় অরিস্থল। 

পর ৯ ০৮. দি 



৫৬ মা ীহরিভক্তিবিলাঃ। [ ২য় বিলাসঃ। 

বিশেষোহপেক্ষিতোহন্ত্র ক্রক্-ক্রব-প্রক্রিয়াদিকঃ | 

জে! গৃশ্ঠান্তরাৎ সোইত্রাধিকাভীত্যা ন লিখ্যতে ॥ ২৮ ॥ 
অথ দীক্ষামগুলবিধিই। 

অগোক্ষিতে পঞ্চগবোর্গন্ধাস্তোভিশ্চ মণ্ডপে । য্থাবিধি লিখেদ্দীক্ষামুলং বেদিকোপরি ॥২৯॥ 

তন্মধ্যে চাষ্টপত্রান্ধং রি ভ্েজয়ং ততঃ ততে। যা রাশীংসতত; পীঠং চতুগ্পাদসমন্থিতং ॥ 
পা চে টিলা 

মু সারমঙুটকং চ নদে গ্ তু মুখ ও ভবেং। চতুরকলবিপ্তার পঞ্চাঙ্গুলমথাপি বা। 

অ্রিয়ানগুলকং ত্য মধ্যাত্স্ত স্থশোভনং | সুমিরং কদেশে স্তাদ্বিশেদযাবৎ কণীয়সী। শেষং দ্ডং 

তু কর্তবাং যথারুচি বিচিত্রিতং । চত্র্ষোণপমাধুক্তে! হস্তমাত্রঃ করবো ভবেং। চতু্ষং 

বোভনং বুৰ্বং দ্বাস্ুলং বিদ্ধীত বৈ। যথাল্পপক্কে গোঃ পাদং রুচিরং দৃশ্টতে তথ! । পলাশ- 

পত্রে নিশ্ছিদ্বে রুচিরে অ্রক্ক্রবৌ মুনে । বিদধ্যাদ্বাশ্বখপত্ধে সংক্ষিপ্থে হোমবর্শণীতি। সারদা- 

তিলকে চ।--প্রকল্পয়েৎ ক্রুচং বিদ্বান্ বক্ষ্যমাণেন বত্মন।। শ্রীপর্ণীশিংশপাক্ষীর-শাখিঘেক- 

তমৎ বুধঃ | গৃহীত বিভজেদ্ধন্তমাত্রং ঘট্তিংশত| পুনঃ | বিংশত্যংশৈর্বেৎ কুণ্ডো বেদী তৈ- 

রষ্টভির্বেং | একাখশেন মিতঃ কঠঃ সপ্তভাঁগমিতং মুখং ॥ বেদীত্যঘশেন বিশ্থারঃ কগশ্য 

পরিকীহিতঃ | অগ্রং কঠসমানং স্যান্থুখে মার্গং প্রকল্পয়েৎ। কনিষ্টাঙ্থলিমানেন সপ্সিষে। 

নি্গমায় চ। বেদীমধ্যে বিধাতব্য। ভাগেনৈকেন কর্ণিক। বিদধীত বহিত্তস্যা। একাংশেনাভিতো1- 

ইবটঃ। তশ্য খাতং ত্রিভির্ভাগৈবুততমর্ধীংশতো। বহিঃ । অংশেনৈকেন পরিতো৷ দলানি 

পরিকল্পয়েৎ। মেখলামুখবেদ্যোঃ স্তাঁৎ পরিতোহদ্ধাংশমাঁনতঃ । দগুমূলাগুয়োঃ কুণ্তী গুণবেদাং 

শকৈঃ ক্রমাৎ। কুণ্তী যমযুগাংশে স্তাদ্দগুস্ানাহ ঈরিতঃ। যড়ভিরংশৈঃ পৃষ্ঠভাগে। বেগ্ঠাঃ 

কুর্মারতির্ভবেৎ। হংসম্ত বা হস্তিনো বা পত্রিণে! বা মুখং লিখেৎ। মুখস্য পৃষ্ঠভাগে স্াৎ 

সথপ্রোঁক্ষ্য লক্ষণং ক্র্চঃ। ক্রচশ্চতুর্বিংশতিভির্ভাগৈর্বা রচয়েৎ ক্রবং। দ্বাবিংশত্যা দণগ্ডমান- 

মংশৈরেতশ্ত কীর্ডিতং ৷ চতুবিংশতিরানাহঃ কর্ষাজ্গ্রাহি তচ্ছিরঃ | অংশঘয়েন নিখনেৎ পঞ্ধে 

সগপ্দারৃতিং। দণ্ূলাগুয়োঃ কুত্তী ভবেৎ কন্বণূষিতেতি ॥ ২৮। 

«  অধুন! মগ্ডলবিধিং দরশয়তি অথেতি অরিভি; । উক্ষিতে প্রোক্ষিতে পঞ্চগব্যৈঃ সথগন্ধিভি- 
অ+ গা পা » হার সস পা উপ পপ পপ ৮ অপ পি (পাপা “পর” পারার 

যথা,__যদি অষ্রষবোনর প্রস্থে কিংবা যবত্রয় উর্ধে হয়, তাহ! হইলেই উহাকে অন্গুলীমান 

বলিয়া পরিজাত হইবে । কিন্তু & অঙ্গুলীমান মধ্যম্মর মধ্যপর্কের প্রমীণের পরিমিত। এই 

কুগুনির্মাণপ্রকরণে ক্রকৃজবকক্রিয়াদি এবং অপরাপর যে সমস্ত বিষয় অপেক্ষিত রহিল অর্থাৎ 

লিখিত হইল না, তাহা গ্রন্থাস্তর হইতে * পরিজ্ঞাত হইবে। বাহুল্যভয়ে তাহ এ স্থলে 

লিপিবন্ধ হইল না| । ২৮। ৪ 

অনন্তর দীক্ষামগুলবিধি।__অনন্তর পঞ্চগব্য + ও গন্ধবারি ছার! প্রোক্ষিত মণ্ডপে বেদীর 

উপরি যথাবিধি দীক্ষামগুল অঙ্কিত করিবে । ২৯ । তৎপরে তন্মধ্যে অষ্টদলাম্থিত পদ্ম, সেই পদ্মের 

চা কহ শসথাস্তর হইতে অর্থাৎ বণিষউসংছিতা প্রভৃতি হ হইতে ॥ ত। 1 পঞ্চগব্য _দধি, ক্ষ, ঘৃ্ত, গোময়,গোমূত্র। 



২য় বিলাসঃ। ] ভ্ীস্রীহরিস্তভ্িবিলাসঃ।| - ৫৭ 

০০০৪ লিখেশ্বীঘীচতুষ্টং। শোঁভোপশো ভাঁকো শাঢ্যং ততে। ছ্বারচতুষ্টরং ॥ ৩৭ ॥ 

অথ দীক্ষান্্পৃঙ্জ!। 

প্রাতঃকৃত্যং গুরুঃ রুত্বা যথাস্থানং ন্যাসেত্ততঃ | শঙ্খং পুজোপচারাংশ্চ পুরোলেখাপ্রকারতঃ ॥৩১॥ 
ডাসা পন 2 লাস 

জটৈশ্চ ৷ য্থাবিধীতি সর্ধত্রাগেহপান্থবর্তনীয়ং । বেদিকায়া মগ্ডপান্তর্রিরচিতায়! ব্দযো 

উপরি ॥ ২৯॥ ত্বন্য মণ্ডলশ্ মধ্যেইস্টপত্রং পদ্মং লিখেদিতি পরেণ পূর্বেণ বান্বয়ঃ ৷ ততন্ম্মাদ জা- 

্বহিবৃতিত্রয়ং ততে। বৃত্তত্রয়াদ্হিঃ রাশীন্ মেষাদীন্ ছাদশ। তেভ্যো বহিঃ পাদচতুষ্টমযুক্তং পীঠম্ 

আসনং। তন্মাদ্বহিশ্চতন্ো বীথ্যঃ | তন্মাদ্বহিশ্ত্বারি দ্বারাণি। তদুভয়তঃ সর্বত্র শোভাং। তং- 

পার্তশ্চোপশোভাং। তওপ্রান্তেযু চত্বারি কোণানীত্যর্থঃ। তত্রায়ং সন্নিবেশ: | আদৌ সপ্তদৃশো- 
দ্ধরেখা লিখেং পশ্চাত্তভুপরি সমভাগেন তাবতীস্তি্যযগ্রেখ। লিখেহ। এবং ষট্পঞ্চাশদধিকং ঝোষ্ঠানাং 

শতদ্বয়ং ভবতি তেষু চ মধ্যে ষোড়শকোষ্ঠানি মার্জয়িত্বা তত্র পন্মং তত্বহিবৃত্তিত্য়ং চাক্কয়েৎ। 

তদ্বহিঃ পঙ.ক্তিছযস্থানত্টাধিক্ষ-চত্বারিংশৎ মার্জযিত্ব! তত্র দ্বাদশরাশীন্ কল্পয়েখ। তত্র রাশিসন্গি- 

বেশার্থং পদ্মদলা গরবর্তিবৃত্ত্রয়ন্ত পীঠ-সন্বন্ধিবাহাপ ঁক্তেশ্চ মধো পূর্বপশ্চিমদক্ষিণোত্বররেখাচতু- 

মঞ্কয়েৎ। তদহিরেকপঙ্ক্তিস্থানি যট্ত্রিংশং মার্জয়িত্ব। পীঠং তঁত্রেব কোণেষু তত্র পাদচতু্ষধ। 

কল্পয়েৎ। তদ্বহিরেকপওক্তিস্থানি চতুশ্চত্বারিংশৎ মার্জযিত্বা চতুর্দিক্ষু চতূর্বাধীঃ প্রকল্পয়ে। 

তদ্বহিশ্চ পও্ক্তিছবয়স্থৈদ্র্ণদশাধিক-শতকোষ্ঠশ্ততুর্দিক্ষ চত্বারি দ্বারাণি তছুভয়ত: শোভাং তদন- 

স্তরমুপশোভাং তদনন্তরঞ্চ চতুক্কোণানীতি। তত্রাপায়ং প্রকারঃ বাহপঙ.ক্তিস্থমধ্যকোষ্টচতুষটযং 

তদভ্যন্তরপঞ্ক্িস্থ-মধ্যকোষ্ঠদ্য়ৎ চেত্যেবং দ্বারস্যৈকন্মিন্ ভাগে কোষ্ট-ফট্কেনৈকা শোভা 

ভবতি। "তথ! বাহ্পঙক্তিস্থং কোষ্ঠত্রয়ং তদভ্যন্তরপঙক্রিস্থমেকঞ্চেত্যেবং কোষ্ঠচতুষ্ষেণ 

কোণমিতি। এবমপরশ্মিক্পপি ভাগে শোভাকোণানি জেয়ানি। এবমেবান্তদিক্ত্রয়েঘপীতি 

মিলিত্ব। ঘ্বাদশীধিককোষ্ঠশতং ভবতীতি দিক্ ॥ ৩০ ॥ 

অধুনা কলসস্কাপনবিধিং দর্শয়তি প্রাত:কত্যমিত্যাদিন! ভোজ্যার্পণাবধীত্যন্তেন। প্রাত- 

কৃত্যং গ্রাতংন্গানমারভ্যাত্মার্পণাস্তং ভগবদর্চনং যাবন্লিত্যকম্ম কৃত্ব! সম্বাপ্য। কথং”? পুরোহগ্রে 

বেখ্যপ্রকারেণ। তৎ্প্রকারশ্চাগ্রে মুখ্যপৃজাপ্রসঙ্গে ব্যক্তো ভাবীতার্থঃ। এবমন্তত্রাপ্যগ্রে 

সর্বত্র বোদ্ধব্যং। যথাস্থানমিতি। প্রান্মুখো মগ্ডলত্তাগ্রে স্বাসনোপবিক্টো দীক্ষাসংকল 

বিধায় মাতৃকাদিন্তাসান্ কৃত্ব! স্ববামাঞ্রে শঙ্খ পৃজোপচারাংস্ারঘ্যাদিত্রব্যাণি স্বক্্পাজে পরিপূ্য) 

বহির্দেশে সয় * বৃত্তত্রয়ের বহির্তীগে মেষাদি দ্বাদশসংখ্য রাশি, তাহার বহির্ভাগে পাচ 

যুক্ত পীঠ %, গীঠের বহির্দেশে চারিদিকে চারিটা পথ এবং তাহার পর শোভা, উপশোভ। ও 

কৌণবিশিষ্ট স্বারচতুষ্টয় লিখিবে অর্থাৎ চারিটা ঘারের প্রতিদ্বারের ছুই পার্থে শোভা, 

তৎপরে উপশোভ। এবং তৰস্তে চারিটা কোণ অঙ্কিত করিতে হয় । ৩। 
০০৯ তা 5 খর পরস্পর এ “রো স্প্-" এ প 

* বৃত্তত্রয়-_তিনটা গোলাকৃতি মওল। 1 পীঠ-_আ।ম়ন। 



৫৮ " জ্িশীহরিভক্তিবিলাসঃ। [ ২য় বিলাসঃ | 

তত্রাদৌ কুন্তস্থাপনবিধিঃ। 
গুরূন্ গণেশং চাত্যর্চয গীঠপুজাং বিধায় চ। পদ্মমধ্যে স্তমেৎ শালী-স্তওুলাংশ্চ কুশাংস্তথা ॥৩২। 

বহ্ছের্শি কল! যাদদিবর্ণাদ্যা্চ কুশোপরি। 

সাভার জপংস্তারং হ্যাসেৎ -কুস্তং যথোদিতং ॥ ৩৩ ॥ 
বশত শপ | ৮? ০ শপ সিন সপম্পপ্াকর শা শপ | পপ” *হপপ | পাপা | শ জঙসীিি আ্পপা »। 5 পপ 

ষখোত্তরং স্াপিয় দক্ষিণভাগে চ ুপ্াদীনি যসেনিত্যাদিকং জেয়ং। এতচচাগ্নে মুখ্যপৃজা- 

প্রকরণে প্রপঞ্চা লেখ্যমেব ॥ ৩১ ॥ 
গুরূন্ নিজ গ্ুরু-পরমণ্ড্বাদীন্ ্রীনারদাদীংস্চান্যানপি পূর্বসিদ্ধান্ ভাগবতান্ মগুলাস্তঃ পীঠ- 

স্যোত্তরে বায়ব্যকোণাদৈশাঁনকোণপর্য্যন্তমভ্যর্চা। চতুর্থীনমোইস্তৈস্তত্রামভিগর্ধাদিনা সংপৃজ্য 
প্রণামমূদাং প্রদর্শামুজা মাদায় গণেশঞ্চ তদ্দক্ষিণভাগে বীথ্যাং যথোক্তমভ্যর্চয নির্বিক্বতাং প্রার্ঘয 

মগুলমধাভাগে পীঠস্য পৃজাং চ লেখ্াবিধিনৈব কৃত্বা পদ্যস্য মগুলান্তলিখিতস্ত মধ্যে কর্ণিকোপরি 
শালীন্ ধান্টানি একাঢ়কপরিমিতানি তথা তদ্মাংশ-পরিমিত-শুরুতগুলান্যপি ন্যস্ত তদুপরি 

দর্তান্ বিন্যসেদিত্যেবং গরশ্থান্তরানুমারেণ বিজেয়ং। তত্র চ কৃর্চাক্ষতযুতান্ দর্ভানিতি জয়ং 

কুর্চোইত্র কুশত্রয়ঘটিতব্রন্ গরস্থিঃ | কুশমুগ্টিরিতি কেচিদাছুঃ ॥ ৩২॥ কুশানামুপরি চ বন্ধেশ- 

কলা: প্রাদক্ষিণোন ন্যস্ত গন্ধপুষ্পা্দিন! ত! এব পূজযিত্বা তারং প্রণবং জপন্ সন্ তদ্দর্তোপর্য্যেব 

কলসং স্থাপয়েৎ। কথন্ভৃতাঃ। যকার আদির্ষেষাং তে বর্ণ। আগা! আদিস্থিতা যাসাং তাঃ যকারাদি- 

ক্ষকারাস্তদশাক্ষরশিরস্কা ইত্যর্থঃ। যথোদিতং শীস্বিস্তিরুক্ত মনতিক্রম্য। অনেন নবং লোহিত- 
মব্রণং ত্রিগুণীরুত্য কন্ঠাক্তিতশোভনকার্পাসম্ত্ৈস্ত্মন্থেণ তরির্বেষ্টতমগ্ডরুধূপামোদিতমিত্যা- 
দিকং বোদ্ধব্যং | যথোদিতমিত্যেতদ্ ্পানবরতনীয়ং ৩৩। হবাবহা! কব্যবহা চেতি দ্বে। গ্রয়োগ- 
০০ 

আত্তঃপর দীক্ষাঙ্গপূজ। ।__গুরুদেব প্ীতঃকত্য * সমাপন পূর্বক অগ্রে লেখ্য ( বক্ষ্যমাণ ) 
নিয়মাগুসারে যথাযথ স্থানে শঙ্খ ও পৃজোপচার সকল স্থাপন করিবেন। ৩১। 1 

এ বিষয়ে আদৌ কলমস্থাপনবিধি।-_গ্তরুসকলের ও গণপতি-দেবের পুজ। করিয়া 
পীঠা্চন! গূর্বক মধ্যে ধান, আতপতঙুল ও কুশনমূহ স্থাপন করিবেন 1 | ৩২। তদন্তর 
যাহাদিগের আদিতে যকারাদি ক্ষকারান্ত বর্ণসমূহ আছে, বন্ছির সেই দশকলাকে কুশোপরি_ 

সপ» পাস *শ ও পাশ পর পপ পপ পা পট পপ সপ | পাপ পপ সপ পপ পা ৯৯ 

* প্রাতঃ কৃত্য_১1%; কান হইতে আল্মাপশাপ্ তগবংপুজাদি নিত্যক্রির]। 
1 ইার ভাংপধ্য ব শপষ্টার্য এই যে, প্রপুরুদেব,দীক্ষামণ্ুলের পুরোভাগে পুর্বাভিমুখে নিজাসনে সম!সীন 

হই! দীক্ষাস্বদ্ধী সঙ্কগ ও মাতৃকান্ভাস করত স্বীয় বামদিকে অগ্ে শব, পুজোপচার ও অর্ধ্য প্রভৃতি সামত্রী 
্ন্বপুত্রে পূর্ণ করিয়৷ যখোত্তর স্থাপন করিবেশ এবং দক্ষিণভাগে পুষ্প প্রভৃতি বিন্যাস করিবেন। 

1 শ্পীর্ঘ যথা, _গুরুসকল অর্থাৎ নিজ গুরু ও পরমণ্ুর প্রভৃতি এবং প্রনারদাদি অন্যান্য পূর্ববসিদ্ধ ভাগ- 
বতগণ। প্রথসতঃ মণ্ডলের অন্তর্গত পীঠের উত্তরভ|গে বাযুকোণ হইতে ঈশানকোণ যাবৎ “গুরদে নমঃ, পরম- 
গুরবে নম$” ইত্যাদিরগ মন্তে গন্ধানিযোগে উক্ত গুরু প্রন্ৃতির অন্ন কথিয়। প্রণ।মমুদ্রা দেখাইবেন। অনন্তর 

'গুঁরু প্রভৃতির দিকট অনুজ্ঞ! লইয়! তদ্দক্ষিণভাগে যখ।বিধি গণপতির অচ্চন। পূর্বক নির্বিবন্বতা প্রার্থনা করিবেন 
এবং অগ্রে লেখা ( বক্ষামাণ ) বিধানে মণ্ডলের মধ্যে পাঠাচ্চ'ন! করিবেন। তৎপয়ে মগ্ডলান্তর্ববত্তি অন্কিত গঞ্মের 
মধ্যে কর্ণিকোপরি আকৈকপ্রনাণ ধান্ত ও তদ্টমাংশ শুর আতগতওঞ রাখির। ত্্পরি কুশআয়-ঘটিত-অব্ষগ্রন্থি- 
যুক্ত কূশসমূছ বিস্তৃত করিবেন। কেহ কেহ বলেন। একমুষ্ট কৃশও বিস্তৃত করিতে পারেন। 

পপ শপ পা ৮ সপ ও সপ শা পপ শত পপ শি পপ ত শপ পপ ০ পাশিশাি্িসপ উ ০০ পল পপ পর উপ পপ ৪. পা ৮: ০৮ ৮ 
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'তাশ্চোক্তাঃ।-- 

ধূমার্চিরুম্ম। জলনী জালিনী বিশ্ফুলিঙ্গিনী ৷ 

সপ্রীঃ স্থরূপা কপিল! হব্যকব্যবহে অপি ॥ ৩৪ ॥ ইতি। 

কাষ্ঠৈ্টান্তৈষুতা। ভাদ্যের্ডান্তৈশ্চার্ণেধিলোমগৈঃ | 

সুধ্যস্য চ কলাঃ কুস্তে ছাদ স্থন্য পৃজয়েৎ॥ 
তাশ্চোক্তা: 1+- 

তপনী তাপনী ধৃত ভ্রামরী জালিনী কুচি; | 
ুযুয্া ভোগদ। বিশ্বা বোধিনী ধারিণী ক্ষমা! ॥ ৩৫ ॥ হাঁত। 

ু্ানত্িক্ষিপেন লমন্্বেণ কুস্মং সিতং | সাক্ষতং সসিতং স্বর্ণ, সরত্বং চ কুশাংুথা | ৩৬| 
সত শপ 

চায়ং। ূ মান্চিষে; নম ইত্যাদি কেচিচ্চ দশদলকমলং সকিস্তা তংকর্িকাযাৎ মং বহ্ধিমগুলায় 
নম ইতি ন্তস্ত তদ্দশদলেষু দশ বহ্ছিকলা ন্যসেদিত্যাুঃ ৷ এবমেব হৃদি দ্বাদখদলং ভ্রমধ্যে চ 
ষোড়শদলং কমলং সংচিন্ত্য অং অর্কমগ্ডলায় নমঃ উং সৌমমগুলায় নম ইতি ক্রমেণ তত্তৎকর্ণি- 
কয়োর্নন্ত তত্তদ্দলেষেব সুধ্যসোমকলা ন্যসেদিত্যাহঃ ৷ অন্যে চ আনামষ্টত্রিংশতো বহ্যাদিকলানা- 
মন্তাসাঞ্চ পঞ্চাশতঃ প্রণবকলানাং শুদ্ধজলপূর্ণে শঙ্খ এব ন্যাসমাহুঃ ॥ ৩৪ ॥ অধুনা 
তশ্মিন্ কুস্তে সুধ্যকলানাং ন্যাসাদিকং লিখতি কাদোরিতি। বকারাট্যে্ঠকারান্তৈ্র্দৈ্যুতাঃ 
দ্বাদশাপি কলাঃ। চকারঃ সমূচ্চয়ে। ভকারাগ্ৈর্ডকারাস্তৈর্বব্ণৈরপি যুতাঃ ৷ নন্থ ভকারাদীনাং 
দ্বা'শবর্ণানাং ডকারান্তত। কথং স্তাৎ ক্রমেণ ক্ষকারান্ততাপ্রাপ্ডেন্তত্রাহ বিলোমগৈবুর্ণৎক্রম- 
পরাপ্তৈঃ। অয়মর্থঃ। অনুলোমপঠিতককারাগ্েকৈকমক্ষরং প্রতিলোমপঠিতডকারাদ্েকৈকাক্ষরেণ 
সহিতমাদৌ স্র্যকলাস্থ সংযোজ্য ন্যাসাদিকং কুর্ধ্যাদিতি। প্রয়োগশ্চ কং ভং তুপন্যৈ নম 
ইত্যাদি ॥ ৩৫ ॥ তিতশ্চো্তপ্রকারেণাধাররূপমনরিং চা ২ স্্য্চ বিচিস্ত্য কুস্তন্য তন্য 
212০-৯542 সাস্সপীপািপেসপসসশ শা শা লজ শি সস  পসপ 

বিন্যাস করত গ্ধাদি দ্বারা অর্চনা করিয়া গুঁকার জপ করিতে করিতে সেই কুশসমূহের 
উপর যথাযথরূপে কলস স্থাপন করিবেন *। ৩৩। বহ্ছির দশকলা৷ কথিত হইয়ীছে, যধা__, 
ধূমার্চি, উন্মা, জলনী, জালিনী, বিস্ষুলিঙ্গিনী, নুপ্রী, সুরূপা, কপিলা, হব্যবহা এবং 
কব্যবহা । ৩৪। অন্থলোমক্রমে কাদি ঠাস্ত ও বিলোমক্রমে ভাদি ডাপ্ত *র্ণসমূছের সহিত 

সমন্বিত করিয়া হুর্য্যের দ্বাদশ কল! এ কলসে বিন্তাস পূর্ববক অর্চনা করিবেম। ন্্য্যের 
দ্বাদশ কল! কথিত আছে, যথা--তপনী, ধূআরা, ভ্রামরী, জালিনী, রুচি, হুযুয়া, ভোগা 

বিশ্বা বিশ্বা, বোধিনী, ধারিণী ও ক্ষমা ণ। ৩৫। উক্ত প্রকারে আধারম্বরূপ অগ্নিকে ও কুস্তরূপী 

& শক্টার্থ বখা,__শাক্সবিদ্গণের মতাবলন্ধী হইর1 লোহিতবর্ণ নু নূতন তন ছিত্রহীদ কলসকে কন্তাহতত দ্বারা প্রস্তুত 
মনোহর ত্রিগুগীকৃত কাপামন্ত্রে বায়ত্রয় বেষ্টন করিবে। ““্ফট্” এই মন্ত্র পাঠ করত ধেষ্টন করিতে হয় । এই. 

 স্ধপ করিয়। উহা! জগ্ুরু ও ধৃপধূষসমন্বিত করত ধিশ্াস করিবে। 
1 কংতং তগন্তৈ নম: খং বং তাগন্তৈ নমঃ, গং ফং ধূ্াগৈ নম, ঘং পং আ্রামর্ষৈ্য নমঃ” ১৪ বাশ 

কলা প্রয়োগের মনত ইত্যাি রবুত্যনুসারেবিয়। লইতে হয়। 



৬০ '_ জ্ীঞহরিভক্তিবিলাসঃ| [২য় বিলাস; । 

কুস্তঞ্চ বিধিন! তীর্থান্তুনা শুদ্ধেন পূরয়েৎ। জলে চেন্দুকলা স্তত্য সম্বরাঃ যোড়শার্চয়েখ ॥৩৭ ॥ 

তাশ্চোক্তাঃ।_-অমৃতা মানদা পৃষা তুষ্িঃ পুষ্টী রতির্ধতিঃ | 
শশিনী চন্দ্রিকা কান্তির্জ্যোৎনা প্রঃ প্রীতিরঙ্ৃদা। 
পূর্ণা পুর্ণামৃতা চেতি ॥ ৩৮ ॥ 

অথ শম্স্থাপনবিধিঃ। 

শুদ্ধাদুপুরিতে শখে ক্ষিধ গন্ধাষ্টকং কলাঃ। আবাহ সর্ববাস্তাঃ প্রাণ প্রতিষ্ঠামাচরেৎ ক্রমাৎ ॥৩৯। 

অন্তর্মধ্যে শুরুকুষ্থমাদিকং ক্ষিপেৎ। সসিতং শর্বরং। তদুক্তং। প্রোতোলরিত্বা তন্মধো 
শুরুপুষ্পং সিতাযুতং | ন্বর্ণং ররুঞচ কুষ্চঞ্চ মূলেনৈব বিনিক্ষিপেদিতি | যচ্চ মৃলগ্রস্থার্থাদধিকং 
কিঞ্িল্লিখাতে তং পূর্বগর্তন্ত যথোদিতমিত্যন্তানুবর্তনা্দিতি জয়ং ॥ ৩৬ ॥ বিধিনেতি পীঠ- 

কুস্তয়োবৈক্যং বিচিন্ত্য বিলোমপঠিতৈঃ ক্ষকারা্ৈর্কা রাস্তৈর্মীতৃকাক্ষবৈরবারত্রয়ৎ মূলমন্ত্রজপেন 

কুস্তং তং কেবলবিমলতীর৫ধোদকেন পৃরয়েৎ। অত্র চ শক্ত কর্পূরাদিজলৈঃ গব্যদুগ্ষৈঃ সর্বেবী_ 

ঘধিজলৈঃ ক্ষীরদ্রমাদি-কাথজলৈরন্মৈর্বা! মহৌষধিতোয়ৈ; পূরয়েদিতি। স্বরাঃ অকারাস্া- 
শতুর্দিশ। সাহচর্ধ্যািসরগান্থম্বারৌ চেতি যোড়শ। ততসহিত। ইন্দোঃ কলা; যোড়শ কুস্তোদকৈ- 

বিধিনা ক্রমেণ ন্ান্ত পুশ্পাদিন| পুজয়েৎ ॥ ৩৭॥ জ্ঞোহঙ্সা চৈকা শ্রীশ্চৈকা | পূর্ণা চৈকা 

পর্ণামৃতা চৈকা ইতি দ্বে। প্রয়োগস্চ অং অমৃতায়ৈ নম ইত্যাদি ॥ ৩৮॥ 

অথ শঙ্খসুরপবিধিং দর্শয়তি শ্তুদ্ধেতি। পূর্ববঙ্টোকস্থং বিধিনেত্তান্বর্তত এব। অতে। হি 

মূলমনেণ শুদ্ধাদুন। পরিপূরিতে। শক চ পূর্বরব্ৎ কর্পূরজলাদিনা পূরিত ইতি জেয়ং। তাঃ 
পুর্ববোক্তাঃ। বহ্যারকেন্দুকলাঃ সর্ববাঃ শঙ্খ এব ক্রমাৎ পৃথক্ পৃথগাবাহ্ তাসাং প্রাণপ্রতিষ্ঠাং 

শশা শপে সি পপিসপিস » পদ এ ৮080 উট আর ৪ পপ চারি পা 

হুর্ধযাকে চিন্তা করিয়! মন্ত্র পাঠ করত কুস্তমধ্যে সশর্কর, সাক্ষত, শুরু পুষ্প এবং সরত্ব ব্বর্ণ ও 

কুশ নিক্ষেপ করিবেন। ৩৬। তৎপরে যথাবিধানে * বিশুদ্ধ তীর্থান্ু দ্বারা কুন্ত পরিপূর্ণ 

করিতে হয়। তদনস্তর সেই কলসস্থিত সলিলে ষোড়শস্বরসমদ্থিত যোড়শসংখ্য ইন্দুকলা 

বিস্তাস ক্রু অর্চনা করিবেন। ৩৭। চন্দ্রের যোড়শকলা কথিত আছে, যথা--(১) 

এমৃতা, (২) মানদা, (৩) পৃষা, (৪) তুষ্ট, (৫) পুষ্টি, (৬) রতি, (৭) ধৃতি, (৮) শশিনী, (৯) 
চত্দ্রিকা, (১০) কুস্তি, (১১) জ্যোহস্গা, ( ১২) শ্রী, (১৩) প্রীতি, (১৪) অঙ্গদা, (১৫) 

পূর্ণা, ও ( ১৬) পৃর্ণামৃতা ৷ ৩৮ ॥ গ' 

অনস্তর শঙ্স্থাপনবিধি ।-_বিশুদ্ধ বারিপৃরিত শঙ্খমধ্যে গন্ধাষ্টক নিক্ষেপ পূর্বক সেই শঙ্খ- 

জলে সেই সকল চন্দ্রা আহ্বান করত যথাক্রমে তাহাদিগের প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিবেন। ৩৯। 
₹ যথাবিধানে বঙ্কার তাৎপর্য্য এই যে, গীঠ ও কুত্তের ক্য চিন্তা পূর্বক বিলোমপঠিত ক্ষরারাদি অকারান্ত 

মাতৃকাক্ষরন্বরূপ মূলমন্ত্র বারভ্রয় জপ করিয়া কেবল বিমল-হীর্থোদকে কৃত্ত পরিপূর্ণ করিবে। সক্ষম হটলে 
কপুরাধিবাসিত জল দ্বারা, গব্যছুগ্ধ ছারা, পঞ্গবা দ্বারা সর্ব্বৌধধিসিলিল ঘ।রা, ক্ষীরক্রমাদিক।খজল অর্থাৎ ঘট 

প্রড়ৃতি বৃক্ষের কাধ দ্বারা, অন্ত জল স্বর! অথবা মহৌবধিসলিল দ্বার! কু্ত পরিপুরিত করিতে পায়েন। 
1 এই নকলের প্রয়োগ বধ।-."অং অনৃতায়ৈ নমঃ" ইত্যাদি অর্থাৎ পুজাকালে এইক্গ নিয়মে স্তর প্রয়োগ 

করিযষেন। 



২য় বিলাসঃ |] জী এহরিভক্তিবিলাসঃ। | ৬৬ 

গন্ধাষ্টকঞ্কোক্তং ।-_ 

উশীরং কুস্কুমং কুষ্ঠং বালকং চাগুরু মুর! । জটামাংনী চন্দনঞ্চেতীষ্ং গনধাষ্টকং হরেঃ ॥৪০॥ ইতি 
কৈশ্চিচ্চন্দন-কর্পুরাগুরু-কুঙ্কুম-রোচনাঃ | কক্কোলকপিমাংস্তশ্চ গন্ধাষ্টকমিদং মতং ॥ ৪১ । 

তখৈবাঁকারজা বর্ণেঃ কাদিভিদশিভির্দশ ৷ উকারজাষ্টকারাট্যৈঃ পকারাদ্যৈম'কারজাঃ | 
.. চতো! বিন্দুজাঃ যাদৈশ্চতুর্ভিননদজাঃ কলাঃ। স্বরৈঃ যোড়শভিযুক্তি। ন্যসেচ্ছজ্খে চ ষোড়শ ॥ 

তাশ্চোক্তাঃ।__হষ্টিখদিঃ শ্বতিমেধা কাস্তিলক্দীর্ধতিঃ স্থির! । 

স্থিতিঃ সিদ্ধিরকারোথাঃ কল! দখ সমীরিতাঃ ৷ জরা চ পালিনী শান্তিরৈশ্বরী রতিকামিকে। 

বরদ। হলাদিনী গ্রীতিঘ৷ চোকারজাঃ কলাঃ । তীক্ষা রৌদ্র ভয় নিদ্রা তরী ক্ষুৎ ক্রোধনী ক্রিয়া। 
উৎকারী চৈব মৃত্যুশ্চ মকারাক্ষরঙ্গাঃ কলাঃ | বিন্দোরপি চতন্রঃ স্্যঃ গীতা খ্বেতারুণাদিত।॥$২॥ 

নিবৃত্তিশ্চ প্রতিষ্ঠা চ বিদ্যা শাস্তিস্তথৈব চ। ইন্থিক! দ্রীপিক। চৈব রেচিক। মোচিক। পর। ৷ 

সুক্া তথামৃতা| জ্ঞানাজ্ঞান। চাপ্যায়নী তথ|। ব্যাপিনী ব্যোমরূপা চ অনন্তা নাদসস্ভবাঃ ॥৪৩॥ ইতি 

ক্রমণৈব কুর্ধ্যাংৎ। তন্তংপ্লান প্রতিষ্ঠা প্রকারশ্চ প্রীপুরুষোত্তমবনবিরচিতক্রমদীপিকাটাকাদি- 
গ্রশ্থান্তরতো৷ বিজেয়ঃ ॥ ৩৯ ॥ ইতোতিং গন্ধাষ্টকং হরে? শ্রীরুষ্ন্ত ইষ্টং প্রিয়ং ॥ ৪* ॥ কপিঃ 

শিহলকঃ ॥ ৪১ ॥ অথ পঞ্চাশংপ্রণবকলানাং গ্যাং লিখতি তখৈবেতি। অকারজ। দশ কলাঃ 

ককারাদিভিদ্দশভিবর্ৈু-্তান্তম্মিন্নেব শঙ্খে ন্তসেদিতি দ্বাভ্যামন্তয়ঃ ৷ দশভিরিতি চাম্থবর্তত 

এব। অত উকারজ। দশ টকারাদৈযদ শভির্ণৈষুক্তাঃ। দশেতি মকারঞ্জ।শ্চ দশ পকারার্দ্যৈ- 

দর্শতিযুক্তি। ইতি জেরং। ষকারাদ্যৈশতুর্ভিবর্শে্ুক্তাশ্চ তরে। বিন্দুজাঃ কল! ন্যসেং। নাদজাঃ 
যোড়শ চ কলাঃ যোড়শভি: স্বরৈঃ ্বরৈঃ অকারাদিভিধুক্। গ্তসে২॥ ৪২॥ নিবৃত্যাদয়ো! নাদজাঃ 

সপ শ্পীশিশী শীট টি শী আপি পি আল পপি সপ শা নী শী পি সীল 

ন্াক্টকের বিষয় বিষয় কথিত আছে, যথা__উশীর, কুস্কুম, নিব বালক, অগ্ুরু, মুরা, জটামাং ংসী, 

চন্দন এই আটটাকে গন্ধাষ্টক কহে, ইহ! শ্রীহরির প্রীতিকর *18। কোন কোন মহাত্ম। চন্দন, 

কপূর, অগুরু, কুঙ্কুম, রোচনা, কক্কোল, কপি, 1 ও জটামাংসী এই কয়টাকেই গন্ধাষ্টক বলিয়। 
স্বীকার করেন। ৪১। উক্তপ্রকারেই ককারাদি দশবর্ণের সহিত অকারজাত দশুকুলা, *টকা- 

রা্দি দৃশবর্ণের সহিত উকারজাত দশকল।, পকারাদি দশবর্ণের সহিত মকারজাত দশকলা; 

বকারাদি বর্চতুষ্য়ের সহিত বিন্দু চারিটা কল। এবং যোড়শসংখ্য স্বর্বুর্র সহিত নাদজ 

যোড়শকল। সংযুক্ত করিয়া সেই শব্ছে ব্দ্তাস করিবেন। কল! সকল কথিত আছে, যা_ 

সৃষ্টি, খদ্ধি, স্থৃতি, মেধ।, কান্তি, লক্ষ্মী, ধৃতি, স্থিরা, স্থিতি ও সিদ্ধি এই দশটা অকারোথ কলা 

বলিয়! উদান্বত হম । জর! পালিনী, শাস্তি, এশ্বরী, রতি, কামিক।, বরদা, হলাদিনী, প্রীতি 

ও দীর্ঘ! এই ্ শটা উকারোখ । তীক্ষা, রৌদ্র, ভয়া, নিদ্রা, তথ্ী, ক্ষুৎ ক্রোধনী, ক্রিয়া, উৎ- 

কারী ও ম্বৃত্যু এই দশটা কলা মকারোখ ) এবং পীতা, শ্বেতা, অরুণা ও অসিতা এই চারিটা 

7 উদীর _বীরণমূল অর্থাৎ বেপার শিকড় কুছুম-_জ1করাণ। কুঠ-_কুড়। বালক-_বাল|। মুয়া-_ভাপ- 
পর্ণা। চলান--খ্েতচলগন। ' 1 কপি--শিহলঞ অর্থাৎ শিগারস। 



৬২ "  শ্রীশ্রহরিভক্তিবিলাসঃ | [২য় বিলাসং। 

ম্যাসং কলানাং সর্বাসাং কুর্যাদেকৈকশঃ ক্রমাৎ। 
নামোচ্চারধ্য চতুর্যস্তং তত্তদর্ণৈন'মোইস্তকং ॥ 8৪ | 

ূর্ববং প্রাণ প্রতিষ্ঠাযান্তাসামাবাহনাৎ পরং | খচঃ গঞ্চ যথাস্থানং পঠেত্াশ্ার্চয়েৎ কলা; । 
হংসঃ শুচিষদিত্যাদৌ প্রতদ্বিফুস্ততঃ পরং। ত্রিয়ন্বকং তৎসবিতুবিষুতর্যোনিমিতি ক্রমাৎ ॥ ৪৫ 

তত্র শঙ্ঘোদকং কুস্তে মৃলমন্ত্রেণ নিক্ষিপেৎ। পিদধ্যাতনুখং শক্রবলীচু তাদি-পল্পবৈঃ ॥ ৪৬॥| 

শোড়শ। কচি হাতি পাঠ: তত-চ মা একা মাত উকা, পূ পূর্জ চেভি_ 
বং। কেষাঞ্চিয্নতে চ অনন্ত। ইতি বহুব্চনান্তং নাদসম্তব। ইত্যন্ত বিশেষণং | তথ| চ সারদা- 
তিলকে ।__অনন্তাঃ স্বরসংযুতা ইতি। ততশ্চ স্ুক্মা একা অসুন্দর চিকা মৃতা চৈকেতি 
তিন ॥ ৪৩ ॥ ন্াসপ্রকারং লিখতি ্তাসমিতি। তৈস্তিঃ প্রাগুদিষ্টেবর্ণেঃ সহ। প্রয়োগশ্চ কং 
সষ্ট্যে নম ইত্যাদদি। কেচিচ্চ প্রণবাগ্মেব সর্ববং তত্তক্্যাসমাহুঃ। তথান্ঠে চ অকারকলানাং 
পাদদ্য়সন্ধাগ্রেষু উকারকলানাঞ্চ করছর়সন্ধ্যগ্রেষু মকারকলানাঞ্চ গুদাগ্যঙ্গেযু দশহ্ বিন্বু- 
কলানাঞ্চ ক্ঠচিবুকভন্য়েযু নাদকলানাঞ্চ তত্তন্যাসস্থানেষু গ্রকারভেদেন ন্তাসমাহুঃ। তত্তৎ- 
প্রতিষ্ঠাদিবিধিশ্চ শ্রীপুরুষোত্তমবন-বিরচিতক্রমদীপিকাটাকাদিগ্রস্থতো বিশেষেণাঁবগন্তব্যঃ ॥ ৪৪ | 
কিঞ্চ পূর্বমিতি তাসামকারজাদিকলানাং। যথাস্থানমিতি খঙ্খজলে২কার প্রভবাণাং কলানা- 
মাবাহনান্তরং প্রাণপ্রতিষ্ায়াশ্চ প্রাক্ হংসঃ শুচিষদিতাচম্, উকারপ্রভবাণাঞ্চ প্রত দ্বিষ্ুবিতি, 
মকার প্রভবাণাঞ্চ ত্রিয়ত্বকমিতি, বিন্দুপ্রভবাণাঞ্চ তৎসবিতুরিতি, নাদপ্রভবাণাঞ্চ বিধু- 

ধোনিমিতি ক্রমাং গঠেদেতি ? জেয়ং। কচিচ্চ ত্রযন্বকমিতি পাঠঃ ॥ ৪৫॥ তৎকলান্তাসসংস্কৃতধ। 
শপ নত: পপ শশী পপ পাপা রি গণ এ রা 

বিন্দুখ অর্থাৎ অন্ুম্বারজাত কল। ল| বলিরা পরিকীর্তিত | ৪২। নিবৃত্তি, প্রতিষ্ঠা, বিদ্যা, শাস্তি, 

ইন্ধিকা, দীপিকা, রেচিকা, মোচিকা, সুল্মা, অন্প্মা, মৃতা, জানা,অজ্ঞানা, আপ্ায়নী,ব্যাপিনী ও 
ব্যোমরূপ! এই ষোড়শসংখ্য কল! স্বরসংযুক্ত ও নাদোথ অর্থাৎ চন্দ্রবিন্দু হইতে সঞ্চাত * 1৪৩| 
ঠিত্তদবর্ণের নহিত চতুর্ধান্ত নাম উচ্চারণ পূর্বক অস্তে নমঃশব্দ যোগ করত একে একে এ সকল 

কলা শ্বাস রিবে অর্থ অগ্রে যে সমস্ত বর্ণ উক্ত হইল, সেই সমস্তের সহিত চতুর্থাবিভক্তিযুক্ত 

নামসমূহ উচ্চারণ পৃর্ববক অস্তে নমঃ শব যোগ দিয়া কলাপকল একে একে স্থাপন করিতে 

হয় 11881এ সমন্ডের আবাহনের পরে এবং প্রাণপ্রতিষ্ঠার পূর্বে যথাগ্ানে খাকৃপঞ্চক পাঠ এবং 
কলাসমূহের ভ্ষ্চন। করিবেন। প্রথমতঃ “হংসঃ”, তৎপরে “প্রতদ্িষুঃঃ”, পরে “ত্রিয়ন্বকং” 
তরনম্তর “তৎসবিতুঃ” পরে “বিষুর্ধোনিং” যথাক্রমে এই খকৃপঞ্ক উচ্চারণ করিতে হয়।৪৫। 8 

পা পসরা 

* এই যোড়শ কল! নাদো'খ, কেহ কেহ এইরূপ অর্থ করেন। 
1 প্রয়োগ বধার--“কং শুষ্টো নমঃ১ খং খদ্ধ্যে নম,” ইতাদি প্রকারে ভাদ করিষে। €কোহ ফোন পণ্ডিত 

কেবলমাত্র প্রধমে প্রণবসংযুক্ত করিয়াই এ নকলের ম্যান করি] থাকেন। অপর অনেক মহাকা। পাদদ্বরসন্ধ্যগ্রে 
অকারজাত কল!র, করদয়সন্ধ্যগ্রে উক।রজাত কণার, গুহাদি দশ অঙ্গে মকারঞাত কণার, ক চিবুক ওজ্রনবয়ে 
বিনুঞ্জ।ত কলার এবং তন্তন্নযানস্থানমকলে নাদঞ্জ কলার ভ্যাস করেন। ক্রমদীপিকার টাকাদি গ্রন্থে এই সকলের 
প্রতিষ্ঠার্দিবিধি সবিস্ত।র লিখিত আছে। 

£ এই লোকে “বধাস্থানে" বঙগার তাংপর্ধা এই যে, শখ দলে গকার জাত করার জাবাহনীনন্তর ও প্রাপগ্রতিষ্ঠার 

পপ পাল পা সত 



২য় বিলাসঃ। ] ্রীপ্ীহরিভক্তিবিলাদং | ্ ৬৩ 

শরাবেণাথ পুষ্পাদিযুক্তেনাচ্ছাদ্য তৎ পুনঃ । সংকেষ্্য বস্তযুগ্েন ততঃ কুস্তধ্চ মণ্ডয়েৎ। ৪৭ | 
ছথ কুত্তে ভগবৎপুঞ্জাবিধিঃ | 

তন্সিশ্নাবাহ কলসে পরং তেজে। যথাবিধি। সকলীকৃত্য চাচার্ধাঃ পৃজয়েদাসনাদিভিঃ ॥ 
মকলীকরণং চোক্তং ।--দেবতাঙ্গে ষড়ঙ্গানাং ন্তাসঃ স্যাৎ সকলীকৃতিঃ ॥ ৪৮॥ 

কেচ্চিচ্চাহুঃ করন্যাসপীঠন্তাসৌ বিনাথিলৈঃ। 

গ্যাসৈম্তত্বেজসঃ সা্গীকরণং সকলীরুতিঃ ॥ ৪৯ ॥ 

এবঞ কুস্তে তং সাঙ্গোপাঙ্গং সাবরণং প্রভূং | 

অগ্রভোলেধ্যবিধনার্চযেভোদ্যাপপাবধি ॥ ॥ ৫৯ ॥ 
"০৫00৮০৮০০০৯ ই পপ এপ পল 

স্পা ০ শপ সপ ০০৬ 

শখহমূদকং কুস্তে প্রাক্ স্থাপিতে তন্মিন্ অর্পয়েং। তত কুস্তস মুখ শত্রবল্লয। ইন্না, 
আত্রাদিপল্লবৈশ্চাচ্ছাদয়েখ। আদিশবাদশ্বখাদি ॥ ৪৬॥ তত কুস্তমুখং পুষ্পাদিনহিতেন শরাবেণ 
পুনরুপরি আচ্ছাগ্ঘ। আদিশবেন ফলতগুলাদি। পুনশ্চ তন্মুখমেব বস্্ঘয়েন বেষ্টযিত্ব। মখ- 
য়েৎ পুষ্পচন্দনািন! ॥ ৪৭ ॥ 

পরং তেজঃ নরাকৃতি পরং ব্রদ্ম রীরুষ্ণং। যথাবিদীতি মূলমন্ত্রেণ শ্রীমূর্তিং সকিস্তয 
করাভ্যাং পুষ্পাঞ্জলিমাদায় প্রবহন্নাসাপুটেন হৃদয়াদ্দেবতেজঃ পুষ্পাঞ্জলাবানীয় কলসাদিকল্পিত- 
ূর্তাবাবাহনং তন্সপ্থেণ কৃরধ্যাদিত্যর্থঃ। আসনাদিভিরুপচারৈঃ। তে চাগ্রে নিত্যপূজাপ্রসঙগে 
বিস্তার্যা লেখ্যাঃ ॥৪৬| কিমাহুস্তদেব লিখতি করেত্যাদি। তস্য ব্রন্মস্বরূপস্ তেজনঃ সাঙ্গীকরণং 
ধ্ানেন সাকারতাপার্দনং ॥ ৪৯ ॥ তং নরাক্কতিগরব্রদ্বরপং প্রতৃং শ্রীকষ্চং। এবমাবাহনাদ্িন। 

পপ পপ সপ - 

মূলমন্ত্রোচ্চারণ সহকারে সেই শঙ্ধোদক কুস্তমধো নিক্ষেপ করিবে। কুস্তমুখ শক্রবন্তী 
ও আত্রাদিপল্পব দ্বারা আচ্ছাদিত করিতে হয়। ৪৬। পরে পুণ্পাদি-সমন্থিত শরাব দ্বারা পুন- 

রায় কুস্তমুখ আচ্ছাদিত করত বস্থঘবয় দ্বার বেন পূর্বক তৎপরে (কুন্ুম, চন্দন প্রভৃতি দ্বারা) 

কুস্তকে বিমগ্ডিত করিবে । ৪৭। 

অনন্তর কুস্তে ভগবৎপৃজাবিধি।-_-গুরুদেব সেই কুস্তে যথাবিধি * নরাকৃতি গর কুণকে, 
আবাহ্ন পূর্বক সকলীকরণ করত আসনাদি উপচার দ্বার! অঙ্চনা করিবেন । সকলীকরণ কথিত 
আছে, যথা-_-দেবতাঙ্গে ষড়ঙ্নন্যাসই সকলীকরণ বলিয় অভিহিত হয়। ৪।*কেহ কেহ বলিয়া 
থাকেন যে, করন্তাস ও গীঠন্তাস ব্যতীন্ত অন্তান্ত অখিল ন্যাসদ্বার! সেই ব্র্ষশ্বক্ধপ তেজের 
ধ্যানযোগে সাকারতাপাদনকেই সকলীকরণ: বল! যায়। ৪৯। এইরূপ আবাহনাি ঘবারা অন্ধ, 

শত পর সপ সপ পা শপ শপ এ পা ও সপ পপ | পাশ স্পা সস ভে ০০ জপ টিক পি ১ 

পূর্বে “হস; শুচিষং॥, উকারজ কলার আবাহনানত্তর ও প্রাণপ্রতিষ্ঠার পুর্বে «প্রতিক; ”; মকারজ কলার গবা- 
হনের পরে ও প্রা্গপ্রতিষ্ঠার পুবের «ত্রিরকং" বিনুজাত কলার আবাহনের পর ও প্রাণপ্রতিষ্ঠার পুবেষ তি" 
সবিতুঃ" এবং নাদে।খ কলার আবাহনের পরে ও প্রাণপ্রতিষ্ঠার পুরে “বিকুর্ষে!নিং" যথাক্রমে এই খকৃপক পা 
করিতে হয়। 
..* যখাবিধি--অর্থাৎ মূলযন্তর ঘার! মুর্তি চিত্তন পূর্ধবক করহর়ে পুণ্পাপ্রলি লইয়। সেই পুগাঞ্জলিতে প্রবহ- 
মান নাসাপুট বারা হতপ্রদেশ হতে বঙ্ষতেজঃ জানয়ন করত কলসাদিতে ক্গিত মুর্তিতে ত্বক দ্বারা জার 
করিবে। 



৬৪ শ্ীলীহরিভ্ক্তিবিলাসঃ। [ ২ বিলাসঃ। 

নৈষেস্ঠা্পণত্তঃ পশ্চান্মগুলন্য চ সর্বত্বঃ। 

সদীপান্ ঈ্ৈষ্টিকান্ স্তান্তেৎ সবীন্াঙ্থুরভান্বনান্॥ ৫১। 

ততো দীক্ষাঙ্গহোমার্থং কুগুলন্ চ সর্বত্বঃ| 

মংমার্জয দর্ভমার্জন্যা যথাবিধ্যুপলেপয়েৎ। 

বিকীর্ধ্য মর্ষপাংস্তত্র গব্যৈঃ সংপ্রোক্ষ্য পঞ্চভিঃ। 

মধো সংপূজয়েছাম্ত্পুরুষং দিক্ষু তৎপতীন্ ॥ ৫২॥ 
শোষণাদীনি কুণস্ত কৃত্ব। প্রোক্ষ্য কুশাস্থৃভিঃ। 

উ্লখ্য চাম্মিন্ যোল্তাদিসহিতং মগডলং লিখেৎ ॥ ৫৩॥ 
22০০১৪০০০০৮ পপর শপ পা ₹ সাজ শট 

নৈব্দোসমর্পণান্তমর্চয়েৎ। কথং? অগ্গে নিতাপুাপ্রসঙ্গে ধস্থানে লেখোন প্রকারেণ | অত. 

স্তত্ৈ তংপর্বপ্রকারো বিশ্টার্ধ্য লেখাস্তদৃষ্ট্যাহত্রাপি তৈব পুজা কর্তব্যা, অধুন! তল্লিখনেনাল- 
মিত্যর্থ; ॥ ৫০ ॥ বীন্জাস্কৃরপাত্রপহিতান্ সত উত্তমান্ গব্যদৃতাদিসাধিতান্ সম্যগুজ্জলিতান্ 
দীপান্ মগুলন্ত পরিতঃ স্থাপয়েৎ। পৈষ্টিকান্ পিষ্টেন যবচূর্ণাদিন। নির্শিতান্ পাত্রানিত্যর্থঃ ॥৫১। 

দীক্ষাহোমবিধিং লিখতি তত ইত্যাদিন! যখোদিতমিত্যন্তেন | যথাবিধীতি | বাযুবীজজপ- 

দর্তমার্ভাদিলমমাগ্নেয়ীমারভ্য গ্রাদক্ষিণোন সংমার্জা তখৈব বরুণবীজেন লেপনং কু্যাদিত্ার্থঃ। 

যথাবিধীত্যন্তাগ্রেহপি সর্বত্রা্গবর্তনং কা্যং। তত্তত্প্রকারবিশেষশ্চ গ্রস্থান্তরতে। জেয়ঃ। 

সর্ষপান্ অন্ন্তানূ। : তত্র ্ কৃণডে দি চ দশহ উতর দিকৃপালান্ ॥ ৫২ ॥ আদিশব্দেন 
সলিল 70 

উপাঙ্গ ও আবরণ সহ প্র কুষ্ণকে অগ্রতোলেখ্য ( বক্্মাণ ) বিধানে নৈবে্ার্পনাৰধি অর্চনা 

করিবেন্। ৫০। রা সমর্পণাস্তে মগুলের সর্ধদিকে বীজাঙ্কুর-পাত্র-সমন্থিত, সদীপ পৈষ্টিক 
সকল বিন্যস্ত করিবেন। ৫১। * 

অতঃপর দীক্ষাহোমবিধি অনন্তর গুরুদেব দীক্ষাঙ্গহোমার্থ কুশনির্শিত সম্মার্জনী 
দ্বার পুর্বাবিহিত কুণ্ড যথাবিধি + সম্মার্জন ও উপলেপন করিবেন। পরে যথাবিধি সেই 

"কুণ্ডে সর্ষপ বিকীর্ণ করিয়া পঞ্চগব্য দ্বার! প্রোক্ষণ পূর্বক মধ্যভাগে বাস্তপুকুষের এবং 

দশদিকে দিক্পতিগশের অগ্চন! করিবেন | ৫২। তদনন্তর ( পৃজাপ্রকরণের লিখিত নিয়মা- 
সারে ) কুণ্ডের শোষণাদি অর্থাৎ শোষণ, দহন, প্লাবন ও কাঠিন্য গ্রভৃতি করিয়া! কুশান্থ 
দ্বারা প্রোক্ষণ পূর্বক বিলিখন করত এ কুওে যোল্াদি সহ মণ অস্ত করিবেন। €৩। 
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«* ইহার তাৎগর্ধ) এই যে, মণ্ডলের চারিদিকে বাজার ত্রসহিত, শ্্ি গব্যগ্বতাদি-সাধিত, সম্যক উজ্জ্বলিত 

দ্বীপসকল স্থাপন করিবে । এ সকগ দীপ অর্থাৎ বর্তিক। যবচূর্ণানর্শিত পাত্রে (আধারে ) স্থ।প্রিত হইবে। পৈষ্টিক 
শবে! পিই যবচুণ।দি দ্বার! নির্মিত পাত্র । 

1 এখানে যখাবিধি বলিবার তাংপর্য্য এই যে, সনবার্জনীর উপর বাযুবীঞজ জগ করত গয়িকোণ হইতে আর্ত 
করিয়! প্রান'ক্ষণাক্রমে মন্মার্জন করিবে এবং এরূপে বর'ণবীজ দ্বারা লেপন করিতে হইবে। 

£ অগ্রমন্্ অর্ধাৎ “কট্' এই মন্ত্র জপ করিয়। সর্ধপ বিকীর্দ করিবে । দশদিকপতি বথ1,-- ইজ, অনি, যম, 
নৈধ্'ত, বরুণ, বায়ু, কুবের, ঈপান, ব্রহ্মা, অনন্ক। 



২ বিলাসঃ | ] জ্ীত্ীহরিভভিবিলাসঃ| | ৬৫ 

শ্রীবীজং মধ্যযোনৌ চ বিলিখ্যাত্ক্ষ্য পৃজয়েৎ। 
নিধায় তত্র পুষ্পাদি বিষ্টরং সাধু কল্পয়েং ॥ ৫৪ ॥ 

তত্র লক্মৃতুন্বাতাং বিষুধশাবাহ্ পৃজয়েৎ। 
তাআাদিপাত্রেণানীয়াগ্রতোহগ্রিং স্থাপয়েক্ছুভং ॥ ৫৫ ॥ 
গন্ধাদিনাগ্নিমভ্যঙ্চ্য বিষ্কোঃ সংক্রীড়তঃ জিয়া । 

রেতোরূপং বিচিন্ত্যামুং কু্ডং তারেণ চার্চয়েৎ ॥ ৫৬॥ 

বৈশ্বানরেতি মন্তেণাচ্ছাস্তাগলিং তং সদিদ্ধনৈঃ। 
চিৎপিঙ্গলেতি গ্রজাল্যোপতিষ্ঠেদগ্লিমিত্যমুং ॥ ৫৭। 
জিহ্বা ন্যন্তেৎ সপ্ত তন্মিকপপাজেঘঙ্গদেবতাঃ। 
ষট্মথ যট্ ন্যস্য ত্রান স্যাষ্টাভ্যচ্চয়েচ্চ তাঃ ॥৫৮। 

দহনপ্লাবনকাঠিন্যাদীনি। কুশযুক্তৈরভিঃ উঃ। উন্লিখা উল্লেখেনধচ ৃতবা। আস্মন্ কুণ্ড ॥ আদিশবা- 
চত্রবৃত্তাদি ॥ ৫৩॥ অথালিসংস্কারং লিখিষ্যন্নাদৌ ততপ্রতিষ্ঠাং লিখতি শ্রীবীজমিতি ভ্রিভিঃ। 
পুপ্পাদিনা যদ্িষ্টরং শয্যা ত২। যদ্বা পুষ্পাদিকমেব বিষ্টরত্বেন কল্পয়িত্বা তত্র মধ্যযোনাবের 
নিধায়। আর্দিশবেন অক্ষতকৃষ্টো ॥ ৫৪ ॥ শুভম্ অনিন্দিতং। তথা চোক্তং ।_ প্রণম্য বিধি- 
নৈবাগ্রিমাহিতাগ্নেগৃহাদপি। আনীয় চাদধীতাত্র কুশৈ: গ্রজাল্য যত্বৃত ইতি ॥ ৫৫। শরিয়া সহ 
সংক্রীড়ত আত্ঘরসমস্থভবতঃ | অমুম্ অগ্নিং। তারেণ প্রণবেন॥ ৫৬ ॥ এবমগ্নেঃ প্রতিষ্ঠা 
বিধিং লিখস্ববোপস্থানবিধিং লিখতি বৈশ্বেতি। বৈশ্বানরেতি মন্বস্তাগ্াক্ষরাণি। এবমগ্রেংপি। 
সত্তিরুত্মৈধিহিতৈরিন্ধনৈরাচ্ছাত্য। চিৎপিঙ্গলেতি মন্ত্রণে। অগ্নিমিতি মন্ত্রে অমুং অগ্নি 
ৃপতিষঠৎ ॥ ৫৭॥ অথ সংস্কারার্থমেব প্রথমং ম্তাসাদিকং লিখতি জিহ্বা ইতি চতুভিঃ। বট 
শা 

(অনন্তর অগ্রিসংস্কার বর্ণনার্থ প্রথমতঃ তগ্রতিষ্ঠাবিধি লিখিত হইতেছে । )- যোনির মধ্য- 
ভাগে শ্রীবীজ লিখিয়৷ ( তাহা! জল দ্বারা ) অততযুক্ষণ পূর্বক অচ্চনা! করিবেন, তছৃপরি 
পুষ্পাদি * স্থাপন পূর্ব্বক উত্তমরূপে ঝিষ্টর অর্থাৎ শয্যা করনা কর্রবেন 1৪ | “পরে 
তাহাতে খতুন্সাত৷ লক্ষ্মী ও বিষ্ণুকে আবাহন পূর্বক অর্চন! করিবেন। তানস্তর তাআাদি* 
পাত্রে শুভ অগ্নি আনয়ন পূর্বক পুরোভাগে স্থাপন করিবেন "| ৬$।* তৎপরে গন্ধাদি 
দ্বার অগ্নির পুজ! করিয়া এ অগ্নিক্লম্দরী সহ বিহারকারী বিষুর রেতঃস্বরপু চিন্ত। করত 
প্রণবযোগে কুণ্ডের অষ্চন! করিবেন। ৫৬। ( এইরূপে অন্্িরপ্রতিষ্ঠাবিধি লিখিয়া অধুনা 
উপস্থানবিধি লিখিত হইতেছে )।-_“বৈশ্বানর” ইত্যাদি মন্ত্র দ্বার! সেই অগ্নিকে আচ্ছাদন 
পূর্বক “চিৎপিক্গর” ইত্যাদি মন্ব গাঠ সহকারে যথাবিহিত কাঠ দ্বারা গ্রজলিত করিয়। “অরিম্ত 

* পুশ্পাদি_-এখানে আদি শবে পুষ্প, অক্ষত ও কৃণ্ঠ বুঝিতে হইবে । কোন কোন মহাত্মা এই লোক 
 মধাস্থ পুষ্প দি-বিষ্টরং" এক পদ করিয়। 'পুষ্পাদি ছ্থার! নির্শিত শয্যাঃ' এইরপ অর্থ করিয়! থাকেন। 

1 আহিতাগ্নি ত্রাঙ্গণের গৃহ হইতে অগ্রি আনয়ন পূর্ব্বক কুশ দ্বার! পপ্রালিত করিয়া যন্ব সহকারে স্থাপন 
করিতে হয়, ইহাই বিধি। 
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সঞ্তজিহ্বাশ্চোক্তাঃ |-- 

হিরণ্য! গগন! রক্তা তথ। কৃষ্ণা চ স্ুপ্রভ1। বহুরূপাতিক্নপা চ সপ্ত জিহবা বসোরিমাঃ 1৫৯1 
অথাঙ্গদেবতাঃ। 

সহ্রার্চিঃ স্বস্তিপূর্ণ উত্তিষ্টপুরুষস্তথ| । ধূমব্যাপী সপ্তজিহ্যো ধনূরধধর ইতি স্বৃতঃ ॥ 
অঙ্টমুর্তরয়ন্চ। 

জাতবেদাঃ সধজিহ্বে! হব্যবাহন এব চ। অস্বোদরজসংজ্ঞশ্চ তথ। বৈশ্বানরোইপরঃ। 

কৌমারতেজাশ্চ তথ বিশ্বদেবমুখাহ্বয়ৌ ॥ ৬০ ॥ ইতি। 
ততে। বহ্ছিং পরিস্তীরধ্য সংস্বত্যাজ্যং যথাবিধি। হুত্বা চ ব্যান্ৃতীঃ পশ্চাত্রীন্বারান্ জুনয়াৎ পুনঃ । 
ততোইস্ গর্ভাধানাদীন্ বিবাহাস্তান্ যথাক্রমং | সংস্কারানাচরেছুক্তমন্ত্েণাষ্টাহুতৈস্তথ। ॥ ৬১। 

সর, পর এ তর গজ পর এ -এ ০ ০ 0৮০৬৩ ভা 

অঙ্গেষু র্ধাদিযু বট, অঙ্গদেবতা ন্থন্ত অষ্টৌ মূর্তীশ্চ ন্যস্য তাশ্চ জিহ্বাঙ্গদেবতামূর্তীঃ 
প্রতোকং চতুর্থীনমোহস্ততত্তন্নামভিঃ পৃজয়েৎ ॥ ৫৮ ॥ 

বসোরগ্রেঃ । কেচিচ্চ পন্মরাগা স্পরণীত্যাস্ঠা সপ্তজিহবা অত্র মন্যস্তে ॥ ৫৯। 
বিশ্বমুখো দেবমুখশ্চেতি তৌ। তথা চ সারদাতিলকে ।__জাতবেদাঃ সপ্তজিহ্বে হব্যবাহন- 

সংজ্ঞকঃ। অশ্বোদরজসংজ্ঞোইন্স্তথা বৈশ্বীনরাহ্বয়ঃ। কৌমারতেজাঃ স্তাধিশ্বমুখো। দেব- 
মুখস্তথেতি ॥ ৬০ ॥ পরিস্তীর্য্য কুশাঙ্কুরাদিন! অগ্নেঃ পরিস্তরণং কৃত্বা। যথাবিধীতি সর্বত্রৈব সন্ব- 
দ্বনীয়ং। ততশ্চ তাপনাভিদ্োতনাদিনাজ্যসংস্কারাদিপ্রকারশ্চ যাজ্িকেমু ক্ুপ্রসিদ্ধ এব । অত্রা- 
পেক্ষিতশ্চেৎ শ্রীপুরুষোত্তমবনবিরচিতক্রমদীপিকাটাকা গ্রন্থতো৷ জেঞেয়ঃ। পশ্চাৎ প্রণবব্যান্বতী- 
ধর্থাবিধি হুত্বা বৈশ্বানরেত্যাদিন! অগ্রেমু'লমন্ত্রেণ পুনস্তরিকৃত্বো জুহুয়াচ্চ। শান্ত্রোক্তেন মন্ত্রে 
্বাহাস্ত প্রণবেনান্যেন চ তত্তৎকন্মবিষয়কেণ মঞ্েণ আহুতাষ্টকেন চ অন্য বহ্ছেঃ সংস্কারান্ ক্রমেণ 

ইত্যাদি মন্ত্রে এ অগ্নির উপাসন। করিবেন। ৫৭। (অনন্তর অগ্নিসংস্কারার্থ প্রথমতঃ ন্টাসাদি 
লিখিত হইতেছে )।-_অতঃপর সেই অগ্নিতে অগ্নির সপ্তজিহ্বা ও ছয় অঙ্কে ছয় অঙ্গদেবতার 
ন্যাস' করিনা সেই অগ্নির অঙমৃষ্তিও স্থাপন পূর্বক তৎসমস্তের অর্চন। করিবেন । ৫৮। 
অগ্নির সঞ্টজিহ্বা কথিত আছে, যথা-_হিরণ্যা, গগনা, রক্তা, কৃষ্ণা, স্প্রভা, বহুরূপা ও অতি- 
রূপা এই সাতটী অগ্নির জিহব। বলিয়া কথিত। ৫৯। * ৃ 

অনন্তর অগ্নির অন্গদেবতা,_সহশ্রার্চিঃ স্বস্তিপূর্ণ, উত্তি্টপুরুষ, ধৃমব্যাপী, সধযজিহব, ধনুপ্ধর | 
অগ্নির অষ্টমুত্তি যথা,__জাতবেদা, সপ্তজিহব, হব্যবাহন, অস্বোদরজ, বৈশ্বানর, কৌমার- 

তেজা, বিশ্বমুখ ও দেবমুখ। ৬*। তৎপরে চারিদিকে ( কুশাঙ্কুরাদি দ্বারা) অমির পরিস্তরণ 
করিয়া থাবিধি (তাপন, অভিদ্যোতন প্রতৃতি দ্বারা ) ম্বৃত শোধন পূর্বক পণ্ঠাছুক্ত বিধানে 

পপ কতা রি জা ০ ৯ বস 

* হিরণ্যাদি সপ্তজিহ্বার নামের মধ «গগনা" এই নামের পরিবর্তে 'কনকা,“অতিরপ1” ইহার পরিবর্তে 
“অতিরক্ত1”পাঠও গ্র্থান্তরে দৃষ্ট হয় । মতাস্্রে জমির সপ্তঞিহা! যখা,--পন্ররাগা, স্থপরাঁ,করালী, ধূমিনী। স্বেসা, 
লোছিতা, মহালোহিত!। মতান্তরে,__কালী,করালী, মনোজবা॥ সুলোহিতা, হধূ্রব্ী, ক্ষলিঙ্গিনী ও শুটি- 
শ্মিতা। ্ 
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ইখং হি সংস্কৃতে বহ্ছৌ৷ গীঠমভ্য্চ্য তত্র চ। দেবমাবাহ গন্ধাদিদীপান্তবিধিনার্চয়ে | ৬২ ॥ 
তঞ্চায়িং দেব-রসনাং সংবঙ্ল্যাষ্টোতরং বুধঃ। সহন্রং জুহুয়াৎ সর্পিঃশর্করাপায়সৈর্যুতৈঃ ॥ ৬৩। 

হুত্বাজোনাথ মহতীর্ব্যান্ৃতীধিধিনা কৃতী | গ্রহক্ষকরণাদিত্যে। বলিং দগ্যাদ্যখোদিতং | 
অথ হোমদ্রবাদিপরিমাণং। 

কর্ষমাত্রং ঘ্বতং হোমে শুক্তিমাত্রং পয়ঃ ম্বতং। উক্তানি পঞ্চগব্যানি তৎসমানি মনীষিভিঃ | 
তৎসমং মধুদুগ্ধান্নমক্ষমাত্রমুদাহৃতং | দি প্রস্থতিমাত্রং স্তাৎ লাজাঃ স্থামূটিসম্মিতা! ॥৬৪।॥ ইত্যাদি 
অথ  নন্বামুপা নর্থ ্রদায়ামনানি চ। আত্মাণীস্তমত্্য লেখোন বিধিনাচরেৎ ॥ ৬৫ | 

রখাৎ। তত্তদ্বিধিরপি তততদ্রনথত এব [ বিশেষতো জ্য়ুঃ ॥ ৬১ ॥ তত্র তিন্ পীঠে। গন্ধা্পণ 

মারভ্য দীপার্পণপর্যস্তমর্চয়েদিত্যর্থ: | দীপাস্তা্চনধাগ্রিজিহ্বায়াঃ পীঠার্চনদেবাবাহনাদিবিধি- 

শ্চাগ্রে ব্যক্তো ভাবী ॥ ৬২॥ তং সংস্কৃতমগ্রিঞ্চ দেবস্ত ভগবত দ্িহ্বাত্বেন সংকল্প ।' যুতৈ- 

মিলিতৈঃ ॥ ৬৩॥ অথ অনস্তরৎ মহাব্যান্বতীবিধিনা! শাস্ত্রোক্রপ্রকারেণ আজ্যেন হৃত্ব!। 
কৃতীতি। এবং হোমং সমাপ্যাত্মানং শিষ্যঞ্চ প্রসাদাস্থৃভিরত্যুক্ষ্য হুতভম্মনা তিলকং কুরধ্যা- 
দিত্যাদিকং কৃতিত্বং জেয়ং। যথোদিতমিতি মণ্ডলমধ্যে রাশিশ্থানেযু তত্তন্নৈস্তত্তৎক্রমেণ 
হোমাবশিষ্টপায়সতৃতীয়াংশেন গ্রহাদিভো। বলিং দদ্যাৎ। তত্রগ্প্রকারবিশেষোইপি তথৈব 

জেয়:। আদিশবাচ্চ মীনমেষয়োরস্তরালে সিংহব্যাপ্রবরাহখরগজবৃষ্ভাদীনাং বলিজ্েয়ঃ। তথ! 
চতুর্থাংশেন মগ্ডলশ্ত দক্ষিণভাগে গোময়োপলিপ্তপ্রদেশেহয্নয়ে তেজোইধিপতয়ে বিষুপার্ধদে- 
ভ্যশ্চ সর্কেভ্যে। বলির্দেয় ইত্যাদি বোদ্ধবাং | তত্র চ সর্ব তত্তম্্বা জলগন্ধপুগ্পদানে নমো- 

ইস্তা বলিদানে স্বাহাস্তাঃ | পুনর্জলদানে তু তৃপ্যতামিত্যন্ত। অবগন্তব্যা ইতি দিকৃ। যথোদিত- 
মিতযন্তাগ্েৎপ্বর্তনং কার্ধ্যং ॥ ৬৪ ॥ অথ বলিদাশানন্তরং রনি কৃত পানার্থং 5 জলং 
শা সপ আপস পর ০৮ রা পর 

ব্যান্বতিহোম করত ( বৈশ্বানর ইত ইত্যাদি ঁ অধির মূল মূলমন্ত্র ) পুনরায় তি তিনবার হোম াহিবে | 

তৎপরে শাস্ত্রবিহিত মন্ধে অষ্টাুতি দিয়া যথাক্রমে বধির গর্ভাধানাঁদি বিবাহাস্ত সংস্কার 

সকল সম্পন্ন করিবেন। ৬১। এই প্রকারে বহ্ছি সংস্কৃত হইলে তাহাতে পীঠাচ্চনঃ ধু্বক সেই 
পীঠে দেবতাকে আহ্বান করিয়! গন্ধার্পণাদি দীপদানাস্ত শাস্ত্রবিধি অঙ্থসারে 'অচ্চনা করি- 

বেন। ৬২। বুধ ব্যক্তি সেই বহ্ছিকে ভগবানের জিহ্বারূপে কল্পনা পূর্ব কত, শর্করা ও পায়স 
হারা অ্টোত্তর সহম্ত্র হোম করিবেন । ৬। অনন্তর কর্ণাকর্ত1 যথাবিধি ঘ্বত ছার] মহাব্যান্বতি- 

হোম করিয়! গ্রহ, নক্ষত্র ও করণাদিকে * শান্্লিখিত বিধানে ( মণ্ডলমধ্যে রাশিস্থানে ততন্স্্ 

দ্বারা ততৎ্ক্রমানুসারে হোমাবশিষ্ট পায়সের তৃতীয়াংশ দ্বারা ) বলি প্রদান করিবেন । 

অনন্তর 'হোমন্তরব্যের পরিমাণ কথিত হইতেছে ।--মনীধিগণ হোমকর্শে ঘ্বত কর্ষপরিমিত) 

(এক তোল! ) ছুগ্ধ শুক্তিমিত (চারি তোল! ), পঞ্চগব্য তৎসম (প্রত্যেকে এক তোলা ) 

মধু তংসম (এক তোলা ), ছুষ্ধার় অর্থাৎ পায়স অক্ষপরিমিত (এক তোলা), দধি প্রস্থতি- 
1 হ এখানে আমি শব ছারা সিং, ব্য, বরাহ ধর; গঞ্জ, বত প্রভৃতির বলিও বুঝিতে হইবে । আর যগুলের 



৬৮ : ভ্র/ঞ্হরিভভিিবিলাস$। [ ২য় বিলাস; | 

অথ গুরুশিষ্যনিয়মাদি। 

ব্রতস্থং বাগ্যতং শিষ্যং প্রবেস্তাথ যথাবিধি। 

তদ্দেহে মাতৃকাং সাঙ্গাং ন্যন্তাথোপদিশেচ্চ তাং ॥ ৬৬ 

দেবং সাবরণং কুত্তগতং চাঙ্ছন্মরন্ গুরু; | 
জপ্তাষ্টোত্বরসাহন্রং শয়ীত প্রান্ত কিঞ্চন॥ ৬৭| 

দর্ভোপধ্যজিনে তথ নিবিষ্টে৷ মাতৃকাং ম্মরন্। 
গুরুষ্ণ শিষ্যো নিদ্রাণং তাং শয়ীত শয়ীত জপন্ ব্রতী ॥ ৬৮॥ ইতি ইতি পূর্বাদিনকত্যং। 

পশ্চাদাচমনার্ঘক জল প্রদায়। তত্ততগ্রকারোইপ্যপেক্ষিতো নিতাপৃজাগ্রনঙ্গ ব্যক্তো ভাব্যেব। 
অন্প্রদানানস্তরমগ্তৎ কৃত্যং বিষক্সেনায় নৈবেদ্যাংগপ্রদানং ভগবতে চ গণ, যাদ্যর্পণমারভ্য 
আত্মাপুণাস্তং সর্ববং সমাপয়েৎ। তক্চাগ্রে নিত্যপূজাপ্রসঙ্গে লেখ্যপ্রকারেণৈবেত্যর্থ: ॥ ৬৫ ॥ 

অথানন্তরং উপবানপরং মৌনিনং শিষ্যং পূর্ববশিষ্যৈঃ প্রবেশ্ত। যথাবিধীতি প্রণামং কার 
মিত্বা প্রোক্ষণীবারিণাহস্্রমন্ত্রণ তং সংপ্রোক্ষ্য কিঞ্চিৎ পঞ্চগব্যপ্রাশনং কারয়িত্বা চ তদ্দেহে মাতৃ- 

কাঞ্চ স্যন্ত ধ্যানমূদ্রাং মাতৃকাং তন্মৈ গুরুরুপদিশেদিত্যর্থ; ॥ ৬৬ ॥ যথাবিধীত্যন্বর্ভত এব। 
অতশ্চ আবরণসহিতং ভগবন্তং তংস্থাপিতকলসগতং চিন্তয়ন্ সন্ তৎ কলসজলংস্প্ ষ্াইস্টোত্বর- 
সহম্সং জপ্ড। পুষ্পাঞ্জলিং কৃত্বাইভিবন্ধ্য পঞ্চগব্যাদিকৎ কিঞ্চিৎ প্রান্ত দীক্ষাসম্বদ্বিক্রিয়াকাগ্াদিকং 
চাহ্্সন্দধানঃ পবিভ্রশয্যায়াং শয়নং কু্ধ্যাদিত্যর্থঃ ॥ ৬৭ ॥ শিষ্যোহপি মাতৃকোপদেশং প্রাপা 

দূর্ভোপরি রুষণজিনোপবিষ্টঃ সন্ মাতৃকাং গুরুপ্ণ ধ্যায়ন্ মাতৃকাং নিদ্রাবশান্তং জপন্ কৃতোপ- 
বাস: পূর্বশিরস্ক উত্তরশিরস্কো বা শয়ীতেতি ॥ ৬৮॥ 

৬ ০ সপ সপ 

মিত ( গণ্ডষপ্রমাণ ), এবং লাজ মুষ্টিপরিমিত মত হইবে বলিয়া কীর্তন করেন। ৬৪। তৎ- 

পরে বলিদানাস্ত প্রণাম করিয়া পানার্থ (স্থসংস্কত ) জল ও আচমনার্থ জল প্রদান পূর্ব্বক 
আত্মার্পণান্ত যাবৎ অর্চনা করিয়। ( বক্ষ্যমাণ ) লেখাবিধানে সর্ব কর্ম করিবেন। ৬৫। 

অতঃপর গুরু-শিষ্য-নিয়মাদি কথিত হইতেছে ।-_অনস্তর গুরুদেব ব্রতস্থ (উপবাসপরায়ণ), 
বাগ্য্ত ( ওমীনী ) শিল্ন্যকে যথাবিধি * ( পূর্ববশিষ্যগণের সহিত বা তাহাদের দ্বারা ) প্রবেশ 
করাইয়া! তদীয় দেহে অঙ্গসমস্থিত মাতৃকান্তাস করত য্থাবিধানে ধ্যানপূর্্বক এ মাতৃক! উপ- 
দেশ করিবেন । ৬৬ ॥(পিরে শ্রীপুর আবরণসমগ্থিত ভগবান্কে স্থাপিত-কুস্ত-মধ্যগত চিন্তা করিয়া 
(সেই কলনজ্ল স্পর্শ পূর্বক ) অষ্টোত্বর সহম্্র জপ করত (পুষ্পাগ্ুলি লইয়া! অভিবাদনাস্তে ) 

পঞ্চগব্যাদি কিঞ্চিৎ সেবন করিয়া ( পবিত্র শয্যায় ) শয়ন করিবেন। ৬৭। ব্রতবান্ ( উপবাস- 
পরায়ণ) শিষ্যও দর্ভোপরি মৃগচ্্ স্থাপন পূর্বক তাহার উপর উপবিষ্ট হইয়৷ মাতৃকা 

উস পিস ও শা দীপ পপ 

দক্ষিণভাগে গোময়বিপ্ত স্থানে তেজোধিপতি অগ্নির উদ্দেশে ও বি্ুপার্ধদগণের উদ্দেশে চতুর্থাংশ পীঁয়স দ্বারা বলি 
দিবে। জল, গন্ধ ও পুষ্পদানে নমোস্ত মন্ত্র, বলিদানে স্বাহান্ত মন্ত্র গ্রয়োগ করিতে হয়। পুনজলদানে 'তৃপ্যতাং, 
উচ্চারণ করিষে। ৃ 

« বধাবিধি বলিবার ভাপর্ধয এই যে, পিধ্যকে প্রণাম করাইয়। “কট? মন্ত্র উচ্চারণ পূর্বক প্রো্গনীজর 
ঘর তাহাকে প্রোক্ষণ করত কিঞিং পঞ্গগব্য সেবন করাইয়া তঙ্গেছে গাম করিবে! 



২য় বিলাসঃ। ] ক্রীঞ্হরিভক্তিবিলাসঃ| ৬৯ 

অথ তঙ্গিনকৃত্যানি। 

প্রাতঃকত্যং গুরু: কৃত্ব। কুস্তং চাভ্যচ্চা পূর্ববৎ। 

হুত্ব। দত্ব! বলিং কন্ধান্তৎ কুয্যাৎ স্বার্পণাবধি ॥ ৬৯ ॥ 

সংহারমুদ্রয়া কষে সংযোজ্যাবৃতিদেবতাঃ | 
তঞ্চামৃতময়ং ধ্যাত্ব! স্বশ্মিংশ্চাপ্সিং বিলাপয়েৎ ॥ ৭০ ॥ 

ধ্বজতোরণদিক্কুস্তমণ্ডপাদাধিদেবতাঃ | 
সর্ব! বিভাব্য চিন্্পাঃ কুস্তে সংযোজ্য পৃজয়েং॥ ৭১ ॥ 

অতো গ্রুং গণেশঞ্ণ বিষকৃসেনঞ্চ পৃজয়েৎ। 
উদ্ধান্য কলসং স্প্্ শতমষ্টোত্তরং জপেৎ ॥ ৭২॥ 

১০১৯ ০০০প্সঞ আপিন পাপা ০ ৪০ পম তসা? হারগর সর ৫ 

প্রাতঃ £কৃত্যং প্রাঃ ন্গানমারভ্যাত্মার্পণান্তং যাবদশেষং কর্ম সমাপ্য। কুস্তস্থং ভগবন্তং পূর্বা 
বদভাচ্চ্য হোমঞ্চ তঁত্রৈব কৃত্বা বলিঞ্চ দত্বা বলিদানানন্তরং যদন্য পানার্থজলসমর্পনাদি বর্ম 
আত্মার্পণাস্তং সর্বমেব পুনঃ কুম্তে কুর্যাদিত্যর্থ; ॥ ৬৯॥ আবরণদেবত। গুরুগণেশব্যতিরিক্তা 
ভবতি। উদ্বাসনেন সংযোজ্য লীনা ইতি বিভাব্য তঞ্চ দেবম্ অমৃতময়ং নিফলপূর্ণানন্দরূপেণাবস্থিতং 
ধ্যাত্ব! বিলাপয়েৎ লীনত্বেন চিন্তয়েৎ ॥ ৭০ ॥ ধ্বজাদীনামধিষ্ঠাতৃদেবতাং । আদিশবেন মগুল- 

কুণ্ডাদিঃ ॥ ৭১ ॥ অত ইতি গুরুং শিরন্থযদান্তাভ্যচ্চা গণেশঞ্চাকাশ উদ্বাস্তাভ্যর্চ্য যাগাবশিষ্ট- 

ব্রবোণ বিঘকৃসেনং চাভ্যচ্চ্যাকাশ এবোদাস্তেত্যর্থ; ॥৭২॥ প্রাতঃকৃত্যং আ্ানাদ্যাবশ্কং কর্ম | স 

ী্ষারথ শুর বস্ত্র যন্য তথাভৃত; সন্। স্থশোভনে। বেশোইলঙ্কারো যত্য তথাতৃতঃ সন্ হোমাদি- 
০৩ জর ওর ০ ০ পপ পা কপ সি পা রা ০ 

ও গুরুদেবকে চিন্তন করিবে । এবং নিনরাকর্ষণ পর্ন সেই মাতৃকা জপ পূর্বক ( পূর্বশিরাঃ বা 

উত্তরশিরাঃ হইয়া ) শয়ন করিবে । এই সকল পূর্বদিনকৃত্য। ৬৮। ৃঁ 
অতঃপর তদ্দিনকৃত্য অর্থাৎ দীক্ষা গ্রহণ-দিবসের কৃত্য কথিত হইতেছে ।-_-গুরুদেব তীর 

স্নান হইতে আত্মসমর্পণ পধ্যন্ত সমস্ত কণ্ধ সমাপন পূর্বক পূর্বববৎ কুস্তের (কুস্তগ্থ ভগবানের ) 

পূজা, হোম ও বলিদান করত ( পানার্ঘজল-সমপর্ণাদি) আত্মসমপণ পর্যন্ত অনা" (ফু) 
সম্পাদন করিবেন। ৬৯। তদনন্তর সংহারমুদ্রা * দ্বারা আবরণদেবতাগণকে শ্রীরুষে যোজন! 

করিয়! অর্থাৎ কৃষেঃ বিলীন হুইয়াছেন এই প্রকার চিন্ত : করিয়া পরিশেষে সেই কৃষকে 

নিফল-পূর্ণানঙ্দর্ূপে অবস্থিত ধ্যান করত আপনাকে অন্নি-বিলীন করিবেন অর্থাৎ এই 
প্রকার চিত্ত! করিবেন যে, আমাতে অগ্নি মিশ্রিত হইয়াছে। ৭*। তৎপরে ধ্বজ, তোরণ, 

দিক্, কুষ্, মণ প্রভৃতির অর্থাৎ মগুল-কুগ্ডাদির অধিষ্াত্রী দেবতারদিগকে চিন্জরপ (ত্র 
. স্বরূপ ) চিপ্তা“করিয়। কুত্তে সংযোজন পূর্বক অর্টনা করিবেন। ৭১। তাহার পর গুরুদেব, 

গণেশ ও বিধকৃসেনকে অর্টনা করিবেন এবং বিসর্জন পূর্বক কলস স্পর্শ করিয়া অষ্টোত্বর- 
* উত্িুথন্থ দক্ষিণ হত্ীকে অধোমুখস্থ বাম হের উপর সথাপ্রন পূর্বক উর তের বিশ্তারিত অনগুলীসমূহকে 

পরম্পনন গ্রন্থদ ফরত উল্টাইর়। লইলেই তাহাকে সংহারসু্র! ফছে। 



4৪ ' গ্ীপ্রীহরিভক্তিবিলাসঃ | [ ২য় বিলাসঃ। 

কুতোপবাস:ঃ শিষ্যোহথ প্রাতঃকৃত্যং বিধায় সঃ। | 

শুরুবস্তঃ ম্ুবেশ: সন্ বিগ্রান্ দ্রব্যেন তোষয়েৎ ॥ ৭৩। 

গুরুঞ্ণ ভগবদৃষ্্য পরিক্রম্য প্রণম্য চ। 

দববৌক্তাং দক্ষিণাং তন্মৈ ্ বশরীরং সমর্পয়েৎ ॥ ৭৪ ॥ 

তথা চ দশমন্কদ্ধে ।-- 

ইয্নদেব হি সচ্ছিষ্যৈঃ কর্তবাং গুরুনিষ্কৃতং । যছৈ বিশুদ্ধভাবেন ্ার্া্াপরণ গুরৌ ॥ ৭৫ | 
অথাভিষেচনবিধিঃ। 

যাগালযাছুত্তরস্তামাশায়াং ন্নানমগ্ুপে । পীঠে নিবেশ্ঠ তং শিষ্যং কারয়েচ্ছোষণাদিকং ॥ ৭৬। 

পীঠন্তাসান্তমখিলং মাতৃকান্তাসপূর্বকং। ন্যাসং শিষ্যনৌ কুত্ব! পীঠমন্ত্েণ পৃজয়েৎ॥ ৭৭ ॥ 

নরধাক্ষতপুম্পা রি, শিষ্যন্ত রোচনাং। নিধায় কলসং তন্তান্তিকে বাগ্চাদিনা নয়েখ॥ ৭৮| 
র্ পবা জা রিটন টি উজ 
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কৃতে। বিপ্রান্ গোভূমিবন্ধান্তাদিদ্রব্যেণ তোষয়েৎ॥৭৩| ভগবদৃষ্ট্যা ভগবানেবাঁয়ংস্যাদিত্যেবং 

ুদ্ধযত্যর্থ; ৷ উক্তাং শান্ত্রেণ। তথ। হি, স্ববিত্তার্ধং চতুর্থাংশং দশাংশং বাথ শক্তিত ইতি ৷ এষ 

চ গুরুসন্তোষণার্থা গ্রথম। দক্ষিণা চান্যা, মন্্ধানানন্তরং লেখ্যা ॥ ৭৪ ॥ নিষ্কৃতং প্রত্যুপকারঃ 

সর্ধেষামর্থানামাত্মনশ্চার্পণং ॥ ৭৫ ॥ | 

গুরুরুত্যং লিখতি যাগেত্যাদিষড়ভিঃ | আশায়াং দিশি। অঞ্জ চায়ং বিধি ষ্টব্যঃ | গোময়া- 

দিনোপলিপ্তে বিবিক্তে বিতানাদালক্কতে মণ্ডপে পর্স্বস্তিকমুদ্ধত্য তত্র পীঠং স্থাপয়িত্বা ত্মিংসচ 

শিষ্যৎ পূর্ববাভিমুখমূপবেস্ঠ স্বয়ধ্চ তাদভিমুখমুপবিশ্ত শোষণদহনপ্লাবনাদিরূপাং তৃতশ্তদ্ধিং তস্য 

কারয়েদিতি ॥৭৬| পুজযেতদেহ এব ভগগবসতমদদিস্ত পুষ্পাঞ্জলিং কুর্ধ্যাদিত্যর্থঃ॥৭৭| ুর্বক্ষতপুশ- 

শত জপ করিবেন। ৭২1" তদনন্তর কৃতোপবাস দেই (দীক্ষার্থী ) শিষ্য প্রাত:কৃত্য অর্থাৎ 
স্থানা্রি আবশ্থকীয় কর্ম সমাপন পূর্বক শুর্ুবস্দ্বয় ও হ্ব-বেশ ধারণ করত (হোমকৎ) বিপ্রগণকে 
গো, ভূমি, বস্ত্র, ধান্ত গ্রভৃতি দ্রব্য দ্বারা সন্তষ্ট করিবে। ৭৩। গুরুদেবকে ভগবঘুদ্ধিতে প্রদ- 

ক্ষিণ ও প্রণাম পূর্ববক শাস্ত্বিহিত দক্ষিণা * দিয়া আত্মশরীর তাহাকে সমর্পণ করিবে । ৭৪। 
দৃশমন্ধন্ধেলিখিত আছে, যথা _বিশুদ্ধভাবে গুরুদেবকে যে স্বীয় সর্কার্থ ও আত্মসমর্পণ, তাহাই সং 
শিষ্যের গুরু-সকাশে প্রত্যুপকার। ৭৫ | 

অনন্তর অভিযে্কবিধি।-যাগালয়ের উত্তরে জানমণ্ডপে তত্রস্থ 'পীঠে & শিখাকে বলাই 
শৌষণাদি করিবেন "।৭৬| তৎপরে শিষ্যের দেহে মাগ্ৃকান্তাসাদি পীঠন্তাসাস্ত অধিলন্যাস করিয়া 

পীঠমন দ্বারা অর্চনা করিবেন অর্থাৎ শিষ্যশরীরেই তগৃবান্কে উদ্দেশ পূর্বক কুক্থমাঞ্জলি প্রদান 

করিবেন। ৭৭ । পরে শিষ্যের শিরঃপ্রদেশে দূর্বা, অক্ষত ও পুষ্প সহ গোরোচন।! স্থাপন পূর্ব্বক 
* শান্ববিহিত দক্ষিণ! অর্থাৎ শক্তি অনুমারে স্বীয় বিত্বের অর্ধাংশ, চতুর্থাংশ কিন্ব। দশাংশ প্রদান করিতে . 

হয়; ইহাই গুরুসন্তো বণার্থ প্রথম দক্ষিণ] । | 
1 ইহার তাৎপর্য এই যে, প্রথমতঃ গুরুদেব গোষয়াদি ঘ।র| উপলিপ্ত, জনপৃ্ত, তজ(তগ দ্বারা অননব, ত 

মণ্ডে পদ্ব-ন্বত্তিকাদি রচন। করিয়! তাহাতে পীঠ স্থাপন কয়িবেন। পরে শিষাকে নে গীঠোপরি পূর্ববাতিমুখে - 
বলাইর। তদীয় সন্মখতগে বং উপবেশন পূর্বক শোবগ, দহন ও দীধনাদিরপ তৃতশুদ্ধি সম্পাদন কয়াইবেন। 



২য় বিলাসঃ। ] জীঞ্রহরিভক্িবিলাসঃ। *ধ১ 
শ্রকফমথ সংপ্রার্্য গুরু; কুন্তস্ত বাসসা। নীরাজ্য শিষ্যং তক্ম্ি,স্যসেত্তৎপন্নবাদিকং 1৮৭৯ 

তছুক্তং |” .. 
বিধিবৎ কুস্তমুদ্ধ ত্য তনুখস্থান্ সুরক্রমান্। 
শিশোঃ শিরসি বিন্তম্ত মাতৃকাং মনসা জপেহ ॥ ৮৭ 

ততঃ বু্তাস্তস| শিষ্যং প্রোক্ষ) তিরমলমন্্রতঃ। 
বিপ্রাশী্মঙ্গলোদেঘাষৈরভিষিঞেন্সনূন্ পঠন্ ॥ ৮১ ॥ 

অথাভিযেকমন্ত্রঃ। 
বশিষ্ঠসংহিতায়াং ।__ 
থরাস্থামভিষিকন্ত ত্রন্মবিষুণমহেশ্বরাঃ। বাহ্থদেবো৷ জগন্নাথন্তথা সন্র্ষণে বিভুঃ। 
্রছ্ায়স্চানিরুদ্বশ্চ ভবন্ত বিভবায় তে। আখগুলোইগ্রির্ভগবান্ যমো টব নি্াতিস্তথা। 
বরুণঃ পবনশ্চৈৰ ধনাধ্যক্ষস্তথ! শিবঃ | ব্রদ্ষণ! সহিতা হোতে দিকৃপালাঃ পাস্ত বঃ সদ] ॥ 
কীর্তির তির্মেধা পুষ্টিঃ অদ্ধা ক্রিয়া গতি: | বুদ্ধিজ্জা! বপুঃ শীস্তি্যায়! নিদ্রা! চ ভাঁবনা। 

০৮ ০ শপ শপ পা ০ পপ পপ পে » ৯ পক 
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৬০ 

সহিতাং গোরোচনাং। তয়! তিলকং তন্ কারয়েদিতি কেচিদাহুঃ | তস্ত শিষাস্যান্তিকে কলসং 
পূর্ববসংস্কৃতকুস্তং বিশ্বস্তাধুজনহস্তেন নয়েৎ। আদিশব্ন বিপ্রাশীর্্বাদমঙ্গলঘোষগীতকীর্তনাদি ।৭৮| 
অথানস্তরং হে ভগবন্ মদীয়ান্ত:করণে সন্নিধিবিশেষং কৃত্বা শিশোরস্ত সাধুণ্ণসম্পন্তানগ্রহং 
কর্তৃমর্হসীতি সংপ্রার্ধা। স্বয়মূত্তরাভিমুখে! বামহন্তেন কুস্তং ধারয়ন্ কুস্তমুখবর্তিবস্ত্েণ শিষ্যং 
নীরাজা ততকুন্তমুখস্থপর্নবাদিকং শিষ্যান্ত মস্তকেহপয়েদিতি বিধিরত্ দ্য: ॥ ৭৯ ॥ .. তদেবাভি- 
বঞ্নয়তি বিধিবদ্িতি। হুরক্রমান্ কুন্তমুখন্যন্তান্ অশ্বথপন্পবানিত্যর্থ: ৮*॥ বারন্রয়ং মূলমন্ত্েণ 
প্রথমং প্রোক্ষ্য পশ্চাৎ কুস্তং তং করাভ্যাং গৃহীত্বা তজ্জলেন শিষ্য সর্বাঙ্গং পুয়রন্ মূর্দন্ত- 
ভিষেকং কু্যাদিত্যর্থ:?” মনুনত্ত্রান্টা ৮১ ॥ তত 
তংসই বাধযাফি নহকারে পূরবসত্ষত কলস জানান করইবে 2777 নজর জনের 
শ্রীকফসকাশে প্রার্থনা! করিয়! কুসত-বস্ত্ ঘারা শিষ্যকে নীরা্জন পূর্বক তদীয় মত্যকে ধী কুস্তের 
প্পবাদি স্থাপন করিবেন অর্থাৎ গুরুদেব গ্রকৃষ্ণ-সমীপে এইবপ প্রার্থনা করিধেন যে, “হে 
প্রভো! মৃদ্রীয় অস্তঃকরণে বিশেষ প্রকারে সন্নিধান পূর্বক সাধুগুণযুক্ত এই শিশুর গ্রতি 
অনুগ্রহ করুন্।” এইরপে প্রার্থন। পূর্বক স্বয়ং উত্তরা হইয়া! বাধহ? দ্বারা কুস্ত ধারণ 

ও. কুস্তমুখস্থিত বস্ত্র দ্বারা শিষ্যকে নীরাজন করত কুন্তমৃখস্থ পল্পবাদি তাহার শমস্তকে অর্পণ 
করিবেন। ৭৯। -এ বিষয়ে কথিত£আ্বাছে__যথাবিধানে কুস্ত উত্তোলন পূর্ব্বক তন্মুখস্থিত 
অশ্বথগল্পব-সমূহ শিশুর (শিষ্যের ) শিরঃপ্রদেশে স্থাপন করত.মনে মনে মাতৃকা জপ করিবেন 
1৮*। পরে মূলমন্ত্র পাঠ করত কুস্তাম্ু দ্বারা শিষ্যকে বারত্রয়” প্রোক্ষণ পূর্ববক মঞ্রসমূহ 

- উচ্চারণ করিতে করিতে বিপ্রগণের আশীর্বচন ও মঙ্গলশব সহকারে অভিষেক করিবেন ।৮)। 
* কাব বাদন পূর্ববক বিবস্ত সাধু ব্যক্তির হস্তে করিয়। কলস. আনয়ন করাইতে হয়। কোন কোন 

. মহা মন্তকে গোরোচন! ৪ দিয়। তদ্দার। ললাটে তিলক প্রদান.করিয়। থাকেন। 
«৯ রি -* ডঃ ] 



1, | জী্ীহয়িভভিবিলালঃ। [২য় বিলাসং। 

এতাস্বামভিষিঞ্চন্ত রাহ: কেতুশ্চ পুক্িতাঃ ৷ দেব-দানব-গন্বর্বা বক্গ-রাক্ষস-পরগাঃ | 

খষয়ো! মূনয়ে! গাবো! দেবমাত্তর এব চ। দেবপত্ত্যো পরব নাগ! দৈত্যা অগ্গরসাং গণাঃ। 
অগ্কাণি র্বশন্বাণি রাজানে৷ বাহনানি চ। ও্ধধানি চ রত্বানি কালন্তাবয়বাশ্চ যে। 

দরিতঃ সাগরাঃ শৈলাস্তীর্থানি জলদ! নদাঃ | এতে ত্বামভিষিধস্ত ধর্মকা মার্থসিদ্ধয়ে | ৮২ | 
পরিধায়াংগ্তকে শিষ্য আচান্তে। যাগমণ্ডপে। 

গত্বা ভক্ত্যা গুরুং নত্বা! গুরোরাসীত দক্ষিণে | ৮৩। 
গুরুঃ সমপ্য গন্ধাদীন্ পুরুষাহারসংমিতং | 
নিবেগ্ভ পায়নং কষে কুর্য্যাৎ পু্পাঞ্চলিং ততঃ ॥ ৮৪ ॥ 

পপ পপ সি পপ ক শী শপ ০ পা পপ সর্প সস 

দানবাঃদনোঃ পুত্রাঃ)দৈত্যাঃ দিতে: পুত্র! ইতি ভেদঃ। অস্ত্রাগি শরাদীনি,শস্ত্রাণি ধডগাদীনি।৮২। 

শতকে বশ্বমুগ্রং। নরং পিতং পরিধায় স্লানবাসোহস্প্শন্ কতাচমনঃ সন্ ভক্ত 

নত্বেতি ভগবদ দ্যা বছুশোই্া্প্রণামৎ সপাদগ্রহণং কৃত্েত্যর্থ। গয়োস্তস্য পূর্বাডিমুখ- 

মুপবিষ্টস্ত প্রাগেব কৃতপ্রাণীয়ামষড়নন্যাসাদিকম্য দক্ষিণভাগে তদেকচিতোইভিমুখো বদ্ধাঞ্লিঃ 

৯০০ পাত 

» পা পিপি শিস ০০০০০ সর ৯. |. ৮৮ পপি রা 8 ইসা জা হা সত ১৪8 সস 

অনন্তর অভিষেকমন্ত্রসূহ যথ! ।__বশিষ্ঠসংহিতায় লিখিত আছে যে, ব্রন্ধা, বিষু, মহেশ্বর, 
প্রভৃতি স্থরগণ তোমাকে অভিষেক করুন্। বাস্ছদেব, জগন্নাথ, বিভু সন্কর্ষণ প্রচ্যুয় ও অনি- 

রুদ্ধ তোমার কল্যাণবিধান করুন্। দেবে, বন্ছি, ভগবান্ যম, নির্ধতি, বরুণ, পবন, কুবের 
ও শিব, ব্রদ্মার সহিত এই সমস্ত দিক্পাল নিরস্তর তোমার রক্ষাবিধান করুন্। কীর্ডি, লক্ষী, 
ধৃতি, মেধা, পুষ্ট, শ্রদ্ধা, ক্রিয়া, গতি, বুদ্ধি, লজ্জা, বপুঃ, শাস্তি, মায়া, নি্রা ও ভাবনা এবং 
রাহ ও কেতু ইহার! সকলে অর্চিত হইয়া তোমাকে অভিষেক করুন? দেব, দানব (দন্ুপুত্র) 

গন্ধব্ধ, যক্ষ, রাক্ষস, পন্নগ, খষি, মুনি, গো, দেবমাতৃগণ, দেবনারীবর্গ, ঞ্রবগণ, নগলকল, 
দৈতযগছ ( দিতিপুত্রসকল ), অপ্মরা সকল, শরাদি অস্ত্রসমূহ, খড়াদি শস্ত্রসকল, বৃপগণ, বাহন 
“সমুদয়, উষধ, রত্বপুঞ্জ, মুহূর্তা্দি কালের অবয়ব, সরিৎসমূহ, সাগর, শৈলকুল, তীর্থসকল, 
মেঘগগ ও নদসমূহ, ইহারা! ধর্মকামার্থসিদ্ধির জন্য তোমাকে অভিষেক করুন্।৮২। 

অনন্তর মন্ত্রখঠবিধি কথিত হইতেছে ।-_শিষ্য বন্য অর্থাৎ পরিধেয়-ন্্ ও উত্তরীয়-বন 
ধারণাস্তে আচমন করিয়া যাগমণ্ডপে গমন পূর্ববক'ভক্তিসহকারে গুরুকে প্রণাম করত গুরু-. 
দেবের দক্ষিণপার্থে উপবিষ্ট হুইবে *। ৮৩। তংপরে গুরুদেব গম্ধাদি অর্থাৎ ন্বপুষ্পধ্প- 

দীপাদি অর্পণ পূর্বক একজন পুরুষের ভোজন নুসম্পন্ন হয় এক্বপ পরিমিত পায়স শ্রীক্কে 

* নুতন ও শুরু বসতম্বয় ধারণ করিয়। পূর্বধূত ন্লানবস্ত্র আর স্পর্শ করিবে না। পরে যাগমওগে গিয়া! কৃতা- 
চমন হইয়। ভক্তি সহকারে ভগবনধ_দ্িতে গুরুদেবকে ঝষ্টঙ্ প্রণ/ম করিবে। তৎপরে পুবব+হইতেই কৃতপ্র্ী হাম, 
কৃতবড়ঙগন্াসাদিক পুবব তিমুখে উপবিষ্ট গুরুদেবের দক্ষিণদিকে ভদ্গতচিত্ত, তদতিমুখ ও বন্ধাঞ্জলি হইয়া উপ. 
বেশন করিবে। 

ও 



২য় বিলাসঃ। ] শ্ীক্্রীহরিভক্তিবিলানঃ | ৭৩ 

সাম্প্রদায়িকমুদ্রাদিভূষিতং তং কৃতাঞ্জলিং। 

পঞ্চা ্রপ্রমুখৈর্ন্যাসৈ: কুরধ্যাৎ শ্রীকষ্ণসাচ্ছিতুং ॥ ৮৫ ॥ 

্যন্ত পাণিতলং মৃষ্গি তন্ত কর্ণে চ দক্ষিণে । খধ্যাদিযুক্তং বিধিবন্বন্ং বারত্রয়ং বদেহ। 
দীর্ঘমন্ত্র্চ শিষ্যন্ যাবদাগ্রহণং পঠেৎ। গুরু-দৈবত-মন্ত্রৈক্ং শিষ্যন্তং ভাবয়ন্ পঠেৎ ॥ ৮৬॥ 

সাক্ষতং গুরুরাদায় বারি শিষ্যন্য দক্ষিণে । 

282 সমোইম্বাবয়োরিতি ॥ ৮৭ ॥ 
সপ্ত জা পস্ সাশীশশীশীিশীটি এ টি 

সন্ মা উপবিশেদিতি, জ্ঞবেয ॥ ৮৩ ॥ আদিশঝেন পুপধূপাদীন্॥ ৮ ॥ ৮৪ ॥ মাং পরদাযিকং গুরু- 

পরম্পরাসিদ্ধং। মুদ্রা তিলকমালাদি ব্বর্ণান্ুলীয়কাদি চ তেন ূঁষিতং | শিশুং নিজশিশুতেন 

বর্তমানমিতি স্ষেহবিষয়তা স্ুচিতা। তং শিষ্য শ্রীরুষ্ণসাৎ কুষ্যাৎ ্ররুষ্ণায় সমর্পয়েং ৮৫1 
তশ্য শিষ্যন্ঠ মূর্ধিস্বকরতলং নিধায়। বিধিবদিত্যত্রাক্ং বিধির্রষ্টবাঃ।__নিমীলিতনয়নং শিষ্যং 
পটান্তরিত উপবিষ্টে। গুরুরিদং বদেৎ,_ দিবাদৃষ্্যা ভগবন্তমবলোকয়েতি। ততঃ স্ুবর্ণশলাকয়া 
তং বক্ষসি স্পূশেং। অথ শিষ্ে। মহাফলমেকং দব। বদেদিদং,__ময়ি প্রসীদ লোচনাভ্যাং 
বিলোকয়েতি। অজ্ঞানতিমিরান্ধন্তেত্যাদি পঠেচ্চ । অথোন্সীলিতনয়নন্ত শিষ্যন্ত তনৌ ভগ- 
বস্তমাবিভূতিং ভাবয়ন্ গন্ধাদিভিরল্কত্য পঞ্চোপচারৈশ্চ সংপৃজ্য হুমূহূর্তে গীতবাগ্ঠাদিমঙ্গল- 
ঘোষেণ শিষ্যশ্ত শিরসি করতলং স্াস্ খষিচ্ছন্দো-দেবতাদিকমুপনিশ্ঠ মূলমন্ত্রং বারত্রয়ংদক্ষিণকর্ণে 

ব্রয়াদিতি। আ সম্যক্ গ্রহণং যাবৎ শিষ্যেণ মন্ত্রে! যাবত। ধৃতে। ভবেত্তাবদ্ধারং পঠেদিত্যথঃ। 
গুরুস্চ দেবত| চ মন্্শ্চ তেষামৈক্যং চিন্তয়ন্ তং মন্তমচ্চারয়েং ॥ ৮৫ ॥ ইতঃ পরময়ং মন্ত্রো মম 

শি ৯ শপ শপ পা জপ রী শী ৮ পি ০০ পপ পপ + পপ পপ পা. ৮৯ এপ ৫ 

নিবেদন করত কুস্কমাঞ্চলি সমর্পণ করিবেন। ৮৪। গুরু গুরুপরম্পরাসিদ্ মুরাদ অর্থাং 

ভিলকমাল! ও স্ববণঙ্থুরীয়ক প্রভৃতি দ্বারা বিভূষিত, বন্ধাঞ্চলি সেই শিশুকে পঞচাঙ্গপ্রমুখ স্তাস 
সহকারে শ্রীকষ্চমাৎ করিবেন অর্ধাৎ রুষ্চকে অর্পণ করিবেন । ৮৫ | তৎপরে তীয় মস্তকো- 

পরি পাণিতল স্থাপন পূর্বক তাহার দক্ষিণ কর্ণে যথাবিধানে খধ্যাদি-সমস্থিত মন্ত্র তিনবার উচ্চা- 

রণ করিবেন * | দীর্ধ মন্ত্র হইলে যতবারে তাহা শিষ্ের গ্রহণ * (অভ্যন্ত না হয় . 
ততবার উচ্চারণ করিবেন এবং শিষ্যও গুরু, দেবতা ও মন্ত্রের অভেদ চিন্তন পূর্বক উহ! 

পাঠ করিবে । ৮৬। তৎপরে “এই মন্ত্র তোমার ও আমার উভয়ের স্ব ুলাফলপরদ হউক্” 
পপি শিপ শত ২ পিপিপি পিপ্পিশাপপী? ০৬১ সস 

১ বধাবিধাবে ৰ বলার তাৎপর্য এই যে, গুরুদেব বন্ত স্থারা স্বীয় অঙ্গ আচ্ছাদন পুর ক নিশীলিতনের শিব্যকে 
কহিবেন, দিব্যৃষট ্বারা। তগবন্কে দর্শন কর।* পরে হুবর্ণশলাক] দ্বার] শিষোর বঙ্ষঃপ্রদেশ স্পর্শ করিবেন। 
তৎপরে শিষ্য একটা মহ।ফল ( নরিকেগ ) অর্পণ পূর্বক কহিবে, “ংগ্রতি প্রসন্ন হউন্, নেত্র গ্বারা দর্শন 
করুন্।« এই বহিয়। «'অগ্যানতিমির়ান্বন্ত জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া ৷ চক্ষুরুীলিতং যেন তণ্যৈ শ্রীগুরবে নমঃ" এই 
মন্ত্রটীও উচ্চারণ করিবে! তদনন্তর শিষ্য নয়নোন্নীলন করিগে গুরুদেব উদ্মীলিতনেত্র শিষ্যের দেছে ভগবান্কে 
আবিষ্ুত চিন্তা করত গন্ধাদি স্বায়া 'অলন্কৃত ও পঞ্চোপচারে পুক্গ। করিয়! হমুহূর্তে গীতবাদ্যাদি মঙ্গলশবা সহ রে 
শিষোর মন্তকে করতল.বিষ্তাস করিবেন এবং খবি ছল ও দবেবতাদি উপদেশ করিয়া দক্ষিণ কর্ণে তিনবাসগ নুলনন্র 
উচ্ভারণ করিবেন । 

শর রি 

১৬ 
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বন্াজ্জ্যোতির্ময়ীং বিছ্যাং গচ্ছন্তীং ভাবয়েদস্ রু; | 
আগতাং ভাবয়েচ্ছিষ্যো ধন্ঠোইম্থীতি বিশেষতঃ ॥ ৮৮॥ 

মহাপ্রসাদং শিষ্যায় দত্বা তৎ পায়সং গুরুঃ|। নিদধ্যাদক্ষতান্মর্জি তস্য যচ্ছন্ শুভাশিষং ॥ 

গুরুণা কপয়! দত্তঃ শিষ্যশ্চাবাপ্য তং মন্ং। অক্টোত্তরশতং জণ্ু1 সময়ান্ শৃণুয়াত্ততঃ ॥ ৮৪ | 
অথ সমগ্নাত। 

শ্রীনারদপঞ্চরাত্ে ।-- 

্বমন্ত্রে নোপদেষ্টব্যো বক্তব্যশ্চ ন সংসদি ৷ গোপনীয়ং তথা শান্তরং রক্ষণীয়ং শরীরবৎ ॥ 

বৈষ্বাণাং গর! ভক্তিরাচার্ধ্যাণাং বিশেষতঃ । 

পূজনঞ্চ যথাশক্তি তানাপন্নাংশ্চ পাঁলয়েৎ | ৯০ ॥ 

প্রাপ্তমায়তনাদ্িষ্ণোঃ শিরসা প্রণতো৷ বহেৎ। 

নিক্ষিপেদত্ভসি ততো ন পতেদবনৌ যথা ॥ ৯১॥ 
০ শপ পপর উর পপ -শীশীনী 

তব চ সমৌহস্ত তুলাফলদো ভবত্থিত্যেতবদন্॥ ৮৭॥ স্বস্মাদীচ্স্তীং মন্ত্রাত্মিকাং বিষ্তাং। 

ধন্যোইম্্ীতি বিশেষতো ভাবয়েৎ ॥ ৮৮ ॥ তন্তগবঙ্গিবেদিতং পুরুষাহারপরিমিতং মহাপ্রসাদরপং 

পায়সং দা । শুভাশিষঃ__আমুরারোগ্যমৈঙ্ব্যমবিনাশঃ স্বয়ং জয়ঃ | সৌভাগ্যঞ্চ পুনশ্চামুযুর্মাকং 

চাস্ত সর্বদেত্যাহ্যক্তাঃ। জণ্তু1 আবর্ত্য । ততন্তম্মাদগ্রোঃ সকাশাৎ সময়ান্ আচারান্ স্তাস- 
ধ্যানাদীন্ অন্তানপি বৈষ্ণবধন্শান্ শৃণুয়াৎ ॥ ৮৯ | 

শান্ত শ্রীভাগবতাদি পুজাদিসন্বন্ধি ব1। আপন্নান্ আপদগতান্ সতঃ ॥ ৯০ ॥ গ্রাপ্তং নির্খা- 
শ্যাদি। অতএবোক্তং তটত্রব ্রায়শ্চিত প্রকরণে। বিষ্োনিবেদিতং প্রাপ্য নিক্ষেপেৎ হত্র 
ওরুদেব এই বিষ্বা শিষ্যের দক্ষিণ হস্তে অক্ষতসহিত জল অর্পণ করিবেন। ৮৭। স্বীয় 
দেহ হইতে জ্যোতির্খয়ী মন্তাত্মিক! বিদ্যা শিষ্যদেহে গমন করিতেছে, গুরু এইরূপ চিন্তা 
করিবেন এবং শিষ্যও গুরুদেহ হইতে নিঙ্দেহে সেই বিষ্তাকে সমাগতা ভাবনা 
করিয়! “আমি ধন্য হইলাম” বিশেষরূপে ইহা চিন্তা করিবে। ৮৮। গুরুদেব শিষ্যকে সেই 
€ ডগবস্লিবেদিত, একজন পুরুষের আহারপরিমিত ) মহাঁপ্রসাদরূপ পায়স প্রদান করিয়। 
শুভানর্ধাদ অর্থাৎ তোমার আয়ু, আরোগ্য, এশ্বর্য, জয়, সৌভাগ্য প্রভৃতি লাভ হউক, 
এইরূপ উচ্চারণ গুর্বৃক তদীয় শিরোদেশে অক্ষত সমর্পন করিবেন। গুরুদেব কৃপা করি 
যে মন্ত্র অর্পণ করিবেন, শিষাও সেই মন্্ লাভ করত অষ্টোত্তর শত জপ করিয়া তৎপরে 
সয় সকল অর্থাৎ আচার, ন্টাসধ্যানাদি ও অন্যান্য বৈষ্ণবধর্শ শ্রবণ করিবে। ৮৯। 

অতঃপর সময় সকল কথিত হইতেছে ।--প্রীনরাদপঞ্চরাত্রে লিখিত আছে, শিষ্য স্বীয় 
গুরপদিষ্ট মঞ্থ কাহাকেও উপদেশ দিবে না এবং জনসমক্ষে প্রকাশ করিবে না। শান্ত 
অর্থাৎ শ্রীমস্ভাগবত কিংবা পুজাদি-বিষয়ক গ্রন্থ গোপনে রাখিবে এবং নিজ দ্েহবৎ 
উহা রক্ষা করিবে। বৈষণবগণের প্রতি বিশেষতঃ আচাধ্যবর্গের প্রতি ভক্তি প্রদর্শন, যথাশক্তি 
তাহাদিগের পৃঞ্জন এবং বিপদাপন্ন হইলে তীহাদিগের রক্ষণ করিবে। »*। হরিমন্দির হইতে 
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সোমনূর্ধ্যাস্তরস্থঞ্চ গবাশ্বখাগ্লিমধ্যগং | ভাবয়েদ্দৈবতং বিষ গুরুবিপ্রশরীরগং 
যত্ যত্র পরীবাদে। মাংসর্ধ্যাচ্ছয়তে গুরোঃ। তত্র তত্র ন বস্তব্যৎ নির্যায়াৎ সংশ্মরন্ হরিং। 

যৈঃ কৃত। চ গুরোনিন্দা বিভোঃ শাস্্স্ত নারদ । নাপি তৈঃ সহ বস্তব্যং বক্তব্যং বা কথঞ্চন ॥ 

প্রদক্ষিণে প্রয়াণে চ প্রদানে চ বিশেষতঃ | প্রভাতে চ প্রবাসে চ স্বমন্ত্ বুশ; ম্মরেৎ ॥ 

স্বপ্নে বাক্ষিসমক্ষং বা আশ্চধ্যমতিহর্ষদং | 

অকম্মাদঘদি জায়েত ন খ্যাতব্যং গুরোবিনা ॥ ৯২ ॥ 
পঞ্চরাত্রান্তরে ।-- 

সময়াংশ্চ প্রবক্ষ্যামি সংক্ষেপাৎ পঞ্চরাত্রকাৎ। 

ন ভক্ষয়েন্তস্যমাংসং কৃম্মশৃকরকাংস্তথা॥ ৪৩॥ 

কাংস্তপাত্রে ন ভু্তীত ন প্রক্ষবটপত্রয়োঃ। দেবাগারে ন নিষীবেং ক্ষৃতং চাত্র বিবর্জযেৎ, ॥" 

ন সোপানংকচরণঃ প্রবিশেদস্তরং চিৎ ॥ ৯৪ ॥ 

একাদস্থাং ন চাশ্রীয়া পক্ষয়োরুভয়োরগি । জাগরং নিশি ব্বীত বিশেষাচচর্চযেিত ॥ ৯৫॥ 
পা এন সত-৯ 

কুত্রচিৎ। অযোগ্যস্তাথ ব| সৎ সোহিমশতং জপেদিতি ॥ ৯১ ॥ বিভোর্ডগবত: ॥ ৯২॥ মত্ল্য- 

মাংসে নিষিদ্ধে অপি পুনঃ কৃর্মািনিষেধঃ কদাচিদ্রোগাদিন! মাংসাশিনোহপ্যবশ্ঠং তত্বর্জনায়॥৯৩। 

দেবাগার ইত্যগ্রেইপ্যন্থবর্তত এব। ততশ্চ অন্তরং দেবাগারাভ্যন্তরমিত্ার্থঃ। কচিৎ কদাচিদপি। 

যদ্ব। কশ্মাংশ্চিদূপি দেবাগারে ॥ ৯৪ বিশেষাদিতি অন্ততিথিভ্যো বিশেষেণ একাদস্তাং তন্তাপি 
পপ পন ৯ প্র ০৮৭ 

পপ 

শাক শি জজ পপ আর 

নির্মাল্যাদি প্রাপ্ত হইলে প্রণত হইয়! তাহ! মস্তকোপরি (ধারণ) করিবে, তদনস্তর তাহা জলগর্ভে 
নিক্ষেপ করিবে, যেন ভূমিতে পতিত না হয়। ৯১। বিষ্ণদেবকে সোমর্যের মধ্যবর্ঁ, গো 
অশ্বখ ও বহ্হির মধ্যগত এবং গুরু ও বিপ্রের দেহমধ্স্থরূপে চিন্তা করিবে। যেখানে মাৎসধ্য 

বশতঃ গুরুনিন্দা শ্ররতিগোচর হইবে, তথায় অবস্থান করিবে না, হরিকে স্মরণ" করত 
তথ! হুইতে প্রয়াণ করিবে। হে নারদ ! যে সকল ব্যক্তি গুরুনিন্দা, ভগবানের নিন্দা ও শাস্ত্র 

নিন্দা করে, তাহাদিগের মহিত কদাচ অবস্থিতি অথবা কথোপকথন করিবে না। , বিশেষতঃ 
প্রদক্ষিণ-সময়ে, গমনকালে, দানকালে, প্রাতঃকালে ও প্রবাসে থাকিলে ুহ্ধ,হঃ স্বীয় মন্ত্র 
স্মরণ করিবে। স্বপ্নে বা অক্ষিদমক্ষে সহন! যদি কোনরূপ অতিহ্র্ষপ্রদ আশ্চর্য্য ঘটে, তাহা 
হইলে গুরু ব্যতীত অপরের নিকট প্রকাশ করিবে না। ৯২। পঞ্চরান্ীস্তরে লিখিত আছে, 

যখা-_পঞ্চরাত্র হইতে সংক্ষেপতঃ সময় সকল বর্ণন করিতেছি । মংস্ত, মাংস, "কৃষ্ণ ও শূকর 
ভোজন করিবে না &। ৯৩। কাংস্তপাজ্রে, অশ্বখপত্রে অথবা বটপত্রে ভোজন করিবে না; 
দেবাগারে নিষীবন ত্যাগ করিবে না, তথায় ক্ষৃত (হাচি) বজ্জন করিবে এবং পাছুকাপদে 
কদাচ দেবগৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করিবে না। ৯৪। শুরু ও রুষণ উভয় পক্ষের একাদশীতেই 

* কৃর্ণা ও শুকরও মাংসমধ্যে গণ্য। একবার মাংসের নিবিদ্ধত| উল্লেখ করিয়। পুনরার কৃর্না ও শুকরের উল্লেখ 
করায় এই বুঝাইতেছে যে, পাড়! প্রভৃতির 'টগশমার্থে চিকিংসার জন্ত মাংসভতক্ষণের বিধি খাকিলেও কাচ. কৃর্ণ 
বা শৃকরমাংস তক্ষণ করিবে না। 



ণ৩ প্ীপ্লীহরি5ক্তিবিলামঃ। [ ২য় বিলাসং। 

সম্মোহনতন্থে চ।-- 

গোপয়েদ্েবতামিষ্টাং গোপয়েদগ্রুমাত্মনঃ | 
গোপয়েচ্চ নিজং মন্ত্র গোপয়েন্নিজমালিকাং ॥ ৯৬ ॥ ইতি ॥ 

চতুর্যক্শতসংখোষু প্রাগৃগুরোঃ সময়েযু চ। শিষ্যেণাঙ্গীরুতেষেব দীক্ষা কৈশ্চন মন্যতে ॥৯৭॥ 
তথ| চ বিষ্টুযামলে ।__ 

গুরু; পরীক্ষয়েচ্ছিষ)ং সংবংসরমতন্দ্রিতঃ | নিয়মান্বিহিতান্ বর্জ্যান্ শ্রাবয়েচ্চ চতুঃশতং ॥৯৮| 
্রাঙ্গে মুন্র্ত উদ্থানং মহাবিষ্কোঃ প্রবোধনং। নীরাজনঞ্চ বাদ্যেন প্রাতঃম্সানং বিধানতঃ ॥ ৯৯ ॥ 

বিশুদ্ধাহতযুগ্বস্ত্রধারণং দেবতার্চনং ৷ গোপীচন্দনমৃনখায়াঃ সর্বদ! চোস্বপুণ্ডকং। 

পর্লামুধানাং বিধৃতিশ্চরণামৃতসেবনং | তুলসীমণিমালাদিতৃষাধারণমন্থহং। 

নির্মাল্যোদ্বাসনং বিষ্বোস্তচ্চন্দনবিলেপনং ॥ ১০০ ॥ 
শপ এ ও ারসপ সজ "আল সরস সস  শ্পাপাশী শশী 

ভি, ০৩০৭ 

বিশেষতো৷ টা মৈদিত্্থ)॥ ॥ ৯৫-৯৬ ॥ সময়শ্রবণে মতান্তর লিখতি চতুর্গিতি। প্রাক্ 

প্রথমং গুরোঃ সকাশাদঙ্গীকৃতেঘেব ॥ ৯৭ ॥ বিহিতান্ বিধেয়ানিত্ার্থ: | চতুযুক্তশতং ॥ ৯৮॥ 

অত্রাদৌ ঘিপঞ্চাশদ্িহিতানাহ ব্রাঙ্ ইত্যাদিন। চিস্তনমিত্যন্তেন ॥৯৯॥ বিশুদ্ধ পবিত্র আহতঞচ 

হন ৷ পাঠান্তরে * বিশুদ্ধেন জনেনাহৃতমানীতং যৎ যুগ্বস্ত্ং বন্যুগ্াং তস্য ধারণং। দেবতায়া 
শর» ও পপ সন আস 

ভোজন করিবে না, বিশেষত: একাদশীর রাত্রিতে জাগরণ করিবে ও বিভু ভগবানের অর্চনা 

করিবে । ৯৫। সম্মোহনতন্ত্রে লিখিত আছে যে, ইষ্টদ্দেবতাকে গোপন করিবে, নিজ গুরুকে 

গোপন করিবে, স্বীয় মঞ্চকে গোপন করিবে এবং আপনার মাল! গোপনে রাখিবে। ৯৬। 
প্রথমে শিষ্যু গুরুদেবের একশত চারিটা নিয়ম অঙ্গীকার করিলেই দীক্ষা হইতে পারে, কেহ 

কেহ এইরূপ মত প্রকাশ করিয়া থাকেন। ৯৭। এবিষয়ে বিষুযামলে লিখিত আছে যে, 
গুরুদেব অতন্্রিত হইয়! একবর্য পর্য্যন্ত শিষ্যকে পরীক্ষা করিবেন এবং এক শত চারিট 

বিহিত্ব ও পরিত্যাজ্য নিয়ম শ্রবণ করাইবেন। ৯৮। (অধুনা! সেই সকল নিয়ম কথিত হই- 

তেছে।) (১) ব্রাহ্ম মুহূর্তে গাত্রোখান, (২) মহাবিষ্ণর প্রবোধন, (৩) বাদ্য 
সহকারে নীরাজন, (3) যথাবিধানে প্রাতঃন্নান, (৫) বিশুদ্ধ নৃতন বন্তদ্বয় অর্থাৎ পরিধেয় ও 

উত্তরীয় ধারণ * (৬) দেবতার্চটন অর্থাৎ তর্পণাদি দ্বারা জলে নিজ ইঞ্টদেবতার পৃজন, 
(+) গোপীচন্দন ও মৃত্তিকা দ্বারা নিরস্তর উ্ধপুণ্ড করণ, (৮) নিত্য আমুধপঞ্চক ধারণ 
অর্থাৎ যথাযথ অঙ্গে শঙ্খ, চক্র, গদা, খড়া ও সশর শরাসন ধারণ, (৯) চরণামৃত সেবন, 

(১৯) প্রতাহ তুলসী ও মণিমালাদি বিভূষণ ধারণ, (১১) নির্ন্াল্যোদ্বাসন ফ্ার্থাৎ বিষুর 

নির্মাল্য দূরীকরণ, ( ১২) দেহে বিষ্ণুর নির্মাল্যচদ্দনলেপন, ( ১৩) শালগ্রামশিলা ও গ্রাতিমা- 

. কেহ কেহ “বিশ্ুদ্ধাহতঘুগ বস্ত্রধারণং" এইরূপ পাঠ করিয়। থাকেন। সেস্থলে *“পিত্র বাক্তি কর্তৃক 
আনীত: ব্তরধয়ধারণ"' এইঝপ অর্থ হইবে। 



২য় বিজন: জীঞ্রীহরিভক্িবিলাসঃ |. ৭৭. 
শালগ্রামশিলাপুজা গ্রতিমান্থ চ ভক্তিতঃ। নির্খাল্যতুলসীভক্ষত্লন্তবচয়ে! বিধেঃ ॥ ১০১ ॥ 
বিধিনা তান্্রিকী সন্ধ্যা শিখাবন্ধো হি কর্মণি। বিষুঃপাদোদকেনৈব পিতৃণাং তর্পণকিয়া। 

মহারাজোপচারৈশ্চ শক্ত্যাং সংপুজনং হরেঃ ॥ ১৭২॥ 

বিষুভক্ত্যবিরোধেন নিত্ানৈমিত্তিকী ক্রিয়া । ভূৃতশুদ্যাদিকরণং ভ্যাসাঃ সর্ব যথাবিধি। 
নবীনফলপুষ্পাদের্ডক্তিতঃ সংনিবেদনং। তুলসীপুজনং নিত্যং ভ্রীভাগবতপূজনং ॥ ১০৩ | 
ত্রিকালং বিষ্ণুপুজ। চ পুরাণঞ্তিরম্বহং | বিষ্োপিবেদিতানাং বৈ বস্তরাদীনাঞ্চ ধারণং ॥ ১০৪ ॥ 
সর্কেষাং পুণ্যকার্য্যাণাং স্বামিদৃষ্্যা প্রবর্তনং। গর্ববাজাগ্রহণং তত্র বিশ্বাসে! গুরুণৌদিতে ॥১৭৫। 

_ মথাম্বমুদ্রারচনৎ গীতনৃত্যাদিভক্তিতঃ| শহ্াদিধ্বনিমাঙ্গল্যলীলাদ্যভিনয়ো! হরেঃ। 
নিত্যহোমবিধানঞ্চ বলিদানং যথাবিধি ॥ ১০৬॥ 

_নিজেষ্দৈবতন্ত অর্চনং তর্পণাদিনা জলেপূজনং। পাঠান্তরেহপি * স এবার্ঘ ॥ ১৭ | শানগ্রাম 
শিলায়াং পূজা! প্রতিমান্ত চ পুজেত্যেষ একো নিয়মঃ। নিশ্ালাতুলস্। ভক্ষঃ ভক্ষণং। ভূষেতি ব৷ 
পাঠঃ। ভূষণত্বেন মন্তকাদৌ ধারণমিত্যর্থঃ | বিধের্ধধাবিধীত্যর্থ; ॥ ১০১ ॥ শক্ত্যাং শী সত্যাং। 
শক্যেতি পাঠেপি স এবার্থঃ| এবমগ্রেহপি ॥ ১০২ ॥ ষ! বিষ্ুভক্ত্যা সহ বিরুদ্ধা ন ভবতীত্ার্থ;ঃ। 
পাঠাস্তরৎ স্পষ্টং +॥১০৩॥ পুরাণানাং শ্রীভাগবতাদীনাং শ্রুতি; শ্রবণং ॥ ১০৪। ্বামিদুষ্যা ভগব- 
দাজাবুদ্ধ্যা। যথা নিষুক্তোইম্মি তথ! করোমীতি বুদ্ধ বা। যদ্বা স্বামীতি বুদ্ধযা দাসভাবে- 

_নেত্যর্থ। ॥ ১০৫ | যথাম্বং নিজমনত্রদেবতাহছসারেণ দ্রাণাং রচনং বন্ধনং। তথা স্বেতি পাঠেংপি 
সমূহে ভক্তিসহকারে অভীষ্ট দেবতার অর্চনা, (১৪) নির্মালা তুলসী তঙ্ষণ ভক্ষণ $ 
(১৫) যথাবিধি তুলসীচয়ন, (১৬) যথাবিধানে তান্ত্িকী সন্ধ্যার উপাসনা, (১৭) ধর্- 
কন্মে শিখাবন্ধন, / ১৮) বিষ্ুণপাদোদক দ্বারাই পিতৃগণের তর্পণক্রিয়া, (১৯) সামর্থ 
থাকিলে মহারাজোপচারে শ্রীহরির পৃজন, (২০) বিষুভক্তির অবিরোধে অর্থাৎ" যাহা 
বিষণভক্তির সহিত বিরুদ্ধ নহে ঈদৃশী নিত্য নৈমিত্তিকী ক্রিয়ার অহ্ঠান, (২১) ভূতশুদ্ধযাদি 
ও যথাবিধানে সমস্ত স্যাম সম্পাদন, (২২) ভগবান্কে ভক্তি সহকারে নবীন ফল-পুম্পুদি নিবে- 
দন, (২৩) নিত্য তুলসী-পৃজন, (২৪) নিত্য শ্রীভাগবত-পুজন, (২৫) প্রতিদিন ত্রিকাঁল* 
বিষ্ণুর অর্চনা, (২৬) প্রত্যহ শ্রীভাগবতাদি পুরাণ শ্রবণ, (২৭) বিষুনিবেদিত: বস্ত্াদি 
ধারণ, (২৮) ভগবানের আদেশ জ্ঞান করত অর্থাৎ ভগবান্ যেরূপে নিযুক্ত করিয়াছেন 
সেইরূপেই কণ্ম করিতেছি এই জানে অথবা ভগবানের দাসভাবে নিখিল পুণ্য কার্খে প্রবৃত্ত 
হওন, (২৯) গুরুর আজ্ঞা গ্রহণ, (৩০ ) গুরু-কখিত বাক্যে বিশ্বাস, (৩১) নিজমন্ত্রদেখ- 
তান্ছসারে মুদ্তাবন্ধন অর্থাৎ তিলকরচন, (৩২ ) ভক্তি সহকারে গীত ও (৩৩) ভক্তি সহ- 
কারে নৃত্যাদি, (৩৪) শ্রীহরির সম্বন্ধে শত্ঘাদির মন্গলধ্বনি, (৩৫ ) লীলার অনুকরণ, 
..» দেখতগণনিতি পাঠে। 1 বিফুতক্তাবিরদ্ধা চেতি পাঠঃ ৪. 

1 কেহ কেহ “নির্দাল্যতুলসীতৃষ! তুলন্তবচয়ো! বিষে এইরূপ পাঠ করিয়! থাকেন। লেস্থলে “দঘ- 
কাদিতে নির্দালাভুলসীর়প ভূষণ ধারণ” এইরূপ অর্থ হইবে। 



নটি '_ স্রীপ্রীহরিভক্তিবিলাসঃ। [ ২য় বিলাসঃ। : 

সাধূনাং স্বাগত পুজা শেষনৈবেদ্যভোজনং | তান্বলশেষগ্রহণং বৈফবৈঃ সহ সঙগমঃ 
বিশিষ্টধর্মজিজ্ঞাস। দশম্যাদিদিনত্রয়ে। ব্রতে নিয়মতঃ স্বাস্থাং সম্ভোষে। যেন কেন বৈ। 

পর্ববযাত্রাদিকরণং বাসরাষ্টকসদ্বিধিঃ ৷ বিষ্ঠোঃ সর্ব চর্ধযা। চ মহারাজোপচারতঃ ॥ 

সর্কেষাং বৈষ্ণবাণাঞ্চ ব্রতানাং পরিপালনং। গুরাবীশ্বরভাবশ্চ তুলসীসংগ্রহঃ সদ ॥ ১০৭ ॥ 
শয়নাদাপচারশ্চ রামাদীনাঞ্চ চিন্তনং ॥ ১০৮ 

সন্ধায়োঃ শয়নং নৈব ন শৌচং মৃত্তিকাং বিনা । তিষঠতাচমনং নৈব তথ গুর্বামনাসনং |, 
গুর্ঝগ্রে পাদবিস্তারশ্ছায়ায়! লঙ্ঘনং গুরোঃ | শক্ত জানক্রিয়াহানির্দে্িতার্চনলোপনং ॥১০৯। 
দেবতানাং গুরূণাঞ্চ গ্রত্যুতানাদ্যভাবনং । গুরোঃ পুরস্তাৎ পাণ্ডিত্যং প্রৌঢপাদক্রিয়। তথা ॥১১৩ 

১০ ০০ 

স এবার্ঘ; ॥ ১০৬ ॥ স্বাগতং পুজা চেত্যেক এব ব নিয়মঃ। বিশেষতো ধর্মন্ত বৈফাবক্কতন্ত। যত 
বিশিষ্ধর্ন্য ভগবনধপবন্ত জিজ্ঞাসা । দশম্যাদিদিনত্রয়েযু দশমকাদশীছাদশীযু যঘতঞ্চ ভক্ষণাদি- 
নিয়মঃ তশ্িন্ নিয়মেন স্বাস্থাং শরদ্ধয়া শ্ৈধ্যমিত্যর্থঃ। পর্ব জন্মাষটম্যাদিমহোৎসবঃ। যাত্রা দেবা- 
লয়াদিগমনং | আদিশবেন তুলসীপুষ্পবাটিকাদদিতত্তদ্বিধানং। বাসরাষ্টকং অষ্ট মহাদাদশ্টঃ | তন্য 
সগ্ধিধিঃ সংকারঃ যথাবিধি প্রতিপালনমিতার্থঃ। সর্বেষু খতুষু বসস্তাদিষু র্যা তত্তৎকালীনপুষ্পা- 
দিভিঃ পরিচর্ধ্যা দোলান্দোলনক্রিয়। বা। সা চ মহারাজোপচারতঃ শক্কৌ সত্যামিতি 
জ্ঞম়ং ॥ ১০৭ ॥ শয়নং শযা।, আদিশব্বাৎ পাদসংবাহনাদিঃ, তত্তদ্রপো বা উপচারঃ | রামাদীনাৎ 
চিন্তনং, রামং স্বন্দং হন্মন্তং বৈনতেয়ং বৃকোদরং। শয়নে যঃ ন্মরেক্লিত্যং দুঃসবপস্তন্ত নশ্ঠাতি 
ইত্যাদ্যুক্তেঃ ॥ ১০৮॥ অধুন! বর্জ্যান্ ছবিপধশন্িয়মানাহ দন্ধায়োরিত্যাদিনা! সদেত্যন্তেন। 
নৈবেতি সর্বত্রাগ্রেইপ্যন্থবর্ততে ॥ ১০৯ ॥ প্রত্যুখানাদীনাম্ অভাবনম্অকরণমিত্যর্থঃ | প্রোঢ়পাদ- 
লক্ষপমুক্তমূ। আসনারঢপাদ্ব জান্নোর্কাথ জঙ্ঘয়োঃ। _্কতাবসকৃথিকো যন্ত প্রোচপাদঃ স 

৫ সর পা এ ৯ 
সা স্প শশশিল 

(৩৬) যথাবিধানে নিত্য হোম বিধান, (৩৭) নিত্য যথাবিধি নৈবেস্তার, (৩৮ ) সাধুগণের 
স্বাগত, ও পুজা, (৩৯ ) শেষ নৈবেদ্য ভক্ষণ, (৪০ ) তাস্থুলশেষ গ্রহণ, (৪১ ' বৈষবসঙ্গম, 

(৪২) বিপিষ্ট ধর্মের অর্থাৎ বৈষ্বন্কৃত্যের বা ভগদ্ধর্শের জিজ্ঞাসা করণ, (৪৩) দশমী একাদশী 
ও দ্বাদশী এই তিন দিবসে বিহিত ব্রতবিষয়ে ষথানিয়মে শ্রদ্ধ! সহকারে “হধ্য ধারণ, ( ৪৪) যে 
কোন রূপ অবস্থাই হউক্ না কেন, সর্বদাই সন্তোষ, (৪৫) পর্ব 'ও যাত্রাদি কষ্টগ)-* 
(৪৬) যথাবিধানে অষ্টমহাদ্বাদশী প্রতিপালন, % * ৪৭)( বসস্তাদি ) সকল খতুতে ( তত্বৎ- 
কালীন পুণ্পাদি দ্বার ) মহারাজোপচারে বিষ্ণুর পরিচর্ধ্যা বা দোলান্দোলনাদি ক্রিয়া, 
(৪৮) নিখিল বৈষ্ণবব্রতের পরিপালন, (৪৯ ) গুরুতে ঈশ্বরভাব অর্থাৎ ঈশ্বরবুদ্ধি, ( ৫*) সদা 
তুলসী সংগ্রহ, ' ৫১) শয়নাদ্দি উপচার অর্থাৎ শধ্যা প্রদান ও পাদসংবাহনাদি, (৫২ ) ( শয়ন- 

₹ পর্ব. জল্মাইম্যার্ি মহোতসব। যাত্র।--দবালয়াদিগমন ! বাত্রাদি বলায় অর্থাৎ আদিশব্দ প্রয়োগ করায় 
তুলমীপুশপবাটিকাদিবিধান ঘুবাইতেছে। 

1 অস্মন্থাত্বাদণী ধখা--উদ্মীলনী, বঞ্র লী, তরিম্পৃশী, পক্গবর্ধিনী, জয়), বিজয়া, জান্তী ও গাঁপনাশিনী। 



২য় বিলাস: । ] শীপ্রীহরিভক্তিবিলাদঃ। ৭৯ 

অমস্ত্বতিলকাচামো নীলীবন্ত্রবিধারণং। অভর্তৈঃ সহ মৈত্র্যাদি অসচ্ছাস্ত্পরিগ্রহঃ | 

তুচ্ছসঙ্গ্থখাসক্তির্মদ্যমাংসনিষেবণং ॥ ১১১ ॥ 

মাদকৌধধসেবা চ মন্থরাদ্যন়ভোজনং | শাকং তুম্বীকলঞ্জাদি তথাইভক্তান্নসংগ্রহঃ | 
অবৈষ্ণবত্রতারস্তত্তথ! জপ্যমবৈষবং ॥ ১১২॥ 

অভিচারাদিকরণং শক্ত্যা গৌণোপচারকং । শোকাদিপারবস্তঞ্চ দিথিদ্ধৈকাদশীব্রতং | 
শুরা-কুষা-বিভেদশ্চাসদ্যাপারো ব্রতে তথ! । শো ফলাদিতুক্কিশ্চশ্ান্ধং চৈকাদশীদিনে 1১১৩ 

দবাদস্ঠাঞ্চ দিবাম্বাপস্তলন্তবচয়স্তথা । তঙ্্ বিষ্ঞোর্দিবাক্সানং শ্রান্ধং হর্ধ্যনিবেদিতৈঃ॥ ১১৪ ॥ 

_ বুদ্ধাবতুলসীত্রান্ধং তথা শ্রান্মমবৈষঃবং। চরণীমৃতপানেপি শদধর্থামনজিয! ॥ ১১৫। 
এসপি ত অক» 

শপ পপ পপ সন 

উচাতে ॥ ১১০ ॥ মন্ত্ং বিন! তিলকং আচামস্টাচমনমিতি। | ্ বাভ্যামেক এ এব নিয়ম: ।১১১। ।আদি-: 
শবেন দগ্ধাাদি। আদিশবাত বৃস্তাকাদি। অভক্তাৎ অবৈষ্বাৎ অগ্নন্ত সংগ্রহঃ পরিগ্রহঃ | 

সংগ্রহশবেন ক্ষুৎপীড়য়োদরভরণমাত্রান্নগ্রহণমন্থজ্ঞাতং ॥ ১১২ ॥ দিক্ দশমী । ব্রতে অসদ্বাপারঃ 

দাতক্রীড়াদিঃ ॥ ১১৩ ॥ তত্র দ্বাদস্ঠাং ॥ ১১৪ ॥ বৃদ্ধো বৃদ্ধিশ্রাদ্ধে তুলসী বিনা শ্রাদ্ধং | অবৈষ্ণবং 
বৈষ্ণবজনরহিতং ভগবদনিবেদিতান্াদিরহিতং বা । চরণাম্ৃতপানে সত্যপি শুদধ্যর্থম ইতরজলপান- 

কালে) রামাদির চিন্তন, * (৫৩) উভয় সন্ধায় শয়ন না করণ, ! ৫৪) মৃত্তিকা ব্যতীত 
শৌচ না করণ, “ ৫৫ দণ্ডায়মান হইয়া আচমন না৷ করণ, ' ৫৬) গুরুদেবের আসনে উপবেশন 
না করণ (৫৭) গুরুর সম্মুখে পাদবিস্তার ও (৫৮ গুরুদেবের ছায়া লঙ্ঘন না করণ, 

(৫৯) শক্তি বিদ্যমানে স্ানক্রিয়ার হানি না করণ, (৬* ) দেবার্চনা বিলুপ্ত না করণ, 
(৬১) দেবতা ও গুরুজনসমূহের প্রত্যুর্থানাদি না করণ, (৬২ ) গুরুদেবের পুরোভাগে 
পাগ্তত্য প্রকাশ না করণ, (৬৩) প্রৌঢ়পাদক্রিয়া অর্থাৎ উর্ধজা্ হইয়া উপবেশন ন করণ, 
(৬৪ ) মন্ত্রব্যতীত তিলক রচনা ও আচমন না করণ, (৬৫; নীলীবস্ত্র ধারণ না! করণ, (৬৬) 
অভক্ত অর্থাৎ শ্রীহরিপরামুখ ব্যক্তিগণের সহিত মিত্রতাদি না করণ, (৬৭) অসং শাস্ত্র গ্রহণ 
না করণ, (৬৮) তুচ্ছ সঙ্গে ও তুচ্ছ নখে আমক্তি না করণ, (৬৯ ) মদ্যমাংন সেখন না'করণ, 
(৭০ । মাদকৌষধ সেব। না করণ, (৭১) মস্থরাদি অর্থাৎ মন্থর ও দগ্ধ অল্নার্ধি ভোজন না করণ, 
(৭২) শাক ভোজন না! করণ, (৭৩) তুত্বী, কলগ্র ৭ ও বৃস্তাকাদি ভক্ষণ না করণ, ( ৭৪) 
অভক্ত অর্থাৎ অবৈষ্ণব জনের নিকট হইত অন্ন সংগ্রহ না করণ, + (৭৫) বিষুসক্বদ্ধ ব্যতীত 
বরতাস্তরের আচরণ ন! করণ, (৭৬)বিষ্ুঃমন্্ ব্যতীত অন্ত ম& জপ ন| করণ, (৭৭ ) অভিচারাদি 
অর্থাৎ উচ্চাটন, বশীকরণ প্রভৃতি না করণ, ( ৭৮) শক্তি বিস্তমানে গৌণোপচারে অর্থাৎ 

* রাঁমাদি অর্থাৎ রাস, ঘলা, হনুমান, গরুড়, বুফোধর। শয়নকালে এই সকল নাম প্ারণ করিলে ছ'ন্বগ 
বিনাশ পার। বথা-্রামং গং হনুগস্তং বৈনতেয়ং বৃকোদরং । শয়নে ধঃ পারেল্লিতাং ছুঃকপ্ত্তত্য নগ্চতি। এই 

পর্বাস্ত দ্বিপক।শৎ বিছিত সময় বর্ণন পূর্বক অতঃপর জবশিষ্ট দ্বিপঞ্াশংসংখাক জা নিরষ কি হইতেছে। 
1 কলঞ$-_বিধাকত শর স্বার| বিদ্ধ হৃগ পক্ষী । 
$£ ক্ুধার্ত ব্যক্তির উদর পূর্ণ হয় মাত্র, এতঃগরিদিত জন্তের গ্রহণীঃ নাম সংগ্রহ! 



৮০ প্ীপ্রহরিভক্তিবিলাসঃ | [ ২ বিলাস: । 

কাষ্ঠাসনোপবিষ্টেন বাঞ্দেবস্থ পূজনং। পুজীকালেহসদালাপঃ করবীরাদিপৃজনং ॥ ১১৬ ॥ 
আয়সং ধৃপপাত্রাদি তির্ধ্যক্পুণডং প্রমাদতঃ। পুজা চাসংস্কৃতৈর্রব্যৈ্তথা চঞ্চলচিত্ততঃ ॥ ১১৭ ॥ 
একহন্তপ্রণামাদি অকালে স্বামিবর্শনং | পধুধিতাদিছুষ্টানামন্াদীনাং নিবেদনং ॥ ১১৮ ॥ 

সংখ্যাং বিনা মন্তরজপত্তথ। মন্ত্প্রকাশনং। সদ! শক্তযাং মুখ্যলোপো! গৌণকালপরিগ্রহঃ ॥ 
প্রসাদাগ্রহণং বিষোর্বর্জয়েদৈষবঃ নদ] । 
চতুঃশতং বিধীনেতান্ নিষেধান্ শাবরেদগরুঃ ॥ ১১৯ ॥ 

অঙ্গীকারে কৃতে বাঢ়ং তন্ীরাজনপূর্ববকং। 

_দেবপুজাং কারয়িত্বা দক্ষকর্ণে মন জপে২॥ ১২০ ॥ ইতি। 

বিহিতাচমনং যথাকথক্িৎ পূর্বঙ্গাত তশতদ্ধে: পাবিত্র্যায়াচমনমিত্যর্:॥ ১১৫ ॥ করবীরশবেন গৃহ- 

করবীরং। আদিশব্াচ্চার্কাদি জেয তেন যদ্তভগবতঃ পৃজনং তৎ॥ ১১৬॥ প্রমাদতোইপি ॥১১৭॥ 

আদিশবেন একগ্রদক্ষিণাদি। যছ্যপি এতৎ সর্বমগ্রে লেখ্যতত্তত্প্রকরণে বিশেষতোইভিব্যক্তং 

ভাবি তথাপি স্থখবোধায়াত্র কিক্িছ্বিবৃতং ॥ ১১৮॥ শক্ত্যাং শক্ত সত্যামপি। কদাসক্ক্যেতি 

পাঠে কুৎসিতকন্মাদ্যভিনিবেশেন মুখ্যকালস্ত লোপঃ। অতএব গৌণকালন্ত পরিগ্রহ ইত্যেক 
এব নিয়ম: ॥ ১১৯ ॥ বাঢ়ম্ অঙ্গীকারে। শিষ্যেণ তেষাং স্বীকারে কৃতে সতি। তস্য শিষ্যন্য 

_ন্যনকল্পে উপচার প্রদান না করণ, (৭৯) শৌকাদি-পরতন্থ না হওন, (৮০) দশমীবিদ্ধ 
একাদশীব্রত না কর্ণ, (৮১) শুরু ও কৃষ্ণ এই উভর়পক্ষীয় একাদশীকে গ্রভেদ ন। করণ, 

(৮২) ব্রতধারণ পূর্বক দ্যৃতক্রীড়াদি ন| করণ, (৮৩) শক্তি বিগ্যমানে ব্রতদিবসে ফলাদি 
ভক্ষণ না করণ, (৮৪) একাদশীদিনে শ্রাদ্ধ না করণ, (৮৬) ছাদশীদিনে দিবাভাগে নিপ্রিত 

না হওন ও (৮৬) তুলসীচয়ন না করণ, (৮৭) দ্বাদশীদিনে দিবাভাগে বিষুকে ন্নাপন না 
করণ, (৮৮) হরিকে অনিবেদিত অন্ন দ্বারা শ্রাদ্ধ না করণ, : ৮৯) বৃন্ধিশরাদ্ধে তুলসী ব্যতীত 
শ্রাদ্ধক্রিয়। না করণ, (৯০ ) অবৈষ্বশ্রাদ্ধ না করণ অর্থাৎ বৈষ্ণব-পুরোহিত-রহিত অথবা 

বিষ্ণ-নিষ্নাল্যরহিত শ্রাদ্ধ না করণ, (৯১) চরণাম্বতপান বিদ্তমানেও শুদ্যর্থ অন্জল দ্বার 
'আচমন ক্রিয়া না করণ, (৯২) কাষ্ঠাসনে উপবিষ্ট হইয়া! বাহুদেবের 'অর্চনা-ন! করণ, 
(৯৩) অর্চনাকালে অসদালাপ ন। করণ, (৯৪ ) গৃহ-করবীর ও আকন্দকুন্মাদি দ্বারা ভগ- 
বানের অচ্চন1 ন! করণ, (৯৫) লৌহনির্শিত ধৃপপাত্রাদি ব্যবহার না করণ, (৯৬) প্রমাদবশেও 

বক্র পণ্ড, না করণ, ( ৯৭) অসংস্কত দ্রব্য দ্বার ও চঞ্চলচিত্তে ভগবানের অষ্ঠন! না করণ, এক 

হত্ত দ্বার প্রণাম ও একবারমাত্র প্রদক্ষিণাদি না করণ, . ১০১) সংখ্যা ব্যতীত মন্ত্র জপ না 
করণ (১২) ও মন্ত্র প্রকাশ না করণ (১০৩ ) শক্তি বিদ্যমানে * মুখ্যকালের লোপ স্থৃতরাং 

গৌণকালের পরিগ্রহ না করণ, (১১৪) এবং বিজুর প্রসাদ গ্রহণে অস্বীকার না করণ, এই 
একশত চারিটী বৈষ্ণবকর্তব্য নিয়ম গুরুদেব শিষ্যকে শ্রবণ করাইবেন। ৯৯--১১৯। 

« এই ১১৯শপ্লোকের '“সদঘ। শক্তযাংঃ' স্থলে কেহ কেহ “কা সক্ত্যা” পাঠ করিয়। থাকেন, সে স্থলে এইরূপ 

অর্থ করিতে হইবে যে, কুৎনত কর্দাদিতে অভিনিবেশ বশত; মুখ্যকালের লোগ গ গৌণকালের গরিগ্রহ ন। কর] । 



২য় বিলাসঃ।] শীঞ্ীহরিভক্তিবিলাঁসঃ। ৮১ 

ততশ্চোখায় পূর্ণাত্মা দণ্ডবৎ প্রণমেদগরুং। তৎ-পাদপক্কজং শিষ্াঃ প্রতিষ্ঠাপ্য সবমুর্ধানি 1১২১৪ 
অথ ন্যাসান্ গুরু: স্বশ্মিন্ কত্থান্তর্যজনং তথা। সাষ্টং সহস্র তনুস্ত্রং স্বশক্তযক্ষতয়ে জপেখ॥ 

শিষ্যঃ কুস্তাদি তং সর্বং ভ্রব্যমন্যচ্চ শক্তিতঃ। 
দত্বাভ্যঙ্চ্য গুরুং নত্ব! বিপ্রান্ সংপৃজ্ায ভোজয়েং ॥ ১২২॥ 

শ্ীগ্তরোব্রাক্ষণানাঞ্চ শুভাশীর্ভিঃ সমেধিতঃ। 
তাননুজ্ঞাপ্য গুর্ববাদীন্ ভূপ্তীত সহ বন্ধুভিঃ ॥ ১২৩॥ 

ইতি দীক্ষাবিধানেন যো মন্ত্র লভতে গুরোঃ। 
| স ভাগ্যবান্ চিরপ্রীবী কৃতকৃত্যশ্চ জায়তে ॥ ১২৪ ॥ 
তথা চ সম্মোহনতন্থরে। শ্রীশিবোমাসংবাদে ।-_ 

এবং যঃ কুরুতে মর্ত্যঃ করে তশ্ত বিভূতয়ঃ। অতঃপরং মহাভাগে নান্তৎ কর্ান্তি ভূতলে। 
যস্াচরণমাত্রেণ সাক্ষাৎ কৃষ্ণঃ প্রসীদতি ॥ ১২৫ 

_নীরাজনপুর্ববকং॥ ১২০ ॥ তন্ত গুরোঃ পাদপক্কজং স্বীয় রনি প্রতিষ্ঠাপ্য চিরং ভক্ত্যা নিধায়।১২১৪ 
তমুপদিষ্টং মন্ত্রম অষ্টোততরসহম্রবারান্ জপেং। ন্বশক্তেঃ অক্ষতয়ে অহানয়ে স্বসামর্থ্যরক্ষণার্থ- 
মিতার্থ:। তং দীক্ষার্থানীতং মণ্ডপস্থিতং কুস্তাদিকং সর্ববমেব দ্রব্যং। অন্তচ্চ মন্ত্রদক্ষিণাদিরূপং। 

তছুক্তং_-প্রকারাস্তরমালন্ব্য গুরুং যত্বেন তোষয়েৎ। গুরুপুত্রকলত্রাদীংস্তোষয়েৎ কনকাদিভি- 
রিতি। বিপ্রান্ ্রাহ্মণান্ শক্ত্যা সম্যক্ পূজয়িত্ব! ॥ ১২২ ॥ সমেধিতঃ সম্য্র্দিতঃ ॥১২৩1 ইতি 
অনেনোক্তেন গরোঃ সকাশাহ ॥ ১২৪ ॥ এবমুক্তপ্রকারেণ। হে মহাভাগে দেবি ॥ ১২৫॥ 

শিষ্য বাঢ়ং শবে অঙ্গীকার করিলে, গুরুদেব তাহার নীরাজন পূর্বক দেবার্চন! করাইয়া! তদীয় 
দক্ষিণ কর্ণে মন্ত্র জপ করিবেন। ১২০। তৎপরে শিষ্য প্রফুল্লচিতে গাত্রোখান পূর্বক গুরুপাপদ্ন 

স্বীয় মন্তকোপরি ( বহুক্ষণ যাবং ভক্তি সহকারে ) স্থাপন করিয়া দণ্ডবৎ গুরুদেবকে প্রণাম 
করিবে। ১২১। অনন্তর গুরুদেব আপনাতে অখিল স্তাস ও অন্তর্জন করিয়া স্বশক্তি রক্ষার্থ * 

এ মন্ত্র আষ্টোত্তরসহম জপ করিবেন। শিষ্যও ( দীক্ষার্থ আনীত মগ্পস্থিত ) সেই কুস্তাদি সঁম্ত 

দ্রব্য ও শক্ত্যন্থমারে ( মনত্রক্ষিণাদিরূপ ) অন্তান্ত দ্রব্য গুরুকে অর্পণ পূর্বক অর্চনা ও প্রণাম 
করিয়া বিগ্রগণকে শক্ত্যনুসারে সমাক্- পুজা করত ভোজন করাইবেন। ১২২? পরে শ্রীগ্তরু ও 
বিপ্রবর্গের শুতাশীর্বচন হারা সম্যক বঞ্রিত হইয়া গুরুদেব ও সেই সকল বিগপ্রর অনুজ 
গ্রহণ পূর্বক বন্ধুবর্গের সহিত ভোজন করিবেন। ১২৩। যিনি এইরূপ ( কথিত ) দীক্ষা 

বিধানাস্ছসারে গুরুদকাশ হইতে মন্্ব লাভ করেন, তিনি ভাগ্যবান, চিরঙ্ীবী ও কৃতরুত্য 

হয়েন | ১২৪।* সম্বোহনতন্ত্রে শ্রীশিব-উমাসংবাদেও এ বিষয়ে লিখিত আছে যথা,--যে 

মানব এই কথিত প্রকারে কর্ণ করে, বিভূতি-দমূহ তাহার করগত হয়। হে মহাভাগে | 
* ম্বশস্ধি রক্ষার্থ বল।র তাৎপর্ধ্য এই বে শ্িষ'কে মন্ত্র দান কর! হেতু নি শনীরে সেই প্রদত যন্ত্রের গরির 

কোনরণ ভ্ুঃস 9 হয় এই জভভ। অন্তর্যজন শবে মনোমধ্যে অর্চন1। 

৯৯ 



৮ই শীপ্রীহরিভভিবিলাসঃ | [ ২য় বিলাসঃ। 

প্রায়ঃ 'প্রপঞ্চসারাদাবুক্তোহয়ং তান্ত্রিক! বিধিঃ। 

দীক্ষায়। লিখ্যতে দিব্যে বিধিঃ পৌরাণিকোহধুনা ॥ ১২৬॥ 
ইদানীং শৃণু মে দেবি পঞ্চপাতকনাশনং | যজনং দেবদেবন্ত বিষ্ঠোঃ পুত্র-বন্থপ্রদং ॥ ১২৭ ॥ 

ইহ জন্মনি দারি ্ য-ব্যাধি-কুষ্ঠাদি-গীড়িতঃ। অলক্ষমীবানপুন্রস্ক যে! ভবেৎ পুরুষে! তৃবি। 
তশ্য সচ্যে। ভবেল্লক্্ীরায়ুধিতং স্ৃতাঃ স্ৃখং ॥ ১২৮ ॥ 

দৃষ্ট। তু মণ্ডলে দেবি দেবং দেব্যা সমন্বিতং। নাঁরায়ণং পরং দেবং যঃ পশ্ঠতি বিধানতঃ | 

পূজিতং নবনাভে তু যোড়শাজদলে তথা । আচার্য্যদর্শিতং দেবং মনতযৃত্তিমযোনিজং ॥ ১২৯। 
কান্তিকে মাসি শুদ্ধায়াং দ্বানস্থান্ত বিশেষতঃ | সর্বান্থ চ যজেদেবং দ্বাদশীষু বিধানতঃ ॥ 

অয়ংপরিধিতে| যো দীক্ষাবিধিঃস প্রায়্তানতিকঃ। যত: প্রপঞ্ারাদে তস্ত্রোক্তাসারিণি গ্রন্থে 
উক্তঃ| তথ| চ ক্রধদীপিকায়াং। প্রপঞ্চসার প্রথিতাত্র দীক্ষেত্ঠাদি। দিব্য ইতি পুরাণানাং 
মাহাআ্যবিশেষা। তথা চ পান্নে শ্রীশিবপার্বতীসংবাদে । বেদীর্থাদধিকং মান্তং পুরাণার্থধ 
ভামিনি ইতি। যদ্া। নিজপ্রিয়তমাং শ্রীধরণীং প্রতি পৃথিবীসমুদ্ধারকেণ শ্রীভগবতা 
সাক্ষাহুক্তত্বাৎ ॥ ১২৬॥ 

হে দেবি ধরণি। যজনং পৃজাবিধিং। যদ্যদি স্বযমেবায়ং ভগবান্ বিষ্ণুস্তথাপি পরমবিনয়া- 

দিন৷ আত্মানং সাক্ষাদনির্দিশন্ বিষ্কোরিত্যুক্তবান্। এবমগ্রেহপি বোদ্ধব্যং ॥ ১২৭।১২৮॥ 

কুতো৷ লক্ষ্যাদিকং ভবতি তদাহ দৃষ্টেতি দ্বাভ্যাং। মণ্ডলে সর্বতোভদ্রাদৌ। দর্শনপ্রকারমেবাহ 
নারায়ণমিতি। নবনাভে চক্রে যোড়শারেহষ্টপত্রে বেত্যর্থঃ। এতচ্চাগ্রে ব্যক্তং ভাবি। 

আচার্ষ্যপদি্টং মন্ত্মৃত্তিং দেবং ষঃ পশ্থতি মন্ত্র, সম্যক জানাতি তস্য লক্ষ্যা্দিকং সগ্ভ এব ভবতী- 
ত্যর্থ' ॥'১২৯॥ দীগ্ষাকালমাহ কান্তিক ইতি সার্দেন। শুদ্ধায়াং শ্ক্লায়াং। সর্বাশ্থিতি 

জগতীতলে ইহ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কন্ম আর নাই; ইহার আচরণমাত্রে সাক্ষাৎ শ্রীকষণ প্রসন্ন হইয়া 

থাকেন. ১২৫। এই লিখিত বিধি প্রপঞ্চসারাদি (তক্্োক্তা্থসারী ) গ্রন্থে উক্ত আছে, 

 স্থৃতরাং ইহা! প্রায় তাস্ধিক। অধুন। পুরাণোক্ত দিব্য দীক্ষাবিধি লিখিত হইতেছে। ১২৬। 

 অনস্তর বরাহপুরাণোক্ত দীক্ষাবিধি।__বরাহরূগী ভগবান্ পৃথীদেবীকে উদ্ধার করিয়া বলিয়া- 
ছিলেন ) হে দেবি! অধুনা পঞ্চপাপ-নাশন, * পুন্র-ধনপ্রদ, দেবদেব বিষ্ণুর পূজাবিধি আমার 
নিকট শ্রবণ কর। ১২৭। ইহ জন্মে ভূতলে যে পুক্রষ দারিদ্র্য, ব্যাধি ও কুষ্ঠাদি দ্বার! পীড়িত, 

অলম্্মীবান্ ও অপুত্রক, সদ্যঃ তাহার লক্ষ্মী, আম়ুঃ, ধন, পুত্র ও স্থুখ লাভ হইয়া থাকে। ১২৮। 
( এ কথ রিজ্ঞান্ত হইতে পারে যে, লক্ষ্যাদি লাভ কি প্রকারে হয়? তুত্বরে বলিতেছেন)__ 
হে দেবি! ধিনি যথাবিধি ( সর্ববতোভদ্র মণ্ডলে ) লক্ষীনমন্থিত পরম-ধেব নারায়ণ দেবকে দর্শন 
করেন, কিংব। নবনাভ ষোড়শার চক্রে অথবা! অষ্টদল কমলে আচার্্যোপদিষ্ অধোনিজ মন্ত্মূর্তি- 
স্বরূপ দেবকে অর্চনা করেন, তাহারই এ মকললক্্যাদি লাভ হয় )॥ ১২৯। ( এক্ষণে দীক্ষা" 

সপ শপ সপপপাশ শাসপাপপা? আ সপ সপাপপগ আল 

* ব্রঙ্গ হা, সুরাপান, চৌর্ধা, গুরুদ!রগমন ও পাপিদংসর্গ এই করটাই পঞ্চগাপ বলি! গ পরিগণিত। 



২য় বিলাসঃ। ] শ্র এহরিভ গিশবলামঃ। রা ৮৩ 

সংক্রান্ত চ মহাভাগে চন্য গ্রহেহপি বা। যঃ পশ্ততি হরিং দেবং পুজিতং গুরুণা স্তভে। 
তস্য সগ্যো ভবেতু্টিং পাপধ্বংসোইপ্যশেষতঃ"॥ ১৩০ । 

স সামান্য! হি দেবানাং ভবতীতি ন সংশয়ঃ ॥ ১৩১।॥ 

্রাঙ্মণক্ষত্রিয়বিশাং শূদ্রাণাঞ্চ পরীক্ষণং | সংবৎসরং গুরুঃ কুর্ধ্যাজ্জাতিশৌচক্রিয়ারদিভিঃ ॥ ১৩২ ॥ 
উপসন্নাংস্ততে। জ্ঞাত্বা! হৃদয়েনাবধারয়েৎ। তেহপি ভক্তিমতো জ্ঞাত্ব। আত্মনঃ পরমেশ্বরং | 

সংবৎসরং গুরোর্ডক্তিং কুযুর্বিষ্ণাবিবাচলাং ॥ ১৩৩॥ 
শ ৩ শপ শপ উস ৮ শান 

মাশি্ষমাঘানিচতুষ্ট্রাবাখিনানাং শুরুদাদশীমু চেতি স্থা্তরাহুসারতে। জ্রেযং। তথ! 

ক্রান্তাবিতি। তত্তন্মাসসংক্রান্তিষপীত্যর্থ:। এবমগ্রেইপি বোদ্ধব্যং ॥ ১৩০ ॥ দেবানাং 

্রন্মাদীনাং সামান্তঃ সদৃশ ইত্যর্থঃ ॥ ১৩১ ॥ দীক্ষাধিকারিণ আহ ব্রাঙ্গণেতি সার্দদয়েন। 
তক্তানামিতি পাঠে২পি মেবকানাং শুদ্রাণামিত্যর্থ; ॥ ১৩২॥ উপদন্নান্ নিকটাগতান্ গ্রাতি। 
ততঃ সংবৎসরানন্তরমেব জাত্যাদি জ্ঞাত্বা দীক্ষায়। ঘোগা। অথোগ্যা বেতি মনদা 

বিচারয়েং। যদ্ব। সহবাপাঁদিন। নিকটবর্তিনঃ সতগ্তান্ জ্ঞাত্বা ব্যবহারাদিন। পরীক্ষ্য 

হ্ব্দয়েন বুদ্ধ্যা অবধারয়েং দীক্ষাযোগ্যত্বেন নিশ্িন্য়াৎ। যদ্বা উপনন্নন্ কতোপসত্তিকান্ 
দীক্ষাধিকারিণ ইতি দৃঢ়ং জানীয়াদিত্যর্থট। উপপক্নানিতি পাঠেহপি তথৈবার্থঃ। 
ভক্তিমতঃ ভক্তিযুক্তান্ আত্মনঃ স্বন্ প্রতি পরমেশ্বরং গুরুং জাতবা!। য্ঘ্/ মষ্টান্তমেব 

পদদয়ং। ততশ্চ ভক্তিমত ইত্যাত্মনে বিশেষণ | যদ ভক্তিমন্তঃ প্রীতিযুক্তাঃ সন্তঃ গুরুমাত্মুনঃ 

কাল কথিত হইতেছে ।) বিশেষরূপে কার্তিক মাসের শুকপক্ষীয়। থাদশী তিখিতে এবং অন্যান্ত 

সকল দ্বাদশীতেও যথাবিধানে শ্রীরুষ্ণদেবকে অগ্চন। করিবে । হে মহাভাগে! হে কল্যাণি! 

যিনি সংক্রান্তিতে * কিংবা চন্দ্রস্থধধ্য গ্রহ ণকালে শ্রীহরি-দেবকে গুরু কর্তৃক পৃঁজিত দর্শন করেন, 
সগ্ভঃ তাহার তুষ্টি লাভ হয় এবং নিঃশেষরূপে পাতক নাশ হইয়! থাকে। ১৩০। সেই খ্যক্তি 
(ব্রন্াদি ) দেবগণের সদৃশ হয়েন সন্দেহ নাই। ১৩১। গুরুদেব ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শুত্র ইহাদি- 

গের জাতি, শৌচ অর্থাত শুদ্ধাচার ও ক্রিয়াদি সমস্ত দ্বার! সংবংসরকাল পরীক্ষা! করিবেন + চ১৩২। 

তদনন্তর উহাদ্দিগকে নিকটাগত জানিয়া অর্থাৎ সংবৎসরানস্তর জাত্যাদি 'পরিজ্ঞাত হইয়া মনে 
মনে দীক্ষার যোগ্যাযোগ্যত্ব বিচার করিবেন। (অথবা সহবাসাদি দ্বারা নিকটবর্তী এ 
সকলকে বিদ্িত হইয়! ব্যবহারাদি দ্বারা পরীক্ষা করত নিজে বুদ্ধিযোগে দীক্ষার যোগ্যাযোগ্যত্ব 
স্থির করিবেন। কিংবা উহাদিগকে উপসন্ অর্থাৎ দীক্ষাধিকারী জানিয়। মনে মনে মন্্রদানে যোগ্য 
বলিয়! অবধারণ করিবেন। ) তাহারাও ভক্তিনিষ্ঠ হইয়৷ আপনাদের পক্ষে (গুরুকে) পরমেশ্বর 

জ্ঞানে সংবৎসরুযাবৎ গুরুদেবের প্রতি বিষুঃবৎ অচল! ভক্তি করিবে। (অথবা ভক্তিযুক্ত হইয়া গুরু- 

* অন্তান্থ কল ঘাগশী বলিতে অগ্রহারণ, মাঘ) ফাল্ভুন, চৈত্র, বৈণাথ, শ্রাবণ ও আশ্বিন এই সাত মাসের শুরা 
ছদশী এবং সংক্রান্তি বগিতেও উক্ত মাসসমুহের সংক্রান্তি বুঝিতে হইবে। গ্রস্থান্তরে ইহার বিশেষ প্রমাণ আছে। 

+ কেহ কেহ এই প্লোকের প্রধমার্ধ “ক্রান্গণক্ষত্রির়বিশাং ভকতানাক গরীক্ষণং” এইরপ পাঠ করেন। সে স্থলে 
অর্থ একর, অর্থাৎ তক্তন্ধে শুড্র বুঝাইবে। : 



৮৪ রী ীহরিতক্িবিলাঃ | [ ২য় বিলাসঃ। 

সংবংসরে ততঃ পূর্ণে গুরুধেব প্রসাদয়েং ॥ ১৩3 ॥ 

ভগবংবৎপ্রসাদেন সংসারার্ণবতারণং। ইচ্ছামস্তৈহিকীং লক্ষমীং বিশেষেণ তপোধন ॥১৩৫ 
এবমভ্যর্থা মেধাবী গুরুং বিষুলমিবাগ্রতঃ। অভ্যর্চ্য তদঙ্থজাতো দশম্যাং কার্তিকস্ত তু। 
ক্ষীরবৃক্ষমমূত্ভূতং মন্ত্রিং পরমেঠিনা। ভক্ষয়িত্বা শয়ীতোর্ব্যাং দেবদেবস্য সন্নিধৌ 1১৩৬ 
বপ্নান্ দৃষ্। গুরোরগ্রে শাবয়েত বিচক্ষণঃ। ততঃ শুভাশুভং তদ্ববালপেৎ পরমো গুরুঃ ॥ 

একাদশ্তামুপোয্যাথ ন্বাত্বা৷ দেবালয়ং ব্রজেৎ॥ ১৩৭ | 

গুরুশ্চ মগ্ুলং ভূমৌ করিতায়ান্ত বর্তয়েৎ। লক্ষণৈবিবিধৈতূমিং লক্ষয়িত্থা। বিধানতঃ। 
যোড়শারং লিখেচ্চক্রং নবনাভমথাপি বা। অষ্টপত্রমথো বাগি লিখিত্বা দর্শযেদু ধঃ ॥ ১৩৮। 

সপপপরী শিপ আতপ পপ পপ ৮ সপ পপ পাত পাপ 

পরমেশ্বর জাত্বা। ততশ্চ ভক্তিমত ইত্যার্বং ॥ ১৩৩॥ তেষু যঃ পরীক্ষিত: শিষ্যঃ স প্রসা- 
দনয়েৎ ॥ ১৩৪ ॥ তংপ্রকারমেবাহ তগবন্নিতি। ইচ্ছাম ইতি বনুত্বং নিজপুন্রাদ্যপেক্ষয়া ॥ ১৩৫ ॥ 
অভ্যর্থ্য গ্রার্য। অভ্যর্চা ধনাদিনা সংমান্ত । তেন গুরুণাইনুজাতঃ সন্। কার্তিকন্ত দশম্যাং 
ক্ষীরযুক্তবৃক্ষোভূতং দন্তকার্ঠং পরমেষ্ঠিনা মূলমন্ত্েণ মন্ত্িতং সায়ংসন্ধ্যানস্তরং ভক্ষযিত্বা দেবালয়ে 
ভূমৌ শয়ীত ১৩৬ তত্দিতি স্বপ্রান্সারেণেত্যর্থঃ ৷ তদুক্তং _ত্র-বস্বপ্রেহধমা দীক্ষাইুইন্প্রে 

তু মধ্যমা । উত্তমস্বপ্পূর্বা! তু দীক্ষা! সর্ধবো্তমা মতা ইতি ॥ ১৩৭॥ কল্পিতায়াং সংস্বৃতায়াং। 
বর্তয়েং বিরচয়েং। বিধানত ইতি পুণাহং সবস্ত্যাদিকং বাচয়িত্বেত্যাদিকং বোদ্ধব্যং । এবমগ্রেই- 

০ পপ পা রা তাপ সস 

দেবকে স্বীয় স্বীয় পরমেশ্বর জ্ঞানে একবর্ধ যাবৎ তত্প্রতি বিষ্র ন্যায় অচল! ভ্তি প্রদর্শন 
করিবে। ১৩৩ অনন্তর সংবংমর পূর্ণ হইলে গ্ররুদেবকে প্রসন্ন করিবে অর্থাৎ তাহাদিগের মধ্যে 
যিনি পরীক্ষিত শিষা, তিনিই প্রসন্ন করিবেন ।১৩৪। (কি প্রকারে গুরুকে প্রন করিতে হয়, 
তাহাই বিবৃত হইতেছে ।-_“হে ভগবন্! হে তপোধন ! আপনার প্রসাদে ভবসাগর-উদ্ধার ও 
এঁহিকী লক্ষী বিশেষরূপে প্রাপ্ত হইতে ইচ্ছ| করি। ১৩৫।* মেধাবী শিষ্য এইরূপে প্রার্থনা 
করিয়া গ্রথমতঃ বিষুঃবৎ গুরুর অর্চন! করিবে অর্থাৎ ধনাদি দ্বারা সম্মাননা করিবে । তৎপরে তদীয় 

' অঙ্গজ! গ্রহণ পূর্ববক কার্তিক মাসের শুক দশমী তিথিতে (সায়ংসন্ধ্যাবসানে) ্ষীরযুক্ত বৃক্ষো- 

ভূত, মূলমন্ত্র বারা অভিমন্ত্রিত দন্তকাষ্ঠ তক্ষণ করিয়া দেবদেব-সমীপে ধরাশধ্যায় শয়ন. 
করিবে। ১৩৬। বিচক্ষণ শিষ্য (নিশাযোগে) স্বপ্ন দর্শন পূর্বক গুরু-সমীপে শ্রবণ করা 
ইবেন। পরে পরম গুরুদেব সেই স্বপান্সারে শুভাশুভ আলোচন। করিবেন * | তৎপরে শিষ্য 
একাদশী-দিনে উপবাসী থাকিয়া ঘবাদশীতে স্বান পূর্বক দেবায়তনে গমন করিবে। ১৩৭। 
বিচক্ষণ গুরুদেব সংস্কৃত ভূমিতে মণ্ডল রচনা! করিবেন। তৎপরে বিবিধ লক্ষণ দ্বারা ভূমি 
নির্দিষ্ট করত যথাবিধানে যোড়শার অথবা নবনাভ চক্র অঙ্কিত করিবেন কিংবা অষ্টদলপন্ 

% জরন্দশন হইলে দীক্ষা অধদা। অহ দর্শন হইলে মধ্যমা এবং উত্তম দর্শন হইলে দীক্ষা সর্কবোতমা 
ঝণিয় পরিগণিত হয়। 



২য় বিলাস: |] এআহরিভভিবিলাসঃ। " ৮৫ 

নেত্রবন্ধং প্রকুব্বীত সিতবস্ত্রেণ যত্বতঃ | বর্ণাছক্রমতঃ শিষ্যান্ পুষ্পহস্থান্ প্রবেশয়েৎ ॥১৩৯॥ 
নবনাভং যদ কুর্ধ্যান্ম গুলং বর্ণ কৈবুর্ধঃ | তানীং পুর্ব্বতে| দেবমিস্ত্রমৈজ্্যাং তু পুজয়েৎ ॥১৪০। 
লোকপালমথাগ্নে্যামনিং সংপৃজয়েদ্দিজঃ । যমং তদস্থ যাম্যায়াং নৈ্ধত্যাং নিখ'তিং স্তসেং। 

বারুণ্যাং বরুণং চৈব বায়ব্যাং পবনং যজেৎ ॥ ১৪১॥ 

ধনদং চোতরে ন্যন্ত রুদ্রমৈশানগোচরে। সংপুজ্যৈবং বিধানেন দিক্পজেষু বিশেষতঃ | 
অধঃপত্রে তথা বিষ্মর্চয়েৎ পরমেশ্বরং ॥ ১৪২ ॥ 

পূর্ববপত্রে বলং পুজ্য প্রহ্যয়ং দক্ষিণে তথা । অনিরুদ্ধং তথ! পৃজ্য পশ্চিমে চোত্বরে তথা । 
_ পৃজয়েছাুদেবং তু সর্বপাতকশাস্তিদং ॥ ১৪৩ 

পন্য া্তানুবর্তনাঘিজেয়মিতি দিকৃ। পঞ্চবর্ণেন রজসা যথাশোভং লিখেৎ ॥১৩৮। শুকুবস্ত্রেণ 

নেত্বন্ধং শিষ্যাণাং কু্্যাৎ। শিষ্যাপাং প্রবেশনঞ্চ মগুলান্ত-স্থাপিতকলসেষু ভগবত ইন্্াদীনাধ 
পুজানস্তরমেব জ্েম়ং ॥১৩৯॥ বর্ণ কৈঃ পঞ্চবর্ণেশ্চাদিভিঃ। ইন্তরমৈজ্র্যাং পৃজয়েদিত্যত্র দিষ্মগডলে 
চ বিন্তন্তেত্যাদিবক্ষ্যমাণবচনতো| স্থা্তরাহুসারতশ্চৈবং বিধানংজেয়ং। নবনাভমগুলে প্রাগাদি- 

ক্রমেণাষ্টান্ দিক্ষষ্ট কলসান্মধ্যে চৈকমিত্যেবং নব কলসান্একাকারানব্রণান্ দধ্যক্ষত বসতযুগাপুষ্প- 
মালাগন্ধালক্কতান্ অন্তঃগ্রক্ষিপ্তপঞ্চপন্নবসপ্তমৃত্তিকাতীর্ধোদকপুরিতান্ উপরিস্াপিতযবশাল্যন্ততর- 
পূর্ণ সদীপশরাবমুখান্ যবানাং ব্রীহীণাং চোপরি বিস্তস্তাদৌ মধ্যকলসে মূলমস্ত্রেণ ভগবস্তমাবাহ- 
নাদিগন্ধপুষ্পান্তৈরুপচারৈঃ সংপৃজ্য পশ্চাদিন্্রং পূর্বব্তাং দিশি অগ্র্যাদীংশ্চ ্বস্বদিশি ক্রমেণ পুজয়ে- 
দিতি ॥১৪০। দ্বিজে! গুরু; ন্যসেদিতি তত্র স্থাপিতকলসে আবাহ্ পুজয়েদিত্যর্থঃ ॥ ১৪১ ॥ 

সংপৃজ্য পুজয়িত্বা ৷ বিধানেত্যুক্তেরেবং জেয়ং। ব্যা্তিভিঃ শুর্লাক্ষতৈ; ইন্দ্রাগচ্ছেত্যাদদিপ্রয়ো- 
গেণাবাহ্ন প্রণবাদিন৷ চতুর্থীনমোহস্তেন তত্তন্নামমন্ত্রণ সশক্তিকান্ সপরিবারান্ ানুধান্সবাহনান্ 

সগস্ধপুষ্পা্যরুপচারৈঃ। সংপৃজ্যেতি বিধানেনেতি পদমগ্রেইপ্যনবর্তনীয়ং ॥১৪২| ততো"মধাম- 

লিখি! দেখাইবেন | ১৩৮। যত্ব সহকারে শুভ্রবস্ বার রা শিষ্যগণের নেত্র বন্ধন করিবেন এবং 

ুপ্প হস্তে দিয়া বর্ণাসথসারে প্রবেশ করাইবেন। ১৩৯। শাস্ত্র যৎফালৈ ঠঞবরূ 
র্ণ বারা নবনাভমগ্ডল করিবেন, তখন ইন্দ্ীথিকৃত পূর্বদিকে ইন্ত্রকে অচ্চন! করিবেন &1১৪০। 
গুরুদেব লোকপাল অগ্নিকে অগ্রিকোণে, পরে যমকে দক্ষিণদিকে, নিঞ্ধতিকে 

নৈখধ'তিকোণে, বরুণকে পশ্চিমদিকে এবং পবনকে বায়ুকোণে অর্চনা করিবেন ।*১৪১। ধনদ 

কুৰেরকে উত্তরদিকে এবং রুদ্রকে ঈশ।নকোণে, এইরূপ দিকৃপত্রসমূহে বিশেষরূপে যথাবিধানে 

* বিধান বধ1,--নবনাতমণ্ডলে প্রাগাদিক্রমে জষ্টদিকে অষ্টকলস এবং মধ্যে একটী এই সর্ধবমেত নটা 

কলস দধি, অক্ষত, বন্ধ, পুষ্গমাল! ও গন্ধ দ্বার] অলঙৃত করিয়া! বব ও ধাল্তের উপর স্থাপন করিবে। কলস 
কয়টা সমানাকৃতি ও ছিদ্রাদ্দিরহিত হইবে এবং সসন্তগুলির মধ্যে পঞ্চপল্পব; সপ্ত সৃত্তিক! ও তীর্যোদক পূর্ণ খ।কিবে। 
কুস্তগুলিয় মুখে বধ বা শালিধান্তপূর্ণ সদীপ শরাব খাকিবে। এইরপে কৃত্ত নরটা স্বাপন পূর্ববক মধ্যকলসে মূল- 
মন্ত্রে তগবান্কে আধাহদাদি গন্ধপুণ্পান্ত উপচারে গুগ। করিয়া পরে ইন্জকে পূর্বদিকে এবং জনি প্রভৃতিকে 
খবন্থ দিকে বখাক্রমে অর্চন! করিবে। : 



৮৬ : স্রীক্ীহরিভক্তিবিলাসঃ। [২য় বিলাস: 

এঁশান্তাং বিস্তসেচ্ছজ্থমাগ্নেয্যাং চক্রমেব চ। সৌম্যায়ান্ত গদ! পুজা বায়ব্যাং পদ্মমেব চ। 
নৈখত্যাৎ মুষলং পৃজ্যং দক্ষিণে গরুড়ং তথা। বামতো। বিন্যসেলক্ষীং দেবদেবস্থয বুদ্ধিমান্। 
ধ্ছশ্চৈব চ খড়গাঞ্চ দেবস্য পুরতো ন্যসেৎ। শ্রীবংসং কৌন্বভঞ্চেব দেবন্ত পুরতোইচ্চয়েৎ 
এবং পুঙ্গ্য যথান্যায়ং দেবদেবং জনার্দনং। দিত্বগুলে চ বিন্যাস চাষ্টৌ কুস্তান্ বিধানতঃ। 

বৈষ্ণবং কলসঞ্চেব নবমং তত্র কল্পয়েৎ ॥ ১৪৪ ॥ 

ন্াপয়েন্ুক্িকামাংস্্ব বৈষবেন ঘটেন তু । শ্রীকামান্ জাপয়েতঘ্বদৈন্দ্রণাথ ঘটেন তু। 
জয়প্রতাপকামাংস্ত আগ্নেয়েনাভিষেচয়েৎ। মৃত্যুপ্য়বিধানেন যাম্যেন ্নাপনং তথা। 
ুষ্টপ্রধ্বংসনায়ালং নখ তেন বিবীয়তে। শাস্তয়ে বারুণেনাথ পাপনাশায় বায়বং। 

ভররযসম্পত্তিকামন্য কৌবেরেণ বিধীয়তে | রৌদ্রেণ জ্ঞানহেতুস্ত লোকপালঘটান্তিমে ॥ ১৪৫ । 
একৈকেন নরঃ জাত; সর্বপাঁপবিবর্জিতঃ | ভবেদব্যাহতজ্ঞানঃ শ্রীমাংশ্চ পুরুষ: সদ]। 
কিং পুনর্নবভিঃ স্বাতে। নরঃ পাতকবর্জিতঃ | জায়তে বিষুনদৃশঃ সদ্যো রাজাথ বা পুনঃ ॥১৪৬। 

কলসশ্তৈব পরিতঃ পূর্ববদক্ষিণপশ্চিমোত্বরপত্রেষু প্রীস্্ষণগ্রদ্যয়ানিফধবান্দেবান্ ক্রমেণ তখৈব 
পূজয়েদিত্যাহ পূর্বেতি সার্ধেন | ১৪৩। যথান্তায়ং যখোচিতং পৃজ্য সংপুজ্য। তচচ ক্রমদীপিকা- 
ন্সারেণ দ্রষ্টবাং ॥১৪৪॥ ততে। ধূপদীপাদ্যৈরশেট্যরুপচারৈর্ভগবন্তমিন্্রাদীংস্চ পৃজয়িত্ব। শিষ্যায় 
মগ্ডলং দর্শয়ত্ব। পুষ্পাঞজলিপূর্বকং প্রণামং কারয়িত্বা বৈষ্বাদিভির্নবভিরেব কলসৈঃ শিষ্যং ্ াপয়ে- 

দিতি জেয়ং। তত্র চ কলসভেদেন ফলভেদমাহ ্ বাপয়েদিতি চতুর্ভি:।১৪৫। পুনশ্চৈকৈকেন সসানন্ত 

অর্চনা করিয়। * মধ্যপত্রে পরমেশ্বর বিষ্কুকে পূজা করিবেন। ১৪২। অনন্তর ( মধ্যস্থাপিত 
কুস্তের ) পূর্ববপত্রে সন্কধণকে, দক্ষিণপত্রে গ্রদ্যুয়কে, পশ্চিমপত্রে অনিরুদ্ধকে এবং উত্তরপত্রে 

র্বপাতকনাশন বাস্ৃদেবকে অগচ্চন। করিবেন। ১৪৩। ইশানকোণে শঙ্খের, অগ্নিকোণে 

চক্রের, উত্তরে গদার, বাযুকোণে পদ্ষের, নৈর্খতে মুষলের এবং দক্ষিণে গরুড়ের অর্চনা করিয়া 
_স্ববুদ্ধি গুরু দেবদেবের বামভাগে লক্ষ্মীর, সম্মুখে ধন্থুর, খড়েগর এবং শ্রীবংস ও কৌস্তভের পুজা 

করিবেন। এই প্রকারে যথাযোগারূপে দেবদেখ জনার্দীনকে অর্চনা করিয়া যথাবিধি অষ্টদিকে 
'অষ্কুস্ ষ্ঠাপন পূর্ববক' বিষ্ুসপ্ব্ধী নবম কুণ্ত তথায় স্থাপন করিবেন। ১৪৪ | ( তদনন্তর ধৃপ- 

দীপা উপচারে ভগবানের এবং ইন্্াদি দেবগণের পূজা পূর্ববক শিষ্যকে মগুল দেখাইয়া পুষ্পাঞ্জলি 
প্রদান ও প্রণাম করাইয়। বৈষ্ণবাদি নবপংখ্য কলস দ্বার] শিষ্যকে স্নান করাইবেন। ) কলম- 
ভেদ্দে স্নান দ্বারা ফলভেদ হয়, তাহাই কথিত হইতেছে ।) বৈষব-কলস দ্বারা মুক্তিকামি- 
গণকে দ্লান করাইবেন। এক্সপ শ্রীকামিগণকে ইন্দ্রঘট দ্বারা, জয়াকাজ্মী ও প্রতাপকামী- 

দিগকে আগ্নেয় কৃস্ত দ্বারা, মৃত্যুপ্ম়কামিগণকে যমকুস্ত দ্বারা, ছুষ্টবধেচ্ছুদিগকে, নৈধতকলদ 

দারা, শাস্তিকামিগণকে বারপকুন্ত দ্বারা, পাঁতকনাশেচ্ছুদিগকে বায়ব্য কলস দ্বারা, ভ্ব্যসম্পত্তি- 
_& এলে বিধানে চদা করার তাৎপধা এই বে, বাহৃতি অর্থাৎ ভূতূ'বঃবঃ ভুতু বস্ষঃ উচ্চারণ পূর্ববক শুক্লাঞ্ষত রক্ষেপ 
করত “ইন্জ আগচ্ছ” ইত্যাদিরূপ বাক্যে আবাহন, তৎপরে দেবতাগ:ণর নাম চতুর্ধীবিত ভিতুক ওক রপূর্বব ও 
নমঃশবাস্ত করিয়! গন্ধপুষ্পাদি উপচারে তাহাদিগকে শি, পরিব।র, আদুধ ও বাহননহ পুঞ্জ। করিতে হয়। 



২য় (বলাসঃ। ] প্রীপ্বীহরিভক্তিবিলাদঃ। ৮৭ 

অথব৷ দিক সর্বান্থ ধাসংখ্যেন লোকপান্। পৃজয়েং স্বস্বনায়া তু ষড়ভিন্নেন বিধানতঃ 0১৪৭ | 
এবং সংপুজা দেবাংস্ক লোকপালান্ গ্রসন্নদীঃ ৷ গশ্চাৎ পরীক্ষিতান্ শিষ্যান্ বন্ধনেত্রান্প্রবেশয়ে। 

* আগ্নেয়ধারণাদঞ্ঠান্ বামুন! বিধুতাংস্ততঃ ৷ সোমেনাপ্যায়িতান্ পশ্চাচ্ছাবয়েক্লিয়মান্ বুধঃ| ১৪৮ ॥ 
ন নিন্দেঘবাদ্ষণান্দেবান্ বিষণ ব্রদ্জাণমেব চ। রুদ্রমাদিত্যমগ্িঞ্চ লোকপালান্ গ্রহাংস্তথ] | 

বন্দেত বৈষ্বং চাপি পুরুষং পূর্ববদীক্ষিতং ॥ ১৪৯ ॥ 
এবস্ক সময়ান্ শাব্য পশ্চান্ধোমং তু কারয়ে। তানি শিষ্যদেহেষু বিন্যস্ত চ বিশোধয়েং॥ 
ও নমো ভগবতে বিষে সর্বরূপিণে হু" স্বাহা। যোড়শীক্ষরম্্রে হোমযেজ্দলিতানলঃ | 

শত ও শত পপ স্পা শা 

' ফলবিশেষং (সমূদিতৈশ্ তৈর্মহাফলমাহ একৈকেনেতি দ্বাত্যাং॥ ১৪৬। পূজায় পক্াসতরমাহ 
অথবেতি। স্বস্বনা স্বস্বনামমনষণ হৃদয়াদিক্রমেণ যড়ভিনেন ইন্জাদীনাং ফড়ক্পূজা কার্ধো- 
তার্থ; ॥ ১৪৭ ॥ অথ পরিহিতশুক্ূনববস্্ং তাদ্ গুত্তরীয়মাচান্তমলগ্কতং শুকুবস্্রবন্ধনেত্রং শিষ্যং 

মণ্ডলং প্রদক্ষিণেন গ্রবেশ্ঠ প্রাুখমুপবিষ্টং তং বাধুগ্নিবরুণবীজৈঃ কৃততৃতশুদ্ধিং প্রণতং প্রহ্বী- 
ভূতং সময়ান্ শ্রাবয়েদিত্যাহ এবমিতি দ্বাভ্যাং। আগ্নেযা। ধারণয়। দগ্চীনিতি, তদপ্ত্বং ধ্যানে- 
নৈবেতি জ্রেয়ং। এবমগ্রেইপি॥ ১৪৮॥ সময়ানেবাহ ন নিন্দদিতি সার্েন। পূর্বদীক্ষিতং 

দীক্ষাক্রমেণ স্বস্মাৎ জ্যোষ্মিত্যর্থঃ। ব্রাঙ্গণীদীনামেতেষাং বন্দনাদিন! সন্মাননৈব কার্ধ্যা, ন তু 
কদাচিদপি নিন্দেদিত্যর্থ: ॥ ১৪৯ ॥ শরাব্য আবি । শিষ্েণ মহ্্ং তদঙ্গীকারে কৃতে 

কামীদিগকে কৌবের ঘট দ্বারা এবং জ্ঞানলাভেচ্ছুগণকে রৌদ্রকুস্ত ছারা ক্সান করাইলে 
সেই সেই পুরুষ সদা সর্বপাপমুক্ত, অব্যাহতজ্ঞানী ও শ্রীমান্ হয়েন। নবসংখা কুস্ত দ্বারা ্গাত 
হইলে তাহার কথ৷ আর কি বলিব, তিনি পাতকহীন হয়েন এবং সগ্ধঃ বিষুসদৃশ অথবা রাজা 
হইয়! থাকেন। ১৪৫।১৪৬ । (এক্ষণে পুজাবিষয়ে পক্ষান্তর কথিত হইতেছে ।)-এঅথুব! দিকৃসমূ- 
দায়ে যথাসংখ্য স্ব স্বনামমন্ব দ্বার। লোকপালগণের হৃদয়াদিক্রমে ষড়ঙ্গভেদে অগ্চন! করি- 

বেন অর্থাৎ ইন্দ্রাদি লোকপালগণের স্ব স্ব নাম উচ্চারণ পূর্ববক যড়ঙ্গ পুক্জা করিবেন। ১৪৭। 
প্রসন্নমমন! গুরুদেব এই প্রকারে লোকপাল দেবগণকে অর্চনা করিয়া গুরে পরীক্ষিত ধদ্ধনেত্র 
শিষ্যগণকে প্রবেশ করাইবেন অর্থাৎ শুরু নৃতন পরিধেয় বস্ত্র ও তাদৃশ-উত্তরীয়ধারী, আচান্ত, 

অলঙ্কত, শুক বস্ত্র ঘবার। বদ্ধনেত্র শিব্গণকে মগ্ডলে প্রদক্ষিণ করাইয়। প্রবেখ করাইবেন। পরে 

(শিষ্যগণ প্রাুখে উপবিষ্ট হইলে ) গুরুদেব অগ্নি, বায়ু. ও বরুণবীজ দ্বারা কৃত্ভূৃতশুদ্ধি সেই 
সকল শিষ্যকে (বক্ষ্যমাণ)) নিয়ম সকল শ্রবণ করাইবেন। ১৪৮। ব্রাক্ষণ, দেবতা, বিষু, 

বন্ধ, রুদ্র, নুধ্য, বন্ধি, লোকপাল, গ্রহ এবং পূর্ববদীক্ষিত অর্থাৎ দীক্ষানিয়মান্থসারে জ্যেষ্ঠ 
বৈষৰ ইহাদিগের নিন্দা করিবে না, বন্দন! করিবে অর্থাৎ বনদনাদি দ্বারা সম্মাননা! করিবে। 
১৪৯। গুরুদেব এই প্রকারে নিয়ম সকল শ্রবণ করাইয়া তৎগরে অর্থাৎ শিষ্য সহর্ষে সেই 
সমন্ত নিয়ম পালনে অঙ্গীকার করিলে হোম করিবেন এবং শিষ্যদেহে (ত্রমরদীপিকার্দি গ্র্থ 
কথিত ) তত্বনকল স্তাম করিয়া শোধন করিবেন। তদনস্তর অগ্নি প্রজলন পূর্বক “গু নমে 



৮৮ ভ্রীতীহরিভক্িবিলাসঃ। [ ২য় বিলাসঃ। 

গর্ভাধানাদিকাশ্তৈব ক্রিয়া: সর্ধাশ্ঠ কারয়েখ। ত্রিভিস্ত্িভিরাছতিভির্দের্বদেবন্ত সন্ধিধো। 
ততোহপনীয় দৃখগ্ধং পুরঃ শিষাং নিবেশ্ত চ। প্রায়ঃ পূর্ববোক্তবিধিনা মন্ত্র উন্মৈ গুরুর্দিশেৎ॥১৫৪। 

হোমান্তে দীক্ষিতঃ পশ্চাঙ্গাপয়েদৃগুরুদক্ষিণাং | হস্তাস্বরত্ব-কটকং হেম-গ্রামাদিকং বৃপঃ। 

দাপযেদগুরবে প্রাজে। মধ্যমো যধামাং তথা। দাপয়েদিতরো যুগং সহিরপ্যা হথাবিধি ॥ ১৫১॥ ১৫১। 
পশ্চান্বোমং কুর্ধ্যাংৎ। তত্বানি বিন্স্ জমদীপিকাছ্যক্ততবন্লাদাদিকং কৃত্বা তদ্দেহাৎ বিশো- 
ধয়েখ। হোমবিধিমাহ যোড়শেতি সার্জেন। হোময়েৎ হোমং কৃর্ধ্যাৎ। তৎপ্রকারমেব 

শিষ্যং দর্শয়তি গর্ভেতি। আদিশবেন পুংসবন-সীমন্তোরযন-জাতকর্শ-নামকরণান্নগ্রাশন-চৌড়ো- 
পনয়ন-ন্নান-বিবাহাখ্যাঃ। অত্র চায়ং গ্রকারো গ্রস্থান্তরান্ুসারেণ ভরষ্টব্যং। যোড়শারচজেইষ্- 
দলকমলে বা গীঠপুজাং কৃত্বাবাহনাদিভিরুপচারৈর্ডগবস্তমভ্যর্চ্য স্বগৃহ্যোক্তবিধিনাগিস্থাপনাদি 
কর্ম পূর্ববলিখিতবদ্ধিধায়াত্রোক্তেন যোড়শাক্ষরমন্েণাগ্েগর্ভীধানাদিসংস্কারান্ কুর্ধ্যাং। তত্র চ 

প্রত্যেকসংস্কারমাহুতিত্রয়ং জুন্য়াদিতি। কিঞ্চ। অনস্তরমাজ্যভাগান্তে মুলমন্ত্রেণোয়ৌ দেব- 
মাবাহ গন্ধাদ্দিতিরুপচারৈরভাচ্চ্য ষোড়শাক্ষরমন্ত্রেণা্টোত্বরং সহম্রং শতং বা সংস্বতাজ্যেন 

জুহয়াং। ততঃ সবিষ্টকুদাদিহোমশেষং সমাপ্য পূর্ণাুতিং দত্ব! বৈশ্বানরং প্রণবাদিনমৌইহিস্তমন্তেণ 
গন্ধাদিভিরুপচারৈরভার্চ্য শিষ্যং প্রণমযা মগ্ুলস্যৈশানদিশি পুষ্পা্দিবিভূষিতায়াং ভূবি রচিতং 
ভন্রপীঠমানীয়াস্বমন্ত্রীভিমন্ত্িতৈঃ পুশ্পৈঃ সন্তাব্য পাশনিরাকরণবৃদ্ধয নেত্রবন্ধনবস্ত্রমপনীয় জানরূপ- 
হৈমশলাকয়! নয়নে উন্নীল্য পুষ্পাঞ্চলিং গ্রাহয়িত্বা, অজ্ঞানতিমিরান্ব্ত জ্ঞানাগ্চনশলাকয়া। 
ক্ষরুত্মীলিতং যেন তশ্ৈ গ্রগুরবে নম ইতি গুরুপাদযোর্দত্পুষ্পাঞ্জলিং ভদ্র সীঠে পুরতঃ উপ- 
বিষ্টো গুরুঃ স্ব্তান্তাননে তমুপবেস্থ শক্তচ্চলনমার্গেণ নিজমধ্যমনাড়ীং তন্মধ্যমনাভ্যাং সমা- 
বিশস্তীং বিচিন্ত্য শক্তিঞ্চ তন্নাশিকতয়! তদ্ধদয়ে সমুক্লসস্তীং পরিভাব্য স্বহৃদয়াচ্চ পরবিষ্তাং বর্ণ 
রূপেণ চিরদননস্ছুলি্গমালামিব তমবদনং বশী ধযায়েং। ততশ্চ মূলমন্ত্র ত্রিঃ শিষ্যকর্ণে 
শ্রাবয়েখ। পশ্চাদর্ধ্যপাত্রজলেন অমুকধিমমুকচ্ছন্দস্কমমুকদেবতাকমমুকনায়ে মদংশায় তুভ্যমহং 
সংপ্রদদে অয়ং চাবয়োঃ সমানফলপ্রদে। ভবত্বিতি জলং তদ্ধস্তে নিক্ষিপেং। তথৈব শিষ্যোহপি 

অরুদেবতামপ্েকাং ভাবয়ন্ যথাশক্তি জপেদিতি ॥ ১৫০॥ ততশ্চ পুণ্যাহং বাচয়িত্বা গুরবে 

ভগবতে বিষবে সর্বরূপিণে হ"” এই যোড়শার্ণ মন্ব দ্বারা হোম করিবেন এবং দেবদেবের 
সমীপে তিন তিনটি আহুতি দ্বার! অগ্নির গর্ভাধানাদি সমস্ত ক্রিয়! সম্পাদন করিবেন। পরে গুরুদেব 

নেত্রবন্ধন উন্মোচন করত পুরোভাগে শিষ্যকে বসাইয়া প্রায় পূর্ববকিত বিধানে তাহাকে মন্ত্র 

উপদেশ দিবেন। ১৫০।* এই প্রকারে প্রাজ্জ শিষ্য দীক্ষিত হইয়া হোমাস্তে গুরুদক্ষিণ 
« গর্ভাধানাদি বলিতে পুংসবন, মীমস্তোরয়ন, জাতকর্ম। নামকরণ, অন্ন প্রশন, চূড়াকরণ, উপনয়ন, ম্লান, 

বিবাহ এই কয়টা সংস্কার বুষিতে হইবে। যোড়শারচক্রে অথব। অষ্টদলকমলে পীঠপুজ। করিয়৷ আবাঁহনাদি 
উগচার দ্বারা তনখানের অর্চন] পূর্বক স্বগৃহা/জাবধানে পূর্ববগিখিতবৎ অগিষ্ঠাপনাদি কর্মী করত "ও" নসে| 
তগবতে বিফবে সর্বরপিণে হ' হ্বা1” এই যোড়শ।ক্ষ মঙ্্রে অগ্নির গর্ভীধনাদি সংক্কার সম্পাদন করিবেন। 
প্রতোক সংস্কারে তিন তিনটা আর্তি (তে হয়। তংপরে আজ্যভাগান্তে মূলমন্ত্র বার! নণীতে দেবতাকে 
আহ্বান পর্্ধক গঞ্ধাদি উপচার দ্বারা অর্চনা1 করিয়। যোড়শাক্ষর মন্ত্র পাঠ সহকারে হুসংস্কৃত আলা ঘর দহতর 
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এবং কৃতে তৃ ষৎ পুণ্যং মাহাত্মযং জায়তে ধরে। তদশক্যং তু গদিতুমপি বর্শতৈরপি ॥ ১৫২। 
দীক্ষিতাত্মা গুরোভূ্বা! বারাহং শুণুয়াদ্ঘদি । তেন বেদাঃ পুরাণানি সর্বে মন্ত্াঃ হুসংগ্রহাঃ। 

জণ্তাঃ হাঃ পু্করে তীর্থে গ্রয়াগে সিন্ধুসাগরে । দেহহ্তে কুরুক্ষেত্রে বারাণন্তাং বিশেষতঃ ॥ 
গ্রহণে বিষুবে চৈব যৎ ফলং জপতাং ভবেৎ। তৎ ফলং ঘিগুণং তন্ত দীক্ষিতো যঃ শৃণোতি চ। 
দেবা অপি তপঃ কৃত্বা ধ্যায়স্তি চ বদস্তিচ। কদা মে ভারতে বর্ষে জন্ম স্তাতুতধারিণি। 

দীক্ষিতাশ্চ ভবিষ্যামো! বারাহং শৃণুমঃ কদা। বারাহং যোড়শাত্মান যুক্ত1 দেহে কদাচন। 

পশ্তামঃ পরমং স্থানং যদগত্বা! ন পুনর্ভবেৎ ॥ ১৫৩। 
স্পা শা শশী» 

- দক্ষিণাং ঘগ্যাদিত্যাহ হোমাস্ত ইতি। দীক্ষিত; গৃহীতদীক্ষাকঃ সন্। নৃপ ইতি রাজতুল্য- 
শক্তিশ্চেদিত্যর্থঃ | ষুষ্মাং বন্দ্বয়ং তৎপশ্চাচ্চৈবমত্র বিধানং জ্ঞেযং। অগ্য প্রভৃতি যাবজ্জীবং 
্রীবিষ্ঙগ্রীতিকামঃ প্রত্যহ ভগবন্তং শ্রীরুষ্ণং পূজয়িষ্য ইতি সংকল্প্য দেবং গুরপদিষ্টমার্গেণ 
পৃজযিত্ব! সর্ব্বদেবতা উদ্বান্ত ব্রাহ্মণান্ ভোজয়িত্ব! দীক্ষোপকরণজাতং গুরবে নিবেদ্য স্বজনানপি 
সম্মানয়েদিতি ॥ ১৫১॥ দীক্ষাফলমাহ এবমিতাদিন! শ্রতিরিত্যন্তেন ॥ ১৫২ ॥ জয়মাধব- 

প্রদান করিবে অর্থাৎ হোমাবসানে পুণ্যাহ উচ্চারণের পর দক্ষিণা দিবে। শিষ্য নৃপতির সদৃশ 
শক্তিমান হইলে গুরুকে গজ, বাজী, রত্বভৃষণ, স্বর্ণ ও গ্রাম প্রভৃতি দক্ষিণা দিবে। 

মধ্যবিধ লোক হইলে মধ্যবিধ দক্ষিণা এবং তত্যতীত অপরাপর ব্যক্তি যথাবিধি সুবর্ণ 
সহ বন্্ধয় অর্পণ করিবে। ১৫১। ( এক্ষণে দীক্ষাফল ব্যক্ত হইতেছে । ) হে পৃথিবি ! এইরূপে 

কাধ্য করিলে যে পুণ্য ও মাহাত্ম্য সঞ্চার হয়, তাহ! শতবর্ষেও বর্ণন করিতে সক্ষম হওয়া যায় 

না। ১৫২। শিষ্য গুরুসকাশে দীক্ষিতাত্সা হইয়া যদি বরাহপুরাণ শ্রবণ করেন, তাহা হইলে 

তদ্দারাই তাহার অখিল বেদ, নিখিল পুরাণ ও সমস্ত মন্ত্র সংগ্রহ হয় এবং পুঙ্ষরতীর্ধন, গ্রয়াগ- 
ধামে, সাগরসঙ্গমে, দেবহৃতে ( নৈমিষারণ্যে + কুরুক্ষেত্রে, বিশেষতঃ বারাণসীধামে জপ করিলে 

যে ফল হয়, সেই ফল লাভ হইয়া! থাকে । চন্দর-ধ্য-গ্রহণে ও বিষুবসংক্রান্তিতে জপ করিলে 
যে ফল হয়, যে ব্যক্তি দীক্ষিত হইয়া বরাহ পুরাণ আকর্ণন করে, তাহারু তদপেক্গৰ ছবিগ্ ফল 
ব| শত হোম করিবেন। অনন্তর স্বিষ্টকুদাদি হোমশেষ সমাপন পূর্ববক পুর্ণ/হুতি দিয়! প্রণবাদি নমোহত্ত বৈশ্ব!- 
নরমন্ত্র গাঠ সহকারে গঞ্ধাদি উপচার দ্বারা অর্চন| করিয়া শিষাকে প্রণাম করাইবেন। *পরে মণ্ডলে॥.ঈশান- 
দিকে পুষ্পাদি-বিভূষিত ভূমিতে বিরচিত ভদ্রগীঠ রাখিয়া! অগ্্রমন্ত্াদি দ্বার! অভিসন্ত্রিত পুণ্প দ্বার! সম্ভাবিত করত 
পাশনিরাক রণবুদ্ধিতে শিষ্যের নেত্রবন্ধনবস্ত্র উদ্জোচন করিয়! জ্ঞানরূপ হেমশগাকা দ্বার তন্টীয় নয়নোন্মীলন 
করিবেন এবং তাহার হস্তে পুষ্পাগ্রলি দিলে শিব্যও ““অজ্ঞানতিমিরাক্ধন্ত জ্ঞানাপ্রনশলাকয়া | চক্ষুরম্ীলিতং 
যেন তশৈ জীগুরবে নমঃ॥” এই মস্ত গরুপাদপদ্বযে পুষ্পাঞ্জলি দিবে। তন পুরোভাগে ত্রপীঠে উপবিষ্ট গুরুদেব 
সবন্তত্ত আসনে শিবাকে উপবেশন করাই এইরূপ চিন্তা করিবেন বে, স্বীয় মধ্যনাড়ী শক্ত [চ্ছলনগথযোগে শিযোর 
মধ্যম নাড়ীতে প্রবেশ করিতেছে, তাহার হৃদয়ে শক্তি সমুল্লসিত হইতেছে এবং ম্বহৃদয় হইতে পরম! বিদ্যা 
বরণে চিদানন্দক্ষ_লিঙ্গ-মালার স্চায় তথ্বানে প্রবেশ করিতেছে । এইপ্রকার চিন্তা করিয়া শিষ্ের কর্ণে 
তিনবার মুল মন্ত্র শ্রবণ করাইতে হয়। পরে অর্ধ্যপাত্র হইতে জল লইয়! «অমুকখবি, অমুকচ্ছন্দঃ ও জমুকদেবতাক 
এই মন্ত্র অমুকনাম। মধংশন্বরূপ তোমাকে প্রন্গান করিলাম, এই মন্ত্র আমাদের উভয়ের সম্ব্ধে মমানফল প্রদ 
হউক্।” এই বলি সেই জল শিখ্যহত্তে নিক্ষেপ করিবেন । শিব্যও গুরু; দেবত| ও মন্ত্রের অতেদ চিত্ত পূর্ধবক 
হথাশক্কি উ₹! জগ করিবে। 

১৭ 
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এবং জঙ্লস্তি বিবুধা মনসা! চিন্তযন্তি চ। বারাহ্যাগং কার্তিক্যাং কদা দ্রক্ষ্যামহে ধরে ॥ ১৫৪ ॥ 

এষ তে বিধিরুদ্দিষ্টো ময়া তে ভূতধারিণি। দেবগন্ধর্বষক্ষাণাং সর্ধথা দুল্লভো হৃসৌ ॥ 
এবং যো বেতি তত্বেন যশ্চ পশ্ঠতি মগ্ডলং। যশ্চেমং শুণুয়াদ্দেবি সর্বে মুক্তা ইতি শ্রুতিঃ | ১৫৫। 

অথ সংক্ষিপ্তদীক্ষ!। 

সংক্ষিপ্তশ্চাথ দীক্ষায়া বিধিরেষ বিলিখ্যতে । মুখ্যকল্পে হৃশক্রস্ত জনস্য স্যাদ্ধিতায় যঃ॥ 
হুমুহূর্তেইথ সংপ্রাপ্তে সর্বতোভদ্রমগ্ডলে । নৃতনং গন্ধপুষ্পাদিমণ্ডিতং কলসং ন্যসেৎ। 
বন্তাবৃতং পয়ংপূর্ণং পঞ্চপল্পবসংযুতং | সর্কবৌষধি-পঞ্চরত্ব-মৃৎন্নাসপ্তকগর্ভিতং ॥ 

মৃত্তিকাশ্চ সপ্তোক্তাঃ | 

অশ্বস্থানাদশনস্থানাদ্বল্লীকাচ্চ চতুষ্পথাং। রাজদ্বারাচ্চ গোষ্টাচ্চ নদ্যাঃ কৃলান্মদঃ স্থৃতাঃ ॥ ইতি॥ 
কৃফমভ্যচ্চা তং কুস্তং কুশকৃর্চেন দেশিকঃ। দেয়মন্ত্েণ সাষ্টন্ত সহশ্রমভিমন্তয়েৎ ॥ ১৫৬ ॥ 

শ্ধার্থমানসোললাসপুস্তকাম্। দীক্ষাপদ্ধতিমালোচ্য টাকেয়ং লিখিতা! ময়! | বারাহং বরাহপুরাণং | 
ষোড়শানাং শ্রীভাগবতব্যতিরিক্পন্মপুরাণাদীনাং। আত্মানম্ আশ্রয়ং প্রবর্তকং বা প্রথমং 
শ্রীব্যাসতশ্ুশ্টোবাবিভীবপ্রসিদ্ধেঃ । দেহে যুক্ত1 শ্রবণাদিনা সংযুজ্য। যদ্বা ষোড়শানাং 

তন্বানামাআ্মানমর্িষ্ঠাতারং ফোড়শযজ্ঞমৃন্তিং বা শ্রীবরাহরূপং ভগবস্তং দেহে মনঃপ্রধানে ইন্জিয়াস্তা- 
আকে ব৷ ধ্যানাদিন! সাক্ষাদিব ক্ফোরয়িত্বা ॥ ১৫৩ ॥ কিং চিস্তয়তি তদাহ বারাহযাঁগমিতি। 

হে ধরে ইতি তচ্চিন্তনং কথয়ন্ শ্রীবরাহে। ভগবান্ ধরণীং সম্বোধয়তি ॥ ১৫৪ ॥ উদ্দিষ্টঃ সং 

পেণ কখিতঃ ॥ ১৫৫। 
সপ লা ও ০ পাস পাশ পাদ 

হইয়া থাকে। হে ভূতধারিণি পৃথিবি! স্থরগণও তপশ্চরণ করিয়া এইরূপ ভাবনা করেন ও 
কহিয়৷ থাকেন যে, ভারতবর্ষে কৰে আমাদিগের জন্মধারণ হইবে, কৰে আমর। তথায় দীক্ষিত 

হইব, কবে বরাহপুরাণ শ্রবণ করিব এবং কবে আমরা ভাগবতব্যতীত পদ্মপুরাণাদি ষোড়শ 
পুরাণের আশ্রয়ন্বরূপ বরাহপুরাণ শরীরে সংযুক্ত করত অর্থাৎ শ্রবণাদি দ্বারা উহার অগ্চন 
করত, ম্থায় গমন করিলে পুনর্জন্ম হয় না, সেই পরমস্থান দর্শন করিব? ( অথব! কবে 

“আমরা যোড়শতত্বের অধিঠাতা কিংব। যোড়শযজ্ঞমুতিস্বরূপ বরাহরূপী ভগবানকে দেহে অর্থাৎ 
মনঃপ্রধান ব। ইন্িয়াদ্যাক্মক দেহে ধ্যানাদি বারা সাক্ষাৎ স্ক,রিত করত যে স্থানে গমন 
করিলে পুনজ্জন্ম হয় না, সেই পরম স্থান নেত্রগোচর করিব?) ১৫৩। হেধরে! দেবগণ 

মনে মনে “এইরূপ চিন্তা করেন ও বলিয়া থাকেন যে, কবে আমর! কান্তিকী পৌর্ণমাসীতে 
বঁরাহ্যাগ প্রত্যক্ষ করিব? ১৫৪। হেভৃতধারিণি! আমি সংক্ষেপে তোমার নিকট এই 

বিধি কীর্ভন করিলাম; ইহা, দেবতা, গন্বরর্, যক্ষ সকলের পক্ষেই সর্বথা ছুরভ। 
হে দেবি! এই প্রকার শ্রুতি আছে যে, ধিনি তত্বতঃ এই সকল অবগত হয়েন, যিনি মণ্ডল 

দর্শন করেন ও যিনি ইহ। শ্রবণ করেন, তাহার! সকলেই মুক্ত হইয়া থাকেন। ১৫৫। 

অনন্তর সংক্ষিপ্ত দীক্ষা। যাহা৷ মুখ্যকল্পে অসমর্থ ব্যক্তির পক্ষে হিতকর, সেই সংক্ষিপ্ত 

দীক্ষাবিধি লিখিত হইতেছে।-_সুমুহূর্ত ( শোভনকাল ) সমাগত হইলে সর্বতোভত্রমণ্ডলে 



২য় বিলাসঃ।] শঙীহরিভক্তিবিলাসঃ | ও ৯১ 

তদত্তিঃ পূর্বববচ্ছিষ্যমভিষিচ্য দিশেন্নন্থং । শিষ্যোইচ্চয়েদ্গুরুং ভক্ত্যা যথাশক্তি দিজানপি 0১৫৭ 
অথে।পদেশত্তত্বলারে ॥ 

অভ্রাপ্যশক্তঃ কশ্চিচ্চেদক্রমভ্যর্চ্য সাক্গতং। তদভ্ভসাভিষিচ্যাষ্ট বারানস [লেন কে করং। 
নিধায়ামুং জপেৎ কর্ণে উপদেশেহয়ং বিধিঃ | চন্্রনূধ্য গহে তীর্থে সিশ্ক্ষতর শিবালয়ে ॥ 

মন্ত্রমাত্রপ্রকথনমুপদেশঃ স উচ্যতে ॥ ১৫৮। 
তত্র তত্বৈব বিশেষ; শ্রীনারদপঞ্চরাত্রে।__ 

বিভুলোভাদিমুক্তস্ স্বল্পবিতত্ত দেহিনঃ। সংসারভয়ভীতস্ত বিষুণভক্তস্ত তত্বতঃ | 
অগ্নাবাজ্যান্ধিতে বীজৈঃ সলিলৈঃ কেবলৈশ্চ বা। ভ্রব্যহীনস্ত কুববণীত বচসাস্থ গ্রহং গুরুঃ ॥১৫৯ ॥ 

যঃ সমঃ সর্বভূতেযু বিরাগো বীতমত্সরঃ | জিকেক্জরিয়ঃ শুচির্দক্ষঃ সর্বাঙ্গাবয়বান্ধিতঃ | 
কর্শণা মনসা বাচা ভীতে চাভয়দঃ সদ] । সমবৃদধিপদং প্র প্রাপ্তপ্তত্রাপি ভগবন্ময়ঃ | 

৩৩ সত পক ও 
১ াশোসস্পশীসিশি 

অশক্তস্ত হিতায় ষঃ স্যাং। সাষ্টং অষ্টে অষ্টোত্তরং সহশ্রং ॥ ১৫৩ ॥ দিশেহ কথয়েৎ ॥ ১৫৭ ॥কে 
মন্তকে করং নিধায়। অমুং মূলমন্ত্রং॥ ১৫৮ ॥ পূর্ববলিখিতে বিস্তীর্পে সংক্ষিপ্তে চ বিধাবপবাদং 
লিখতি বিত্তেতি সার্দৈঃ পঞ্চভিঃ। বীজৈর্যবাদিভিঃ | বচসৈব বা ॥ ১৫৯ ॥ নহ তথ! দীক্ষাবিধিঃ 

গন্বপুষ্পাদি-মণ্ডিত, বস্ত্াবৃত, জলপূর্ণ, পঞ্চগল্পবসংযুক্ত, সর্ব্ৌষধি পঞ্চরত্ব * ও অপ্তপ্রশন্তমৃত্তিকা- 
গর্ভ নূতন কলস স্থাপন করিবেন । স্মৃত্তিক! কথিত আছে যথা,_অশ্বশালা, গজশালা, বন্ধীক, 
চতুষ্পথ, রাজদ্বার, গোষ্ঠ ও নদীকৃল এই সপ্ত স্থান হইতে সংগৃহীত মৃত্তিকার নাম সপ্তমৃত্তিকা। 
শ্রগুরুদেব মন্ত্র বারা কুশের ত্রন্ষগ্রস্থি সহকারে আষ্টোত্তর সহম্ববার সেই কলসকে মন্ত্র 
করিবেন অর্থাৎ সেই কুস্তের উপর দেয় মন্ত্র এক সহম্র আটবার জপ করিবেন। ১৫৩। 
তৎপরে এ কলসস্থ জল দ্বারা পূর্ব্বোক্ত বিধানে শিষ্যকে অভিষেক করত মন্ত্রোপদেশ 
করিবেন। শিষ্যও যথাশক্তি ভক্তিসহকারে গুরু ও বিপ্রবর্গের অগ্চনা করিবেন ₹৫৭। 
তত্বসারে এইরূপ উপদেশ আছে যে, কেহ ইহাতেও অক্ষম হইলে একটা সাক্ষাৎ পল্মকে অর্চন! 
করিয়া তঙ্জল দ্বারা মূলমন্ত্র পাঠ সহকারে শিষ্যকে অষ্টবার অভিষেক করিবেন। ,তইপরে 
শিষ্ের মন্তকদেশে কর স্থাপন পূর্বক কর্ণে মুলমঙ্্ জপ করিবেন। * উপদেশে এই বিধি, 
কথিত হইয়্াছে। চন্ত্রগ্রহণকালে, স্বর্ধ্যগ্রহণসময়ে, তীর্থস্থলে, শিদ্ধ-ক্ষেত্রে, অথবা শিবালয়ে 
কেবলমাত্র মনত্রদান করাকেই উপদেশ কহে।১৫৮ শ্রীনারদ গঞ্চরাত্রে পূর্ববলিখিত বিশতীরণদীক্ষ! 
ও মংক্ষিপ্তদীক্ষাবিধির বৈশিষ্ট্য প্রদর্শিত হইয়াছে । লোভবর্জিত, সংসারভয়ভীত, প্রকৃত 
বিভক্ত, স্বশ্লবিত, ভ্ত্ব্যহীন ব্যক্তির সম্বন্ধে গুরুদেব ঘ্বৃতযুক্ত অগ্নিতে যবাদি বীজ দ্বার! কিংবা 
কেবলমাত্র জল দ্বারা অথব। কেবল বাক্যদ্ধারা হোম করিয়া তত্প্রতি মন্প্রদানরূপ অনুগ্রহ 
করিবেন। ১৫৯। যিনি সর্বভূতে সমজ্ঞানী, বিষয়াদিতে বীতরাগ, মাৎসর্ধ্যহীন, জিতেন্দ্রিয়, 

& গঞ্চপললব--আজ, জন্ব কপিখ, দ।ড়িম্ব ও বিহব। মতান্তরে অন্বথ, বট, আস্ত, প্লক্ষ বা অশোক ও যজ্ঞো- 
ড্স্বর। তন্তরমতে কাঠাল, আম, বট, অথ ও বকুল। সবেধীষধি-_সুরা। জটামাংসী, ব5, কুড়, শৈলজ,হরিদর।,কুহ্কুম 
শঠী, চপ্পক ও মুখা। পঞ্চঈত--কাঞ্চন, হীরক, নীলকান্মণি, পল্পরগ ও মুদ্ত1। 



৯২ ' স্ত্রীশ্ীহরিভক্তিবিলাসঃ। [ ২য় বিলাসঃ। 

পঞ্চকালপরশ্চৈব পঞ্চরাত্রার্থবিত্তথা। বিষুণতত্বং পরিজ্ঞায় একং চানেকভেদবগং | 
দীক্ষয়েন্মেদিনীং সর্ববাং কিং পুনশ্চোপসন্গতান্ ॥ ১৬৭ । 

অথ মন্ত্রণানমাহাস্মাং। 
স্বান্দে ব্রঙগনারদসংবাদে | 

ইহ কীর্তিং বদান্তত্ প্রজাবৃদ্ধিং ধনং সথখং | বিষ্ভাদানেন লভতে সাত্বিকে। নাত্র সংশয়: ॥ 
যথ| স্থরাণাং সর্বেষাং পরমঃ পরমেশ্বর | তখৈব সর্বদানানাং বি্ভাদানং পরং স্বৃতং ॥১৬১। 

যাবচ্চ পাতকং তেন কৃত, জন্মশতৈরপি | তত সর্ধং নাশমাপ্সোতি বিগ্বাদানেন দেহিনাং ॥ 

বিগ্ভাদানাৎ পরং দানং ন ভূতং ন ভবিষ্যতি। যেন দতেন চাপ্পোতি শিবং পরমকারণং ॥১৬২। 

ইতি শ্রগোপালভট্রবিলিখিতে ভগবন্তক্তিবিলাসে দৈক্ষিকো নাম দ্বিতীয়ো বিলাসঃ॥ ২। 

কথ: সম্পূর্ণোইন্থিত্যাহ্ য ইতি সার্দত্রিভিঃ | সর্বরঙৃস্ত দেহস্যাবয়বৈরদ্থিত: । সমবুদ্ধীনাং 
জ্ঞানিনাং পদং। পঞ্চ কালেষু যৎ রুত্যং তৎপর ইত্যর্থ:। একমপাযনেকভের প্রাপ্তমিতি ভেদা- 
ভেদসিদ্ধাস্তাপেক্ষয়া। উপসন্নতান্ তত্র! প্রপন্নানিত্যর্থ; ॥ ১৬০ ॥ 

বিস্তামন্থ এবাত্র সর্বধপূরুযার্থোপীয়হাৎ।__অতএব ক্রমদ্ীপিকাঁয়াং। বিজ্াং ন ঘঃ সংবিৎ- 
স্থরিতি। কীর্তিং প্রতিষ্টাং। বদান্যত্বঞ্চ দানশীলতাং। যদ্বা বদান্ত্বরূপাং কীর্তিং কৃত- 
মহাদানত্বাং। সাত্বিকঃ নিষষপটঃ শ্রদ্ধাবান্ বা ॥ ১৬১ ॥ দেহিনাং দেহিনঃ প্রতি। শিবং 

মঙ্গলরূপং পরমন্থখাত্মকং বা পরমকারণৎ শ্রীবর্গ শ্রীকষং বা ॥ ১৬২॥ 
_ ইতি দ্বিতীয়ো বিলাসঃ ॥ ২॥ 

পবিত্র, দক্ষ, সমস্ত-দেহাবয়বসং যুক্ত অর্থাৎ ধাহার কোন অঙ্গহানি হয় নাই, যিনি কর্ণ ছারা 

মন দ্বারা ও বাক্য দ্বারা ভীত বাক্তিকে সর্বদা অভয় প্রদান করেন, যে ব্যক্তি জ্ঞানিবর্গের 
পদ লাভ্ করিয়াছেন, সেই পদ লাভ করিয়! ধাহার অন্তরে ও বাহিরে ভগবৎম্থরূপ ্্তি 

পাইতেছে, ধিনি পঞ্চকালের ক্রিয়াসকলে তপর, যিনি পঞ্চরা্র গ্রন্থের অর্থবিৎ, তাদৃশ ব্যক্তি 

অনেক ভেদপ্রাপ্ত অথচ এক বিষুতত্ব খিদ্িত হইয়া আশ্রিত ভক্তবর্গের কথ! দূরে থাকুক, 
অখিল মৈদ্নিনীকেই দীক্ষিত করিতে পারেন। ১৬০। 

* অনস্তর মন্ত্রধীনমাহাত্ময ।_-স্বন্দপুরাণে ব্রন্ম-নারদসংবাদে লিখিত আছে, সাত্বিক ( নিষ্ষ- 
পট ও শ্রদ্ধাশীল) ব্যক্তি ইহ লোকে বিষ্যাদান দ্বারা কীর্তি (প্রতিষ্ঠা), বদান্তত্ব, 
( দানশীলতা ), সস্ততিবর্ধন, ধন ও স্থখ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, এ বিষয়ে সংশয় নাই*। পরমেশ্বর 

বিষ্ণু যেরপ অখিল দেবগণের শ্রেষ্ঠ, সেইরপ সর্বপ্রকার দানের মধ্যে বিদ্যাদানই শ্রেষ্ঠ বলিয়া 
কীর্তিত হয়। ১৬১। দেহীদিগকে বিগ্াদান করিলে সেই দাতার কৃত শতজস্মের পাপসমূহও 
বিনাশ পাইয়া! থাকে । যে দান দ্বারা মন্গলম্বরূপ (অথবা পরমন্তখাত্বক) পরম কারণ (্রীরহ্ছ) 
ক্ককে লাভ করা যায়, সেই বিষ্ভাদান হইতে শ্রেষ্ঠ দান হয় নাই, হইবেও না। ১৬২। 

ইতি দেক্ষিক নামক দ্বিতীয় বিলাস সমাপ্ত। ২। 
* কেহ কেহ এন্বলে কান্তি ও বাস্তব পৃথক্ অর্থ ন| করিয়া "বদাস্থতায়প কীি” এইরপ অর্থ করিয়া! থাকেন। 



তৃতীয়বিলাসঃ। 

বন্দেইনস্তাডুতৈর্ধযং শ্রীচৈতন্যৎ মহাপ্রভু । 
নীচোহপি যতপ্রসাদাৎ স্তাং সদাচারপ্রবর্তকঃ ॥ ১। 

পুংসে। গৃহীতদীক্ষস্ শ্রীকষ্ঃং পৃজয়িষ্যতঃ | 
আচারে! লিখ্যতে কৃত্যং শ্রুতি-ন্বৃত্যুন্সারতঃ॥ ২॥ 

অথ দীক্গিতন্ত পুজা নিত্যতা | 

আগমে।-_ 

লন মন্স্ত যো! নিতযং নার্যেন্্রদেবতীং। সর্ববকর্মীফলং তন্তানিষ্টংযচ্ছতি দেবতা ॥ ইতি ॥ 
অথ সদাচারং | 

ন ন কিঝিং কসাচিং মিথ্যে সদাচারং বিন| যুতঃ | তম্মাদবন্ঠ স্ব সদাচারে। হপেক্যতে 1৩ 

. প্রহরিঃ। প্রস্থ ্রীকফচৈতন্তো জীয়াৎ যতরগয়! ভবেং। শ্বাপি সিং হণ মেরু- দ্ধ 
বিদ্বান্ মুতোহহ্মান্॥ নিকষ্টন্তাপ্যাত্বনং সদাচারলিখনে শ্রীতগবতোইম্থকম্পয়াধিকারং সামর্থা্চ 
দ্যোতযস্তং গ্রণমতি বন্দ ইতি। যন্য প্রদাদাদ্ধেতোর্নীচজনোইপি লিখনাদিদ্বারা সদাচারাণাং 
প্রবর্তকে। ভবতি। অত্র হেতুঃ। অনস্তমতূতং চাবিতর্ক্যম্ এঙ্ব্ধ্যং প্রভাবো যন্য তং। যতো 
মহাপ্রতুং পরমেশ্বরং ॥ ১॥ পুংসঃ পুংমাত্রস্তেত্যর্থ: শ্রীবিষু'দীক্ষা গ্রহণমাত্রেণ সর্কেষষামের তত্রাধি- 
কারাং। যদি স্ত্রীণামপ্যধিকারোইস্তি ইতি পূর্ববং লিখিতম্, তথাপি কর্শস্থ পুংসঃগপ্রাধান্তাৎ 

পুংস ইত্য্ লিখিতং। এবমগ্রে লেখ্যং ত্রাঙ্মপমিত্যাদিকমপৃৃহং। প্রীকষ্ং পৃয়িষ্যত ইতি 
তৎপুজার্থক ইত্যর্থ;। শ্রত্যাদ্যহুসারেণ কৃত্যম্ অবশ্তং কর্তৃং যোগ্যং যদ্ যৎ কর্ম, শরতিস্বতয- 
স্দারত ইত্যন্ত লিখ্যত ইত্যনেন বা সন্বন্ধঃ ॥ ২। টা ষ্ঠ 

( সদাচার লিখনে স্বয়ং অমমর্থ হইলেও ভগবানের অন্ুকম্পায় তদিষয়ে অধিকার ও সামর্থ্য 
হইতে পারে, উহাই প্রকাশশার্ধ প্রণাম করিতেছেন। )-_ধীহার প্রসাদ নীচ' জনও ( লিখনাদি 
দ্বারা ) মদাচারপ্রবর্তক হইতে পারে, আমি সেই অনন্ত ও অবিতর্ক্য-গ্রভাবশালী, মহা গ্রু 
(পরমেশ্বর) শ্রীকষ্-চৈতন্যকে বন্দনা! করি। ১। যে দীক্ষিত পুরুষ শ্রীকককে অর্চন! করি- 
বেন, আমি তাহার নিষিত্ব শ্রতি ্ বৃত্যন্থসারে কর্তব্য আচার লিখিতেছি। ২। * 

অনস্তর দীক্ষিত ব্যক্তির পৃজার নিত্যত! ।-_-আগমে লিখিত আছে, যে ব্যক্তি মঞ্ লাভ 
পূর্বক প্রত্যহ মন্ত্রদেবতাকে অঙ্চনা না! করেন, তাহার সমস্ত কর্ণ নিক্ষল হম এবং মন 
দেবত। তীয় অনিষ্ট সাধন করেন। 

- হিপ আবার বাঞাতেক ও হবে দরবইনেব কয়ভে দুর পাথাউই দিত ইন মাহ 



৯৪ ৰ সতীপ্রীহরিভক্তিবিলাসঃ। [ওয় বিলাস; । 

বিষ্ুপুরাণে।-_বর্ণাশ্রমাচারবত! পুরুষেণপরঃ পুমান্। বিষ্ণুরারাধ্যতে পন্থা নান্তস্তত্বোষকারণম্ । 
অথ সদাচারগ্ত নিত্যতা ৷ 

মার্কণেয়পুরাণে ।- মদালসালর্কসংবাদে ।-- 

গৃহস্থেন সদ] কার্ধ্যমাচারপরিপালনং। ন হ্যাচারবিহীনন্য স্ুখমত্র পরত্র চ ॥ 

যজ্ঞনানতপাংসীহ পুরুষস্য ন ভূতয়ে। ভবস্তি যঃ সদাচারং সমুল্জ্ঘ্য প্রবর্ভতে ॥ ৪ ॥ 
ভবিষ্যোততরে চ শ্রীরুষণযুধিঠিরসংবাদে ।_ 

আচারহীনং ন পুনস্তি বেদা যুদাপ্যধীতা সহ ষড়ভিরঙ্গৈ: 
ছন্দাংস্তেনং মৃত্যুকালে ত্যজস্তি নীড়ং শকুস্তা ইব জাতপক্ষাঃ ॥ ৫। 

কপালস্থং যথা তোয়ং শ্ব-দূতৌ বা! যথ! পয়ঃ। দুষ্ট স্তাৎ স্থানদোষেণ বৃত্তহীনে তথা শুভং। 

আচাররহিতো| রাজগ্নেহ নামুত্র নন্দতি ইতি। * লেখ্যেন স্মরণাদীনাং নিত্যত্বেনৈব সেংস্যতি। 
স্মরণাদ্যাত্বকম্যাপি সদাচারস্ত নিত্যতা ॥ ৬ ॥ 

নঙ্ পুজাবিধিরেব লিখ্যতাং কিমন্াচারলিখনেনেতসশঙ্ক্য প্রথমং সদাচারস্ত নিত্যতাং 
লিখতি ন কিঞ্চিদিতি। হি নিশ্চয়ে, এতেন শান্ত্াদিপ্রমাণং স্থচিতং ॥ ৩ ॥ 

অন্ধঃ সদাচারাদিষ্কোরারাধনাৎ পরঃ পম্থাঃ কেবলযোগাভ্যাসাদিঃ তশ্ত বিষ্কোন্তোষকারকো 

ন ভবতি। অতএবোক্ং প্রথমন্কন্ধে। স বৈ পুংসাং পরো ধর্ো যতো৷ ভক্তিরধোক্ষজ ইতি। 
ধর্স্ব সদাচারলক্ষণ এব 1 মৃত্যুকালে ত্যজস্তি পরলোকে কিমপি ফলং ন প্রযস্ছস্তীতার্ঘঃ ॥৫॥ 
বৃত্তং সদাচারঃ তেন হীনে। শ্ুভং তীর্থাটনাদি পুণাকন্ম । নু অন্টৈরপি বিশেষবচনৈঃ ম্পষ্টসদা- 
চারশ নিত্যতবং লিখ্যতাং, তত্র লিখতি লেখ্যেনেতি। স্মরণাদীনাং স্মরণমারভ্যাত্র গ্রন্থে 

অতঃপর সদাচার 1 পুজাবিধিই লিখিত হই হইবে, অন্ত আচার লিখনের' প্রম্নোজন কি ? 

এই প্রশ্থের আশঙ্কা করিয়া প্রথমতঃ সদাচারের নিত্যতা৷ লিখিত হইতেছে। ) যেহেতু সদাচার 
ব্যতীত কাহারও কোন কর্ম সিদ্ধ হয় ন) স্থতরাং সর্বত্র অবশ্ট-_নিশ্চিতই সাচার অপেক্ষিত 
হয় অর্থাৎ সকলবিষয়েই সদাচার আবস্তক। ৩। 

অনগ্তর'সদাচারের নিত্যতা।-__মার্কণডয় পুরাণে মদাঁলস! ও অলর্কসংবাদে লিখিত আছে, 
গৃহী ব্যক্তি সদা আচার পরিপালন করিবে । ইহলোকে ও পরলোকে কুত্রাপি আচার- 
হীনের সুখ নাই যেব্যক্তি সদাচার লঙ্ঘন পূর্ববক কার্য প্রবৃত্ত হয়, যজ্ঞ দান ও তগস্থা 
ইহলোকে তাহার মঙ্গলের নিমিত্ত হয় না। ৪। , ভবিষ্যোতরপুরাণে ্রীকৃষ-যুধিষ্িরসংবাদে 
লিখিত আছে, -বেদসমূহ যদি ষড়ঙ্গ সহিতও অধীত হয়, তথাপি আচারহীন পুরুষকে পবিত্র 
করিতে সমর্থ হয়েন না। জাতপক্ষ বিহগ্গগণ যেরূপ নীড় ত্যাগ করে, ত্র বেদসমূহ মরণকালে 
তাহাকে পরিত্যাগ করেন অর্থাৎ বেদসমূহও পরলোকে তাহাকে কোনরূপ ফল প্রদানে 
সমর্থ হয়েন ন!। ৫। যেরূপ নরকপালস্থ অথবা! কুক্কুরচ্খবনির্শিত পাত্রস্থ বারি বা ুষ্ধ দুষিত হয়, 

* প্নাচরেছ্ যদি সিদ্ধোইপি লৌকিকং ধর্শমগ্রতঃ। উপস্নবাচ্চ ধর্শন্য প্লানির্ভবতি নারদ ॥ বিবেকদৈবত: 
সর্বৈঃ লোকাচারে! বথাস্থিতঃ। আ দেহপাতাৎ যত্ন রক্গগীয়ঃ প্রযদ্থতঃ ॥ € ইতি নারদপঞরাতে প্রায়শ্ত্ত- 
কথনারতে। )--| পুস্তকাত্তরে ইত্যতিরিক্তঃ পাঠে। দৃষ্ঠতে। ] 



৩য় বিলীসঃ। ] ীত্রীহরিভক্িবিলাদঃ। ৯৫ 
অথ পদচারমাহাক্ম্যং। 

বিষুণপুরাণে ততৈ গৃহিধর্শ প্রসঙ্গে ।__ 
সদাচারবতা পুংস! জিত লোকাবুভাবপি ॥ ৭ ॥ 

সাধবঃ ক্ষীণদোষাস্ত সচ্ছব্ঃ সাধুবাচকঃ | তেষামাচরণং যত্ত, সদাচারঃ স উচ্যতে ॥ ৮॥ 
কাশীখণ্ে স্বন্নাগন্তসংবাদে । 

অনধ্যয়নশীলঞ্চ সদাচারবিলজ্ঘিনং। সানস্তঞ্চ দুরন্নাদং ব্রাহ্মণং বাধতেইস্তকঃ। 
ততোইভ্যসেৎ প্রযত্বেন সদাচারং সদা দ্বিজঃ। তীর্থান্তপ্যভিলয্যন্তি সদাচারসমাগমং ॥ ৯ 

ভবিষ্যোতরে চ তত্রৈব।-_ 
আচারপ্রভবো ধর্ম; সন্তশ্চাচারলক্ষণাঃ ৷ সাধূনাঞ্চ যথা বৃত্তং স সদাচার ইয্যতে ॥ 
তম্মাৎ কুধ্যাৎ সদাচারং য ইচ্ছেদগতিমাত্মনঃ ৷ সর্ববলক্ষণহীনোইপি সমূদাচারবানুপ। *" 

শ্রদ্দধানোহনস্থয়শ্চ সর্ব্বান্ কামানবাপুয়াঁৎ ॥ ১০ ॥ 
০০টি ০০ সপ ৮. পপ সী শা পল * সপ * ১ ৪০০০ ৪ শ্ ০ম ০ 

লেখ্যানাং নিত্যপক্ষমাসাদিকৃত্যানাম্ অগ্রে লেখ্যেন নিত্যত্বেনৈব সদাচারন্ত নিত্যতা সেৎস্য- 
ত্যেব, অতএব অধুনা তত্তদ্চনলিখনবাহুল্যেনালমিতি ভাব: | নন্থ ভগবত্ম্মরণাদেনিত্যতয়া 
সদাচারস্ত নিত্যতা কথমস্ত্র তত্র লিখতি স্মরণাদ্যাত্বকস্যেতি। সদাচারশ্যৈব তত্প্ক্ষণ- 
ত্বাদিত্যর্থ; ॥ ৬৭ | 

সদাচারস্যৈব লক্ষণমাহ সাধব ইতি ॥ ৮॥ যদ্যপি কাসীখগ্ুমাধুনিকং কর্পিতং কাব্যমিতি 
পুরাণতন্ববিৎস্থ প্রনিদ্ধং তথাপি তদাকার-স্কান্দ-বায়ব্য-কৌন্মাদি-প্রতিপাদদিতসদাচার-বিষয়কাণি 
কাশিচিঘচনানি স্বতিসঙ্বলিতান্তত্র সংগৃহীতানি ইত্যদোষঃ | অনধ্যয়নশীলমিতি সালম্তমিতি দুর- 
শ্নাদমিতি চ দৃষ্টান্তত্বেন হেতুত্বেন বোক্তং। তত্র চ তেষাং হেতুহেত্মত্া যথাক্রমযূহা! | ৯ ॥ সম্য- 

চা ৮৯ 

সিল রার 

সেইরূপ সদাচারবর্জিতের তীর্থ্রমণাদি পুণ্য কর্ধ দুষিত হইয়া থাকে । হে রাজন! আচারহীন 
ব্যক্তি কি ইহ কি পর কোন লোকেই আনন্দ লাভ করিতে পারে না। লেখ্য (বক্ষ্যমাণ ) 
পুরণাঁদির অবশ্কর্তব্যতা দ্বারাই প্রতিপাদিত হইতেছে যে, সদাচার অবশ্ঠ প্রতিপাঁল্ করিতে, 
হয়) কেন না, ম্মরণাদিই সদাচার | ৬। 

অনস্তর লদাচারমাহাত্ম্য 1 বিষুপুরাণে গৃহস্থধন্্রপ্রসঙ্গে লিখিত আছে, সদাচারবান্ 
পুরুষ কর্তৃক ইহু পর উভলোকই জিত হয়। ৭। (সদাচারের লক্ষণ কথিঙ হইতেছে ।.) 
দোষহীন ব্যক্তিরাই সাবু। “সৎ” শব সাবুবাচক; সাধুগণের আচরপই সদাচার বিয়া 
অভিহিত। ৮। -কাশীখণ্ডে স্বন্দ ও অগন্তসংবাদে লিখিত আছে, অনধ্যয়নঙগীল, সদাচার- 
লজ্ঘী, আলম্তপ্রকূতি, ছুষ্টাক্ভোজী ব্রাহ্মণকে কৃতান্তদেব বাধা প্রদান করেন অর্থাৎ দও্ 
প্রদান করিয়৷ থাকেন। অতএব দ্বিজাতি-জন যত্র সহকারে সদা সদাচার অভ্যাস 
করিবেন। তীর্থসমূহও সদাচারবানের সমাগম কামনা করিয়! থাকেন। ৯। ভবিষ্যপুরাণের 
উত্তরধণ্ডেও এ সঘাচারপ্রসঙ্গে লিখিত আছে, ধন্দ আচার হইতে সমূপন্ণ, সাধুর! সদাচার 



৯৬ ্/হরিভক্তিবিলাসঃ| [ও বিলাসঃ। 

কিঞ্চ।-- 
আচার এব ধর্মস্য মূলং রাজন্ কুলশ্য চ। আচারাছিচ্যুতো জন্তর্ন কূলীনো! ন ধার্মিকঃ 1 

কিঞ্চ।_- 
আচারো ভূতিজনন আচারঃ কীধ্তিবর্ধনঃ। আচারাঘদ্ধতে হায়ুরাচারো হস্ত্যলক্ষণং ॥ ১১॥ 

আচার এব নৃপপুঙ্গব সেব্যমানো ধর্শার্থকামফলদে| ভবিতেহ পুংসাং। 

তম্মাৎ সদৈব বিদুষাবহিতেন রাজন্ শাস্ত্রোদিতে। হদিনং পরিপালনীয়ঃ ॥ ১২ ॥ 
অথ তত্র নিতাকৃত্যানি। 

রাগে মূহূর্ত উথায় কৃষ্ণ কৃষেতি কীর্তয়ন্। প্রক্ষাল্য পাণিপাঁদৌ চ দত্তধাবনমাচরেৎ ॥ ১৩॥ 
আচমা বসনং রাত্রেস্তযজা্যাৎ পরিধায় চ। পুনরাচমনে কৃর্ধ্যাজেখ্যেন বিধিনাগ্রতঃ ॥ ১৪ ॥ 

গুৎরুষ্ট আচার: হরর সদাচার এব তদ্বান্॥ ১০ ॥ অলক্ষণং দারিজ্র্যাদি ' অপৃত্যাদি বা বৰ! 

| ১১ ॥ যথা ম্মরণাদীনাং নিতাতয়া সদাচারন্য নিত্যতা৷ তথা! তেষাং মাহাত্যেনাপ্যস্ত মাহাত্ম্য 
সিধ্োদেবেতি লিখিতন্যায়েন স্পইটত্বান্ন লিখিতং ॥ ১২ ॥ 

সদাচারমেব নিত্যপক্ষমাসাদি-কৃত্যেন গ্রস্থসমাপ্তিপর্য্যস্তং লিখন্ আদৌ অত্র নিত্যকত্যানি লিখতি 
্রাঙ্ম ইত্যাদিন] ৷ কৃষ্ণ রৃষেেতি কীর্তয়ন্ সমূখায়। দস্তানাং ধাঁবনং শোধনং। তচ্চ কদাচিদ্বিহিত- 
কাষ্টেঃ কদাচিত্বণাদ্িভিশ্চ। তত, পুজানিরতানাং শ্রীভগবংপ্রবোধনাদ্যর্থং তদগ্রে গমিষ্যতাং ততঃ 
প্রাগধুনৈব যুক্তং ৷ যত উক্তং শ্রীবরাহেণ।-_দস্তকাষ্ঠমখাদিত্ব! যস্ মামৃপসর্পতি। সর্বকালরুতং 
কম্ম তেনৈবৈকেন নশ্ততীতি। তত্র চ দস্তকাষ্ঠমখাদিত্বেতি দস্তানশোধযিত্বেতি জেয়ং, প্রতি- 
পদাদিযু ্ তকাষ্টনিষেধাৎ ৷ তদ্দিশেষশ্চাগ্রে বিস্তরতে ব্যক্ত! ভাবী ॥ ১৩॥ রাত্রেঃ রাত্রৌ। পরি- 

বিশিষ্ট, এবং সাধুগণের যেপ্রকার আচার, তাহাই সাচার বলিয়া পরিগণিত হয় । অত- 
এব থে ব্যক্তি স্বীয় শুভগতির কামনা করেন, তিনি সদাচার পালন করিবেন। হেনৃপ! 

শ্রন্ধাবান্, অস্থয়াহীন, সদাচারশীল ব্যক্তি সর্বলক্ষণহীন হইলেও অখিল বাঞ্ছিত প্রাপ্ত হইয়া 
থাকেন। ১*। আরও লিখিত আছে যে, হে রাজন্্! আচারই ধর্মের ও কুলের মূল 
'আচারতর্ ব্যক্তি কুলীন বলিয়া পরিগণিত হয় না এবং ধার্টিক বলিয়াও কীহ্িত হুইতে 
পারে না। আরও লিখিত আছে যে, আচার হইতে ভূতি ( এশ্বর্ধ্য ) উৎপর হয়, আচার 

কীর্তি বর্ধন করে, আচার হইতে পরমাযুঃ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় এবং আচার অলক্ষণ (দীবিদ্র্য বা 

অপস্বত্যু প্রসূতি ) বিনাশ করিয়া দেয়। ১১। হে বৃপপুঙ্গব! আচার অঙ্ুষ্টিত হইলে সেই 
সদাচারই ইহলোকে মানবের ধরন্ধার্থকামফলপ্রদ হয়, অতএব হে রাজন্!. বিদ্বান্ ব্যক্তি 
সর্বদাই অবহিত হইয়া! অনুদিন শাস্ত্রোদিত আচার পরিপাঁলন করিবেন। ১২। 

অতঃপর তন্মধ্যে নিত্যকত্য ।-_(গ্রন্থসমাণ্তি যাবৎ নিত্যকম্, পক্ষকুতা, মাসাদিকত্া যাহা 

কিছু লিখিত হইবে, সমস্তই সদাচার ; তন্মধ্যে আদৌ নিত্যকৃত্য লিখিত হইতেছে। ) ত্াঙ্গ- 
মুহূর্তে “কৃ কষ” এই নাম কীর্তন করিতে করিতে গাঝোখান পূর্বক কর ও চরণ প্রক্ষারন 
করত দস্তবাধন করিবে। ১৩। অনন্তর আচমন করিয়া রাজিধৃত বস্ত্র ত্যাগ ও-জন্ত বনজ পরি- 



ওয় বিলাসঃ। ] ্রীপ্রীহরিভক্তিবিলীসঃ। ৯৭ 

অথেচ্ছন্ পরমাং শুদ্ধিং মূর্দি, ধ্যাত্ব৷ গুরোঃ পদৌ। 

্বত্বা চ কীর্তয়ন্ রুষ্ণং স্মরংশ্চৈতদুদীরয়েৎ ॥ ১৫। 
অথ প্রাতংম্মরণকীর্তনে। 

জয়তি জননিবাসে! দেবকীজন্মবাদে! যছুবরপরিষৎ শবৈর্দোর্তিরস্যন্নধশ্মং | 
স্থিরচরবৃজিনঘঃ শ্মিত শমুখেন রজপুরবনিতানাং বর্ধযন্ কামদেবং ॥ ১৬॥ 

(হিতমিত্যর্থ | অন্যৎ শুদ্ধবসনং । আচমনে আচম্নদ্বয়ং। তথ। চোঁভং। শরবাস: পরীধায় তথ৷ 
দৃষ্টাপ্যমঙ্গলং। প্রমাদাদশুচিং স্প্ 1 দ্বিরাচান্তঃ শুচির্ভবেদিতি। নম দস্তধাবনাদিকমত্র কথ্যতাং 
তত্র লিখতি। অগ্রতস্তত্তনুখ্যপ্রকরণে লেখ্যেন বিধিনেতি। ত্রা্মুহ্র্তকত্যলিখনপ্রকরণে প্রাতঃ- 

স্মরণকীর্তনাদিমুখ্যকম্মপরিত্যাগে নোখানমাত্রলিধনানন্তরং দন্তধাবনাদিবিধিবিস্তারলেখো। ন 
যুক্তঃ অতোইগ্রে জ্ঞয়ং ॥১৪॥ পরমামুৎরুষ্তীং বহিরন্তবিশোধনাহ । শ্রীগুরুপদধ্যানে চাগমোক্তোইয়ং 

বিশেষো দ্রষ্টব্যঃ | ব্রহ্মরন্কুস্থিতে পদ্মে সহম্রদলশোভিতে। শ্রীপ্ুরুং পরমাত্মানং ব্যাখ্যা- 

মুদ্রালসংকরং। দ্বিনেত্রং দ্বিতৃজৎ গীতং ধ্যায়েদখিলসিঞ্িদমিতি। ওরোঃ পদাবেৰ সততা 
তন্ত উৎকর্ষমুৎকীর্ত্য পশ্চান্সিজেষ্টদৈবতং কৃষ্ণং কীর্তয়ন্ ম্মরংশ্চ লেখ্যং জয়তীত্যাদিকং পঠেৎ। 
যগ্যপি স্মরণস্য মনঃসংযোগলক্ষণত্বাদাদৌ স্মরণে সত্যেব পশ্চাৎ কীর্তনং তথাপ্যত্র কীর্তনম্য 
মুখ্ত্বাভিপ্রায়েণ ম্মরণস্য পশ্চান্নির্দেশঃ | পূর্ব কৃষ্ণ কৃষ্ণেতি তন্নামোচ্চারণমেৰ অধুন! তু 
শুদ্ধযনস্তরং শ্রীভাগবতাদিক্লোকপাঠেন রূপলীলাদিবিশেষণেন কীর্তনমিতি বিশেষঃ। শতৃঙ- 

যস্ত তছুদীরণমেব তৎকীর্তনস্মরণাত্মকমিত্যর্থ: | যদ্ধা দ্বয়মপি হেতৌ কীর্তয়িতুং স্র্ত,ঞ্চেতি-. 
তথৈবার্থঃ। . ততশ্চ কীর্তনেনৈব স্মরণবিশেযোতপত্তেঃ | ম্মরংশ্চেতি পশ্চাল্লিখিতং ॥ ১৫ ॥ 

জয়তি সর্ব্বোততমতয়া বর্ততে শ্রীরুষ্ণ:। জনেযু নিবসতি অন্তর্যামিতয়েতি তথা সঃ । অতো 
দেবক্যাং জন্মেতি বাদমাত্রং যৃস্য সঃ। যছুবরাঃ পরিষৎ সভাসেবকরূপাঁঃ ষস্ত সঃ। ইচ্ছামাত্রেণ 

৯. ৯০ 

ধান পূর্বক অগ্রতোলেখ্য ( বক্ষ্যমাণ ) বিধানে দুইবার আচমন করিবে। পরে পরুমা১ শুদ্ধি 
অর্থাৎ অন্তঃশুদ্ধি ও বাহ্শ্ুদ্ধি ইচ্ছা করত মস্তকদেশে শ্রীগগুরুর পাদকমলযুগ্লল ধ্যান * ও, 
তাহার শুব ( উৎকর্ষকীর্তন ) করিয়া শ্রীকষ্ণনাম কীর্তন ও ন্মরণ পূর্বক (বক্ষ্যমাণ) ক্লোক 
পাঠ করিবে। ১৫। | 

অনন্তর প্রাতংস্মরণ ও কীর্ভন।--যিনি অন্তর্ধামিরূপে নর্বজীবে অবস্থিত, দেবকীগর্ভে জনা 
ইহাই ধাহার অপবাদ, যছুবৎশীয়গণই ধাহার সভা-সেবকন্বরূপ, (ইচ্ছামাত্রে নিরসনসমর্থ 
হইলেও ) ধিনি বাহুবলে অধর নাশ ' করিয়াছেন, ধিনি ( অধিকারিবিশেষের অপেক্ষা না 
করিয়া ) বৃন্দাবনস্থ স্থিরচর তরু-গবাদিরও সংসার-ছুঃখ নাশ করবেন এবং যিনি স্থম্মিত শ্রীমুখ 
দ্বারা ব্রজবনিতাগণের ও পুরবনিতাদিগের কামদেব বর্ধিত করিয়াছেন অর্থাৎ ভোগ দ্বার! 

* প্ীগুরুকে এইরপে ধ্যান করিতে হয়, বখা-_ব্যাথামুজ্ধারী, দিনেতর, দ্িভুজ, গীতবরণ) অধিলসিদ্ধিগ্রন। 
গরষাত্মা! গুরুদেব ব্রহ্ম রন্ব-স্থিত সহত্রদলশোভিত কমলে বিরাজ করিতেছেন। 

১৩ 



১৮ | শ্র/ঞ্রহরিভক্িবিলাসঃ। [ ওয় বিলাসঃ। 

স্বৃতে সকলকল্যাণভাজনং যত্র জায়তে। 

পুরুষং তমজং নিত্যং ব্রজামি শরপং হরিং ॥.১৭ ॥ 
.» ০ পেস ৭ পপ সর 

০ পর পর পপ. 

নিরসনদমর্ধোহপি দোত্তিরধর্ং নিরস্থান্ ক্ষিপন্। স্থিরচরবৃজিনত্বঃ অধিকারিবিশেষানপেক্ষয়া 

বন্দাবনতরুগবাদীনাং সংসারদুঃখহস্ত। । তথা বিলাসবৈদগ্ধ্যনপেক্ষয়া ব্রজবনিতানাং পুরবনিতা- 

নাঞ ুন্মিতেন শ্রীমত। মুখেনৈব কামদেবং বর্ধয়ন। কামশ্চাসৌ দীব্যতি বিজিগীষতে সংসার- 
মিতি দেব্শ্চ তং, ভোগদ্বারা মোক্ষপ্রদমিত্যর্থ: | অথবা শ্রীধরন্বামিপাধানাং ব্যাখ্যাতোইধিক- 

মত্ত যৎ। কিক্চিল্লিখামি ততৈত্থ ক্ষম্তব্যং গুরবো হি তে॥ শ্রীকৃষ্ণ! জয়তি সর্বোধকর্ষেণ 

বর্ততে। তদেব প্রতিপাদয়তি-_জনানাং জীবানাং নিবাস আশ্রয়ঃ। যদ্ধা জনেষু নিজ- 
ভক্তেয়ুনিতরাং প্রাকট্যেন বামো যন্ত। অতএব ভক্তবাখসল্যেন দেবক্যাং জন্ম আবির্ভাবঃ 

বাদশ্চ ভাষণং তদাশ্বাসনাগ্ার্থং তাদৃশনিজভক্তেযু জন্মকারণাদদিকথনরূপা যন্ত তথা!। যছুবরস্য 

যাদবরাজস্ত কংসপিতুরপি উগ্রসেনম্ত । যদ্ধ। যদুনাং সামান্তেন সর্ববেষামেব যাদবানাং বরা 
দিব্যা সভা সুধন্মাখ্যা যম্মাং। তথা জন্মমাত্রেণৈবাপনীতমপি অধর্ং নিজভক্তবিনোদার্থং 

স্বৈঃ সৌন্দর্ধ্যাদিনা অসাধারণৈর্দোতিরন্ন্নধর্মহেতুদৈত্যাদিবধেন বিনাশয়ন্। দোর্তিরিতি 
বহুত্বং ভারতাদ্াক্তানুসারেণ ভারতযুদ্ধাদৌ চতুভূ্জানাং তথা! হরিবংশোক্তান্সারেণ বাণযুদ্ধাদা- 

বষ্টভূজানাং চ প্রকটনাংৎ। যদ্বা দোরিরিব দোর্ভিঃ ভক্তবাৎসল্যেন সাহায্যকল্লিতৈরিত্যর্থ; | 

যদ্ব| ক্ষত্রিয়াণাং ভগবতে। বাহজজত্বাং বলাধিক্যান্পেক্ষয়। কাধ্যকারণাভেদেন দোর্ডিঃ 

ক্ষত্রিমৈরিত্যক্তং, তত্রাপি খৈনিজৈঃ যাদবপাগুবাদিভিঃ | স্থিরাণাং চরাপাঞ্চ সর্কেষামপি 
তদানীন্তনানাং জীবানাং সংসারছুঃখহস্ত1 । ব্রজপুরবনিতানাং ব্রজ এব পুরং বিচিত্র- 

বিলাসবৈদৃষ্ধীবিষযত্বাৎ তদ্ধনিতানাং | কামেযু দেব: শরে্টস্তদেকনিষ্টত্বাৎ পরমপ্রেমপরিপতি- 
রূপকামবিশেষাচ্চ তং বর্ধয়ন্। তচ্চ নিজেন স্থম্মিতেন শ্রীমুখেনৈব। এবং তেনৈব পরম- 
মোহনসৌন্দ্যাদিন৷ তাদৃশকামবর্ধনান্মোক্ষানন্দেহপি সামান্তভজনানন্দেইপি চ পরমনৈর- 
পেক্ষ্যাদ্যুক্তুমেব তৎ কামস্ত শৈষ্ঠ্যং। বর্ধযঙ্সিতি বর্তমানহেন তাদৃশকামন্থ পরমপ্রেমপরিণাম- 
'লক্ষণতয়। প্রেনশ্চাতৃপ্রিক্ষভাবকতয়া পরিচ্ছেদাভাবো দর্শিতঃ। এবং দশমন্বদ্বশেষে নিখিল- 

লীলাকথনান্তে তথোক্যা সর্বদৈব তাভিঃ সহ সংযোগ: স্চিতঃ। কিঞ্চ। শতৃঙন্তপদন্যাবশ্থক- 

ক্রিয়াপদসহিতান্বয়েন তাসাৎ তাদৃশকামবর্ধনেনৈব জয়তীতি পরমমোৎকর্ষতাভিপ্রেতা ৷ এবং 

তদর্থমেব দেবক্যাং জগ্মাদিকমিত্যেবং সর্বমবতারপ্রয়োজনং তত্রৈব পর্ধ্যবস্ততীতি দিকৃ। 

মঙ্গলায়ান্য পদ্যন্ত পঠ্যমানশ্য সর্ববতঃ| বিজ্ঞর্ধ্য লিখিতোহভ্ার্থো৷ লেখ্যোহগ্রে যো হি ছুর্গমঃ ॥১৬। 
এবং মঙ্গলমাচর্ধ্য :বর্বকর্মসিদ্ধয়ে ভগবদেকশরণো ভবেদিত্যাশযেন লিখতি সত ইতি। যন্ত্র 

মোক্ষ প্রদান করিয়াছেন, সেই শ্রীরু্ণ জয়যুক্ত হউন্। ১৬। (এইক্সপে মঙ্গলাচরণ করিয়। সর্ব- 
করমসিদ্ধার্থ একমাত্র ভগবান্ কৃষ্ণেরই শরণ গ্রহণ করিবে, এই অভিগ্রায়ে বলিতেছেন ।) 
ধাহাকে স্মরণ করিলে সকলপ্রকার কল্যাণভাজন হওয়! ষায়, সেই অজ (প্রাকৃত-জন্মহীন ) 



ওয় বিলাস: ] ীহ্লীহরিভক্তিবিলামঃ। ' ৯১৯ 

বিদঞ্কগোপালবিলামিনীনাং সম্ভোগচি্থাস্কিতসর্বগাত্রং। 
: পৰিস্ত্রমায়ায়গিরামগম্যৎ ব্রহ্ম গ্রপক্ঠে নবনীতচৌরং ॥ ১৮ ॥ 

দশমন্ন্ধে।__ | 

উদগ্লায়তীনামরবিন্দলোচনং ব্রজাঙ্গনানাং দিবমস্প্শদ্ধনি:। 
দগ্ন্চ নির্শস্থনশব্দমিজিতে। নিরন্যতে যেন দিশামমঙ্গলং ॥ ১৯ ॥ 

পঠেৎ পুনশ্চ সাধনা সম্প্রদায়ান্সারতঃ। চতুঃক্লোকীমিমাং সর্ববদোষশীস্ত্য শুভাপ্তয়ে ॥ ২০ ॥ 

যম্মিন হরৌ ॥ ১৭॥ কৌশিকীবৃত্তিগানাদ্যতিপ্রায়েণ শ্রীকৃফম্ত প্রাতঃকালীন-রূপলীলাদি- 

স্মরণকীর্তনার্থং লিখতি বিদঞ্ষেতি। পবিভ্রমপি বেদবাক্যাগোচরং, পরব্রক্মাপি বিদগ্ধানাং 
গোপরমণীনাং সম্ভোগন্ত চিহ্হৈনধক্ষতাদিভিরঙ্কিতানি সর্বগাত্রাণি যকত তং প্রপদ্ে। নবনীতন্য 

প্রাতদধিমস্থনোখিতন্ত । চৌরং চৌর্য্েণ ভক্ষয়ন্তমিত্যর্থঃ । তঙ্চিহ্থাক্কিতমপি জেয়ং ॥ ১৮॥ 

এবং সাক্ষান্তগবতঃ কীর্তনম্মরণে লিখিত্ব। প্রিয়জনপ্রেম্ঘারাপি কীর্তনম্মরণবিশেষং লিখতি 

উদগায়তীনামিতি। দিশাং দশদিকৃস্থানাং জীবানাম্ অমঙগলম্ এহিকামুম্মিকমখিলমভদ্রং। 
যদ্বা অকারে বিষুস্তদ্রপং মঙ্গলং। কিংবা ন বিদ্যাতে মঙ্গলং যস্মাং তদমঙ্গলম্ অনুত্ব- 

মাদিবৎ পরমমঙ্গলমিত্যর্থ:। তঙচ্চ মুখ্যবৃত্তা। শ্রীভগবৎপ্রেমৈব। যেন ধ্বনিন! দিশঃ প্রতি 
নিতরাং রম্ততে আস্বাদং কার্যত ইতার্থঃ ॥ ১৯॥ যগ্যপি লেখ্যশ্লোকচতুষ্টয়ে শ্রীগোপালদেবন্ 

কীর্তনম্মরণবিশেষো নাস্তি তথাপি বহুলশিষ্টাচারাপেক্ষয়া তৎ পঠিতব্যমিতি লিখতি পঠেদিতি। 

সর্বেষাং দুঃশ্বপ্রাদিদোষাণাং শাস্তয় ইত্যেষাং শ্লোকানাং প্রায়ো গজেন্দ্রমোক্ষাখ্যানপরতয়া 
শপ সপ পরি গর ও ও এ 

পপ সপ ৮৭৮ ৩ স্পা পাপা 

নিত্যপুরুষ হরির শরণ গ্রহণ করি। ১৭। পবিত্র হইয়াও বেদবাক্যের অগমা, পরত্রন্ম হই়্াও 

বিদগ্ধ। গোপালবিলাপিনীদিগের নখযন্তক্ষতাি । চিহ্ন) দ্বার! সর্বগাত্রে অঙ্কিত, সেই ন্র্নীতচৌর 

অর্থাৎ হ্ৃত নবনীত-চিহ্নে চিহ্নিত শ্ররুষণের শরণ গ্রহণ করি। ১৮। (এই প্রকারে সাক্ষাৎ 

ভগবানের কীর্তন ও ম্মরণ বর্ণন পূর্বক প্রিয়জন-প্রেম দ্বারাও কীর্তন-স্মরণ-বিশেষ লিখিত হই- 
তেছে।) দশমন্বন্ধে লিখিত আছে যে, অরবিন্দনেতর ্রীরু্ণের কীর্তনারিস্বরূপ গীঙ্গে "তৎপর 

্রঙগাঙ্গনাকুলের কধ্বনি দধিমস্থনোখ ধ্বনির সহিত মিশ্রিত হইয়৷ নভোমণ্ডল স্পর্শ করি- 

তেছে। সেই শব দ্বার! দিক-মকলের অর্থাৎ দশদিকৃস্থিত জীবগণের ( এঁছিক ও আমুশ্মিক ) 

অমঙ্গল বিনাশ প্রাপ্ত হয় *। ১৯। (অতঃপর লেখা শ্লৌকচতুষ্টয়ে গ্রগোপালদেবের কীর্তন- . 

বিশেষ বা স্মরণবিশেষ নাই, তথাপি বুল শিষ্টাচারাপেক্ষায় ইহা পাঠ করা৷ উচিত, এই 

অন্যই লিখিত হইতেছে। ) সাধুগণের সম্প্রদায় অনদারে + ছুনথপ, বন্ধন, পীড়া গ্রভৃতি) সর্ব- 

হু নছননবে বিরুপ হল অধবা পরনমঙ্গরও বুঝার | অকারের অর্থ বিকু, তঙধপ মল, সৃতরাং 
বিফুরপ রক্ষল। অথব। নবিস্তৃতে হঙ্গলং বল্মাৎ অর্থ।ৎ বাহা। হইতে মঙ্গল আর নাই এই অর্থে গরম সঙ্গ । 

এই চুইগ্রকার অর্থ করিলে তন্তৎ তাংপর্ধ্যে এই ঝুঝিতে ইহবে যে, ব্রজাঙ্গ নাদিগের সেই ধ্বনি দশদিকৃসথ জীবকুলকে 

বিকুরপ নঙ্গল অথব! পরণমনূলের আন্বাদ করাইয়া! দিতেছে। এস্কলে “নিরন্ততে” ক্রিয়ার অর্থ দুরীকৃত ব 

বিন হাইছেছে না.ছইর। গান্বাদ করাইয়। দিতেছে হইবে। 



১০৩ -  স্ীশ্রীহরিভক্তিবিলাসঃ | [ওয় বিলানঃ। 

প্রাতঃ শ্মরাবি ভবভীতিমহাঠিশাস্ত্যে নারায়ণৎ গরুড়বাহনমজনাভং | 

গ্রাহাভিভূতবরবারণমুক্তিহেতুং চক্রাযুধং তরুণবারিজপত্রনেত্রং ॥ 

প্রাতনমামি মনসা বচসা চ মুর্ধ। পাদারবিন্দযুগলং পরমস্ত পুংসঃ। 
নারায়ণস্ত নরকার্ণবতারণস্ত পারায়ণপ্রবণবিপ্রপরায়ণন্য ॥ 

প্রাতর্তজামি ভজতামভয়ঙ্করং তং প্রাক সর্ধজন্মকতপাপভয়াবহত্যৈ । 

যো গ্রাহবক্ত,পতিতাজ্ঘিগজেন্্রঘোরশোকপ্রণাশমকরোদ্ধ তশব্খচক্রঃ ॥ 

স্লোকত্রয়মিদং পুণ্যং প্রাতঃ প্রাতঃ পঠেতু যঃ। লোকত্রয়গুরুত্তন্মৈ দদ্যাদাত্মপদং হরিঃ ॥ইতি। 

তদেতল্লিখিতং কুত্র কুত্রচিদ্বাবহারতঃ | কিন্তু স্বাভীষ্রূপাদি শ্রুকুষ্ণন্ত বিচিন্তয়েৎ॥ 

ইখং বিদ্ধ্যান্তগবৎকীর্তনম্মরণাদিকং। সর্বতীর্থাভিষেকং বৈ বহিরস্তধিশোধনং ॥ ২১ ॥ 
তথ! চ স্বান্দে স্বন্বং প্রতি শ্রীশিবোক্কৌ ।_- 

সকন্লারায়াণেত্যুক্ত1 পুমান্ কল্পশতত্রয়ং। গঙাদিসর্ববতীর্থেযু নাতো ভবতি পুন্রক ॥ ২২। 

অন্থত্র চ।-_-শয়নাহুখিতো যস্ত কার্ভয়েধুহ্দনৎ | কার্তনাতন্ পাপস্য নাশমায়াত্যশেষতঃ ॥২৩| 
পলা প্লিস পিপি সপ পলা অত ০ এপ পপ কা ক 

ছুঃস্বপ্রাহ্যুপশান্তয় ইত্যাদি তজত্যোক্াভিপ্রায়েণ ॥২০॥ পারায়ণৎ বেদাধ্যয়নসাকলাং 

তম্মিন্ প্রবণন্তৎপর ইত্যর্থঃ। | যদ্বা পারায়ণেন প্রবণঃ প্রণতো যে! বিপ্রস্তস্ত পরং 

পরমম্ অয়নমাশ্যয়স্তস্ত ॥ ২১ ॥ ভগবংকীর্তনম্মরণে এব সর্বতীর্থাভিষেক ইত্যত্র গ্রমাণং লিখতি 
সরুদিতি। কল্পশতত্রয়মিত্যন্ত নিত্যে তাৎপর্য্যং দৈবেত্যর্থঃ ॥ ২২॥ কথং বহিরস্তবিশোধনং 

রর ০৫০ ৯ এ ও 

দৌষশাস্তার্থ এবং গুভলাভার্থ পুনরায় এই চারিটা শ্লোক ক পাঠ করিবে। ২০। আমি ভবভয়- 

রূপ মহাপীড়ার উপশমার্থ গরুড়বাহন, পদ্মনাভ, কুস্তীর কর্তৃক অভিভূত বারণরাজের মোক্ষের 

কারণন্বরূণ, চক্রান্ত্রধারী, নবীন পদ্মপলাশলোচন নারায়ণকে প্রাতঃকালে শ্মরণ করি। যিনি 

পারায়ণে ( বেদাধ্যয়নে ) তৎপর বিপ্রের একমাত্র আশ্রয়, আমি প্রাতঃকালে মন দ্বারা, বাক্য 

দ্বারা ও মন্তক দ্বারা সেই নরকার্ণবতারণ, পরমপুরুষ নারায়ণের পদারবিন্দ্য়ে প্রণাম করি। 

কুভীরখুখে পদ পতিত,হওয়াতে বারণরাজ ঘোর শোকে অভিভূত হইলে যিনি শব্ধচক্রধারী 
হইয়া গ্জরাজের শোক দূর করিয়াছিলেন, আমি পূর্ব-পূর্ব-জন্মকৃত অখিল পাপভগ়-বিনাশার্থ 

ভজনশীলগণের অভয়দাঁতা৷ সেই দেবকে প্রাতঃকালে ভজন! করি। যে ব্যক্তি প্রত্যহ প্রভাতে 
এই পবিত্র ক্লৌকত্রয় পাঠ করেন, ত্রিলোকগুরু হরি'ঠাহাকে আত্মপদ প্রদান করিয়া থাকেন। 

পূর্ব্বে যাহা উল্লিখিত হইয়াছে, কোন কোন স্থানে ব্যবহারাহ্থসারে তাহাই লিখিত হইল, কিন্ত 
আপনার অভীষ্টাঞ্ছসারে কৃষ্ণের রূপাদি চিন্তন করিবে অর্থাৎ যে রূপে ধাহার অভিরুচি, তিনি 

'সেইপ্রকার চিন্তা করিবেন। এই প্রকারে ভগবানের নামকীর্তন ও নামন্মরণাদি করিবে, 

তাহা হইলেই সর্বতীর্থাভিষেকের ফল হয় এবং বহিঃগুদ্ধি ও অস্তংশুদ্ধি হইয়া থাকে। ২১। 
এই বিষয়ে স্বন্দপুরাণে কার্ডিকেয়ের প্রতি শিবোক্তি আছে, যথা_হে পু! তিনশত কল্প 
সর্বদা গঙ্গাদি সর্ববতীর্থে স্নান করিলে যে ফল হয়, একবারমাত্র “নারায়ণ” এই শব্ধ উচ্চারণ 



ওয় বিলাসঃ। ] স্বীউহরিভক্তিবিলাসঃ। ১৩১ 

মাহাত্থ্যং কীর্তনস্যাগ্রে লেখ্যং মুখ্যগ্রসঙ্গতঃ। ল্মরণন্য তু মাহাত্ব্যমধুন। লিখ্যতে কিয়ৎ ॥২৪। 
তহ্হাদৌ ভস্য নিত্যতা। 

পাদ্মে বৃহৎসহম্রনামন্তোত্রে 

্র্তব্যঃ সততং বিষুর্বিশ্র্তব্যো ন জাতুচিৎ। সর্বের বিধিনিষেধাঃ স্থ্যরেতয়োরেব কিস্করাঃ |২৫। 
স্কান্দে কাত্তিকগ্রসঙ্গে শ্রীমদগন্তোকো | 

সা হানিম্তন্মহচ্ছিত্রং সা চান্ধন্ড়মূকতা | যনুভূর্তং ক্ষণং বাপি বান্ুদেবো ন চিন্ত্যাতে ॥ 
কাশীখণ্ডে চ ্রীঞ্রবচরিতে ।__ 

ইয়মেব পর! হানিরুপসর্গোইয়মেব চ। অভাগ্যং পরমং চৈতদ্বান্থদেবং ন ষৎ ম্মরেৎ॥ 

যে মৃহূর্তাঃ ক্ষণা যে চ যাঃ কাষ্ঠা যে নিমেষকাঃ | খতে বিষ্কস্থতের্যাতান্তেযু মুষ্টে। যমেন সঃ ॥ 

নিত্যন্বেহপ্শ্ত মাহাত্মাং বিচিত্রফলদানতঃ | 

জেয়ং শান্োদিতং দ্শপৌরাসাদিবছ! ধৈ | ২৭॥ 
সপ পবা পপ আজ সপ জজ স্ পপ শক জিপ পা » স্পা এ ৯০ পপপিিশাসপ শা আশ ৮. পশসপপশ। ০০ ০০্পাসীপাপপত * ৯ শপ শে পাপা পাপ হা পপ পম 

তন্লিখতি শয়নারদিতি। কীর্ধনাৎ কেবলাদেব॥ ২৩। মুখ্য প্রসঙ্গে ইতি কীর্তন্তৈব প্রাধানে 
প্রসঙ্গে সতি লেখ্যং। অধুন! চান্যসঙ্গতা। গৌন?1ৎ লিখিত্ঘোগা মিতার্থঃ এবমগ্রেহপি জেয়ং1২৪। 

জাতুচিৎ কদাচিদপি ন বিল্বর্তব্যঃ। এতযে স্মরবিশ্বরযোরেৰ কিস্করাঃ অঙ্ুগাঃ। স্বতৌ 
সর্কের বিধ্যস্তকৃতপুণ্যানি বিস্বৃতৌ চ সর্ব নিষেধ।স্তৎকৃতপাপানি স্বয়মেবানুগচ্ছন্তীত্যর্থ: ॥২৫। 
খতে বিষ্ুশ্বতের্িষুম্মরণং বিন! যন্ত জনস্য যাতা৷ অপগতান্তেষু মুহূর্ভাদিযু মুষ্টো বঞ্চিতে। 

বশীকৃত ইত্যর্থঃ ॥ ২৬॥ নম শাস্েষু ম্মরণন্য তত্তৎফলশ্রবণা কথং নিত্যত্বং সিধ্যেদিত্যা- 

শঙ্ক্যাহ নিত্যত্তেখপীতি। অন্ত স্মরণস্ত শাস্ত্রোদিতং বিচিত্রফলদানতে| মাহাত্ম্য দর্শপৌর্ণ 
সপ পরপর 1 পর পপ ৮ পপ ++ পপ পর সপ ৯ ৭৬৮০৮ 

করিলে মানব সেই ফল প্রাপ্ত হইতে পারে। ২২। অন্যত্রও লিখিত আছে যে, যৈ ব্যক্তি 
শয্য। হইতে গাত্রোখান পূর্বক মধুস্থদন নাম কীর্ভন করেন, কেবলমাত্র সেই কীর্ভনফলেই 
তাহার পাপ নিঃশেষে বিনাশ প্রাপ্ত হয়। ২৩। অগ্রে মুখাপ্রনঙগ সাব্গরাগ লিখিত 

হইবে, অধুন! কিঞ্চিৎ ম্মরণমাহাত্ময লিখিত হইতেছে। ২৪। ও 
প্রথমতঃ স্মরণের নিতাযতা ।-_পদ্মপুরাণে বৃহৎ সহম্রনাম-স্তোত্রে লিখিত আছে, সতত 

বিষুকে স্মরণ করিবে, কদাপি বিস্বৃত হইবে না। অধিল বিধি (তৎকৃত পুণ্য ) এবং সমস্ত 
নিষেধ ( ততৎকৃত পাঁতক ) এই উভয়েরই 'অধীন অর্থাৎ তৎকৃত পুণ্য স্বতির এবং 'তৎকৃত পাপ 
বিশ্বাতির' অনুগামী হয়। ২৫। স্বন্দপুরাণে কার্তিক প্রসঙ্গে গ্রীমান্ অগন্তোর উক্তি যথা,-_ে 

মূহুর্ত, বা. যে ক্ষণ, বানুদেবের চিন্তায় অতীত ন! হয়, তাহাই হানি, তাহাই মহৎ ছিত্র এবং 
তাহাই অন্ধতা, জড়তা ও মুকতাম্বরূপ। কাশীখণ্ডে ফবচরিতে লিখিত আছে যে, বানুদেবকে 

স্মরণ না করিলে. তাহাই পরম! হানি, তাহাই উপসর্গ এবং তাহাই পরম অভাগ্যস্বপ | বিষু- 

স্মরণ ব্যতিরেকে যে সকল মুহূর্ত, যে সকল ক্ষণ যে সমস্ত কাষ্ঠা ও যে সকল নিমেষ অতীত 

হয়, বিষুল্মরণহীন ব্যক্তি সেই সকল টার যম কর্তৃক বঞ্চিত হইয়া থাকে । ২৬। দর্শ * 



১০২ | শ্রগ্রহরিভক্তিবিলাসঃ | [৩য় বিলাসঃ। 

অধ পঞ্গমাহাতযং। 

( তত্র সর্ধবতীর্ঘনান। ধকত্বং। ) 

উক্তঞ্চ ম্বার্তৈরপি ।-_ 

মাগ্নং পার্থিবমাগ্নেয়ং বায়ব্যং দিব্যমেব চ। বারুণং মানসং চেতি স্নানং সপ্তবিধং স্বতং ॥ 

শন্প আপস্ত্ব বৈ মান্ধং মৃদালস্তস্ পার্থিবং | ভত্মন। গ্গানমাগ্নেয়, মানং গোরজসানিলং। 

আতপে সতি য বৃষ্ি্দিবাং স্নান তছ্চ্যতে। বহির্নদ্যাদিষু ল্লানং বারুণং প্রোচ্যতে বুধৈঃ | 
ধ্যানং যন্সনস। বিষ্কোর্মানসং তৎ প্রকীন্তিতং ॥ ২৮ ॥ 

কিঞ্চ।-- 

অসামর্থেন কায়ন্ত কালদেশাদযপেক্ষয় | তুল্যফলানি সর্ববাণি স্থ্যরিত্যাহ পরাশরঃ। 

ন্নামানাং মানসং স্বানং মন্বাটৈযঃ পরষং স্বতং। রূতেন যেন মুচ্যস্তে গৃহস্থা অপি বৈ দ্বিজাঃ ॥২৯ 

মাসাদিবং। আদিশবাদগ্রিহোত্রাদি। যথা! তেষাং নিত্যত্বেহপি সতি ফলানি শয়স্তে 

তথাত্রাপি বুধৈঃ শাস্তরবিত্ভিজেয়ং। এতচ্চ মীমাংসাশাস্্নিপুণৈঃ কৃষ্ণদেবাচাধ্যার্দিভিরেকাদশী- 
প্রসঙ্গে বিবৃত্য লিখিতমস্তীতি নাত্র বিস্তার্য্যতে। এবমগ্রেহপি সর্বত্রৈব বোদ্ধব্যমিতি॥ ২৭॥ 

্মা্তৈরপীতি ভগবন্তক্তিপরৈরুচ্যত এব স্বত্যুক্তকর্মপরৈরপুক্তমিত্যর্থ: ৷ শন্ন আপন্থিতি মন্ত্া- 
দ্যবর্ণাঃ। ইদ্মপি স্মার্তানামেব মতং বৈষ্ণবানাস্ত মূলমন্ত্রাদিনৈব ৷ মৃদঃ মৃত্তিকায়াঃ আলম্তঃ 
ম্পর্শনং যন্মিন্ তৎ। মনসাধ্যানমিতি কেবলমনঃসংযোগমাত্ররূণং ম্মরণং লক্ষ্যতে ধ্যানমিত্যাক্তেহপি 
মনসেতি ্রয়োগাং ॥২৮| ন চৈতেষু ব্যাপারতারতম্যাদিন| তারতম্য জেয়মিতি লিখতি অসা- 

মম পা পপ অপ জর পপ পা 

পৌ্ণনাদ ও অগনিহোত্রাদিবৎ বিষুস্থতির নিত্যত্ব হইলেও নানারপফলদান নিবন্ধন বুধগ 
শান্থে ইহার মাহাত্ম্য বর্ণন করিয়াছেন। ২৭। 

অনন্তর স্মরণমাহাম্মা।-_স্মার্তগণ সর্বতীর্ঘন্নান অপেক্ষ। স্মরণের মাহাত্ম্যাধিক্য কীর্তন 
করিদ্বাছেন অর্থাৎ 'প্রাতঃম্মরণ ভগবন্তক্তগণের অবশ্ঠ কর্তব্য. এবং ম্মার্তেরাও উহাকে অবশ্থ 

, কর্তব্য বলিয়। নিরূগণ করিয়াছেন; হৃতরাং প্রাতঃস্নান যে সর্ববাদিসম্মত, তাহাতে সন্দেহ 

নাই। মান্তর, পার্থিব, আগ্রেয়, বায়ব্য, দিবা, বারণ ও মানস, সান এই সপ্তবিধ বলিয়া কীন্তিত। 
“শর আপঃ” ইত্যাদি মস্ত্রোচ্চারণ পূর্বক স্বানকে মান্নান, মৃত্তিকাম্পরশ পূর্বক ্ নানকে পার্থিব 
দ্বান, ত্ম ধার! স্ানকে আগ্রেয় জান, গোধূলি ঘাঁরা শ্লানকে বায়ব্য শান এবং আতপ বিদ্য- 
মানে বৃট্টি হইলে তুদ্দার। গানকে দিব্যন্গান কহে। বহির্নদ্যাদিতে ত্ানই বুধগণ কর্তৃক 

দিব্যন্বান বলিয়া অভিহিত হয়। মনে মনে বিফ্ুধ্যানই মানস জান বলিয়া পরিকীন্িত 
হইয়া থাকে । ২৮। | 

আরও লিখিত আছে, পরাশর বলিয়াছেন যে, দেহের অসামর্থা হইলে কাল, দেশ ও অধি- 
কারীর অপেক্ষা ন! করিয়া সর্ববরূপ স্নানেরই তুল্য ফল হইয়া! থাকে।  মন্থ প্রভৃতি অনেকে 
বলিয়াছেন যে, যে ন্ান করিলে গৃহস্থাশ্রমী হবিজগণ মুক্তিগ্রারধ হন অর্থাৎ বিশুদ্ধি লাভ করেন, 



৩য় বিলাসঃ। | শ্ীজীহরিভক্তিবিলাসঃ। ৃ্ ১০৩ 
(পরশে). . রি 

গারড়ে শ্রীনারদোক্তৌ বিষুধধর্দে চ পুলত্তোক্তো।__ 4৯:৮5. 
অপবিত্রঃ পৰিত্রো বা সর্কাবস্থাং গতোইপি বা। : 4. 
যঃ স্মরেৎ পুগুরীকাক্ষং সবাহাভ্যন্তরঃ শুচিঃ ॥ ৩০ ॥ 

যগ্ঘপাুপহতঃ পাপৈর্মনসাত্যন্তছস্তরৈঃ ৷ তথাপি সংস্মরন্ বিষ সবাহাভ্যন্তরঃ শুচিঃ ॥ ৩১। 
(পপোন্স,লনব্বং ) 

শ্রীবিষু্পুরাণে | 

প্রায়শ্চিতান্থশেষাণি তপঃকর্শাত্মকানি বৈ। যানি তেষামশেষাণাং রুষ্ণানুম্মরণং পরং ॥ ৩২ ॥ 
কূতে পাপেইনুতাপো বৈ যস্ত পুংসঃ প্রজায়তে। প্রায়শ্চিত্তন্ত তশ্ৈকং হরিসংস্মরণং পরং ॥৩৩| 

মধ্যেনেতি ফলাদ্যপেক্ষয়। চ। আদিশবেন অর্ধিকারী গ্রাহঃ | কিঞ্চ। স্নানানামিতি। হবিজা 

ইতি তেষামেব স্সানাদৌ মৃখ্যত্বাৎ। হে দ্বিজা ইতি ব1॥ ২৯। 
সবাহ্থাভ্যস্তর ইতি বাহন শরীরাদিনা আভ্যন্তরেণ চ মনআদিন। সহ শুদ্ধো৷ ভবে- 

দিত্যর্থ; ॥ ৩০ ॥ মনসাহপি অত্যন্তভৃত্তরৈঃ অনন্তত্বাং গণয়িতুমশকোঃ কিং পুনর্ববাচেত্যর্থ; | 

যদ্বা মনঃসঙ্কল্লিতেনাপি প্রায়শ্চিত্বশতেন পরমাপরিহাধ্যৈঃ কিং পুনঃ সাক্ষাংপ্রায়শ্চিত্বকম্মা- 
নুষ্ঠানেনেত্যর্থঃ | তশ্য দু্ষরত্বাং। যদ্বা মনসা সংস্মরন্ ইত্যন্বয়ঃ। ততশ্চ মনসেতি 

কেবলং মনসি কথঞ্চিৎ সংযোগমাত্রমভিপ্রেতং ॥ ৩১ ॥ 

তপাংসি কৃচ্ছাদীনি কন্মাণি দানজপাদীনি তদাত্মকানি তেষাং মধ্যে তেভ্যো বা পরং 
শ্রেষ্ঠং॥ ৩২ ॥ শ্রেষ্টত্বমেবাহ কৃত ইতি । প্রকর্ষেণ জাতে । তন্তৈৰ মন্বাছাক্তানাং তপোানাদীনাং 
মধ্যে একং কিঞ্ঠিতদন্ুরূপং প্রায়শ্চিত্তং | তদস্থতপ্রস্ত তেষনধিকারাং। ইরিম্মরণন্ত পরমূ_ 

সেই মানস ্বানই সর্বপ্রকার ানের মধ্যে প্রধান। (অথব! হে দ্বিজগণ ! যে স্ার্নকরিরে 

গৃহস্থমাজেই বিশুদ্ধ হয়, সেই মানস স্সানই সর্বপ্রকার ক্নানের মধ্যে শ্রেষ্ঠ )। ২৯। 
মানস দানের পরমশোধকৃত্ব ।_গরুড়পুরাণে নারদোক্তিতে এবং বিজুর ুলন্তোর 

বাক্যে আছে, যথা-_অপবিত্র হউক অথবা পবিত্র হউক, কিংবা সকলপ্রকীর অর্থাৎ যে কোন , 

অবস্থাতেই থাকুক্, পুগুরীকাক্ষকে স্মরণ করিলে তিনি বাহা ( শরীরাদি ) ও আভ্যন্তরের 

( মন প্রভৃতির ) সহিত শুদ্ধ হইস়্া থাকেন। ৩০। মনে মনেও গণনা দ্বার! শেষ করা যায় না, 
এরূপ পাপরাশি দ্বারা দূষিত হইয়াও বিষুম্মরণ করিলে সে ব্যক্তি বাহে ও অভ্যপ্তরে পবিত্র 
হইয়া থাকে । ( অথবা- সাক্ষাৎ প্রায়শ্চত্তকর্মানুষ্ঠান দুরে. থাকুক, মনঃসঙ্কল্পিত প্রায়শ্চিত্ব- 
শত দ্বারাও অপরিহার্য পাতকপুঞ্জে লিপ্ত ব্যক্তি বিষুস্মরণ -করিলে বাহ্ ও আভ্ন্তরের সহিত 

শুন্ধ হয়। অথবা-__অত্যন্তদুন্তর পাতকসমূহে কলুষিত হইয়াও মনে মূনে বিষুকে শ্মরণ করিলে 
সে.ব্াক্তি বাহ্ ও আভ্যন্তরের সহিত বিশুদ্ধ হয় )। ৩১। 

বিষুন্মরণ দ্বারা পাপের উন্ম,লনত্ব।-_বিষুপুরাণে লিখিত আছে যে, ্ বপরকার রাযশচিত 
তপন্টা, দান, জপ ও রত প্রতৃতির মধ্য কৃষ্ণ স্মরণই সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ । ৩২ । গাপাচরণ করিবার 



১০৪ ্রীপ্রীহরিভক্তিবিলাসঃ। . [ত্য বিলাস: 

কিঞ্চ।_-কলিকল্মষমত্যুগ্রং নরকার্ডিগ্র্থং নণাং। প্রয়াতি বিলয়ং সম্ঘঃ সত্ত্রানসংস্থতে 8৩৪ 

কোর্মে শ্রীভগবদুক্কৌ ।__ 
যে মাং জনাঃ সংস্রস্তি কলৌ সরুদপি প্রত 
তেষাং নস্তুতি তৎ পাপং ভক্তানাং পুরুষোত্মে ॥ ৩৫॥ 

বৃহম়ারদীয়ে শুক্রবলিসংবাদে ।__ 

হরিহরতি পাপানি দুষ্টচিত্ৈরপি সত; | অনিচ্ছয়াপি সংস্পৃষ্টে! দহত্যেব হি পাবকঃ॥ 

তত্রেব প্রায়শ্চিত্তপ্রসঙ্গান্তে।__ 
মহাপাতকযুক্তো বা যুক্তো বা! সর্বপাতকৈঃ| স বৈ বিমুচ্যতে সচ্ো যন্ত বিষুঃপরং মনঃ 

্রক্ষবৈবর্তে | 
কর্শপা মনস| বাচা যঃ কৃতঃ পাপনঞ্চয়ঃ। সোইপ্যশেষঃ ক্ষয়ং যাতি স্বৃত্বা কৃষ্ণাজ্বিপগ্চজং 

অতএবোক্তং স্কান্দে কান্তিক প্রসঙ্গে গ্রীপরাশরেণ।__ 

যমমার্গং মহাঘোরং নরকাংস্চ যমং তথা । স্বপ্রেইপি ন নরঃ পত্টেদ্য: স্মরেদগরুড়ধ্বজং ॥ ৩৬ 

যটঠন্বদ্ধে শ্রীশ্তকেন।__ 
সকৃন্মনঃ কৃষ্পদারবিন্দয়োনিবেশিতং তদগুণরাগি ঘৈরিহ। 

ন তে যমং পাশতৃতশ্চ তন্তটান্স্বপ্রেইপি পত্তা্তি হি চীর্ণনিদ্ধতাঃ॥ ৩৭। 
মগ শা ছ। স্পা সপ ৮ সপ পীিত ০০০ পপ সপ ৯ ০ ৯ পপ ৮ পা পপশপশত ০ পপ ৪: 

অন্গতাপানগেক্ষয়াপি নিঃশেষপাপক্ষয়হেতুত্বা অবশেনাপি ঘনগাজি কীর্তিত ইতি হরিহর্রতি 
পাঁপাশীত্যাছ্যাক্তেঃ॥ ৩৩॥ অধুন। পরমহুষ্পরিহরকলিমহাপাতকন্তাপি নাশকমিত্যাহ কলীতি। যত্র 

য্মিন্ হরৌ অন্থকরণেনাপি সংস্থৃতে মতি । অনকরণেনাপি স্থতে: | সম্যকৃত্বাভি গ্রায়েণ সংশবঃ 

॥ ৩৪ ॥ সগ্ভন্তৎকালীনমেব কলিন্ুদুস্তরং | যদ্ব| তশ্ত কলেরপি পাপং। যতন্তেন শ্মরণেনৈব 

পুরুযোত্তমে ময়ি তক্তানাং ভক্তিমতাং মতাং॥ ৩৫। স্বপ্ণেহপি ন নরঃ পশ্তেদিতি পাপাহৎপত্েঃ_ 

পর যে ব্যক্তির অন্তাপ জন্মে, একমাত্র হরিন্মরণই তাহার পক্ষে পরম প্রায়- 

শ্চিত্। ৩৩। (হরিস্মরণ যে পরম দুণ্পরিহার্য) কলিকলুষও দূর করে, অধুনা তাহাই বিবৃত 
হইদেছে। )--আরও লিখিত আছে যে, শ্রীহরিকে একবারমাত্র স্মরণ করিলেই মানবগণের 

' নরক্ষাতনাবহ অত্যুগ্র কলিকলুষ সদ্ঃ বিলয় প্রাপ্ত হয়।৩৪।.কৃর্মপুরাণে প্রীভগবদুক্তিতে আছে 
যথা,_-কলিকালে যাহারা একবারমাত্রও প্রভৃম্বরূপ আমাকে স্মরণ করে, পুরুষোত্তম আমাতে 

ভক্তিনিষ্ঠ সেই সকল ব্যক্তির তৎকালীন কলিন্ুদৃস্তর পাপ ( অথবা সেই কলির পাপ) সদ্য: 
বিনাশ প্রাপ্ত হয়। ৩৫। বৃহন্নারদীয় পুরাণে শুক্রবলিসংবাদে লিখিত আছে ঘে, ছৃষ্টচিত্ ব্যক্তিগণ 
কর্তৃক স্বৃত হইলেও হরি তাহাদিগের পাপরাশি হরণ করেন যেহেতু অনিচ্ছায় স্পর্শ করিলেও 
অগ্নি দগ্ধ করিয়। থাকে। এ পুরাণেই প্রায়শ্চততপ্রসঙ্গান্তে লিখিত আছে যে, ম্হাপাতকযুক্ত 
হউক্ অথব! সর্বপাপযুক্তই হউক, যাহার মন বিষুঃপরায়ণ, সে সদ্য: পাতক হইতে মুক্তি প্রাপ্ত 
হয়। ব্রন্মবৈবর্তপুরাণে লিখিত আছে যে, কর্শ দ্বারা, মনঃ দ্বারা ও বাক্য বার! ষে পাপরাশি সঞ্চিত 
হয়, কফঃপাদপদ্ন স্মরণ দ্বার! সেই সমস্ত পাঁতকও ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়া থাকে। . অতএবস্বন্দগুরাণে 
কার্তিকপ্রসঙ্গে পরাশর বলিয়াছেন যে, যে ব্যক্তি গরুড়ধ্বজ হরিকে প্মরণ করে, তাহাকে স্বপ্নেও 



ওয় বিলাসঃ। ] রপ্রীহরিভক্তিবিলাসঃ |. * ১৪৫ 
( সর্বধাপদ্থিমোচকত্বং। ) 

প্লীবিষুপুরাণে প্রহলাদোক্তৌ।__ 
দস্তা গজানাং কুলিশাগ্রনিষ্টুরাঃ শীর্ণা যদেতে ন বলং মমৈতৎ। 

মহাবিপংপা তবিনাশনোহয়ং জনার্দিনাহুম্মরণান্ছভাবঃ ॥ 

বামনপুরাণে --- 

বিষ্টয়ে! ব্যতিপাতাশ্চ যেহন্যে ছুর্ীতিসম্ভবাঃ | তে সর্বেল্মরণাদিষ্োর্ন্শমায়ান্ত্যপদ্রবাঃ ॥ 

পাদ্মে মাঘমাহাত্য্যে দেবছ্যুতিস্ততৌ।-__ 
যস্ত স্মরণমাত্রেণ ন মোহে! ন চ ছুর্গতিঃ | ন রোগে ন চ ছুঃখানি তমনন্তৎ নমাম্যহং ॥ 

শত ০ পপ আর পপ ০ ও ০৮০ 

কথকিজ্জীতশ্বাপি সংক্ষয়াদ্া ॥ ৩৬॥ সরুদপি। এবম্ অপিশবস্ত সর্বত্রাগ্য়াদয়মর্থঃ। কিৎ পুনঃ 

সর্ধেন্ডিয়াণি কিং পুনঃ সর্ববাঙ্গসৌন্দর্ধ্যাদৌ কিং পুনঃ স্বতে| নিবিষ্ট কিং পুনস্তদ্রপনামানগু- 
রাগীতি। কারুণ্যাদিন। 'গুণরাগিত্বেনোপকারাপেক্ষয়া সোপাধিকত্বাপততেন্তস্ত ন্যনতয়। কৈ/তক- 
ম্যাযসিদ্ধিং । তথা ধৈরপি ৈশ্চিৎ ইহাপি যত্র কুত্রচিদিতি । তথ। কুতে। যাম্যা যাতনাঃ কুতশ্চ 

বন্ধনার্থানীতপাশ।ন্ কুতশ্চ নির্বলান্ যমদৃতানিতি। তথা কুতঃ সাক্ষাঘয়তর্জনাদি কমন্থৃভবেযু- 
রিতি। যতঃ চীর্ণনিক্কতাঃ তেনৈব কৃত প্রায়শ্চিন্ডাঃ | এবং যথা কথক্চিং ম্মরণমাত্রেণ সর্ববপাপ- 
ক্ষয়াৎ সর্ধেষামেব নরকাদ্যভাবোইভিপ্রেতঃ | ইখঞ্চ বিষ্ণপরং মনঃ ইতাত্র বিষ্ণাশ্রয়ং কথঞ্চিং 
তৎসমীপগমিতি জ্ঞেয়ং। তথা হরিসংস্মরণমিত্যাদৌ সংশব্াাদিকং ভগবস্মরণন্ত সর্বশ্মরণতঃ 
সম্যক্তয়। স্বরূপনির্দেশমাত্রপরং ন তু বিশেষণপরমিতি দিকৃ। যদ্যপি পরমশোধকত্বপাপোন্.ল- 
নত্বয়োরভেদ এব পধ্যবন্ততি তথাপি পরমশোধকত্বস্ত তাৎকালিকপাপাদ্যশুদ্ধিতঃ বাহ্াভ্যন্তর- 

পবিত্রতামাত্রলক্ষণত্বেন গপাপোন্মলনত্বস্ত চানেকজন্মকৃতবাসনাশেষপাপক্ষপণরূপতয়া কশ্চিন্তেদঃ 
কল্লাঃ। এবমন্ত্রাপি জেয়ং॥ ৩৭ | 

মহাঘে(র যমমার্গ, নরকপমূহ ও যমকে দর্শন করিতে হয় ন1। ৩৬। যঠস্কত্ধ রশুক'কর্তৃক উক্ত, 
আছে যথা,-ধাহার! শ্রীরুষণের পাদপম্মে একবারমাত্র ভগবদগুণাদিতে অনুরাগী স্বীয় মন 
নিবেশিত করেন, তীহাদিগকে স্বপ্পেও যম বা পাশধারী যমদূতগণকে নেত্রগোচর করিতে হয় 
না। যেহেতু, ভগবানে মনোনিবেশ করাঁতেই তাহাদ্দিগের সকল প্রায়শ্চিত্ত অন্ুঠিত হয়।৩৭। 

বিধুম্মরণ দ্বার! সর্বাপদিমোচকত্ব।__বিষ্ণুপুরাণে প্রহলাদের উক্তি আছে, যে হস্তিগণ্ের 
দশন কুলিশবৎ তীক্ষ, তৎসমস্তও যখন শীর্ণ হইল, তখন উহ! মদীয় বল নহে; মহাবিপংপাতের 
সংহারকারী জনার্দনের স্মরণপ্রভাবই উহার কারণ। বামনপুরাণে লিখিত আছে যে, 

বিষ্টি, ব্যতীপাত ও অন্তান্ত হুর্নীতিসম্তব উপদ্রব সমন্তই বিষ্ুস্মরণমাত্রে বিনাশ প্রাপ্ত হইয়া 
থাকে । পন্মপুরাণে মাঘমাহাত্যে দেবছাতির স্তবে আছে ঘথা,_যাহাঁর স্মরণমাত্রে মোহ থাকে 

না, চুর্গতি থাকে না এবং ছুংখও থাকে না, আমি নেই অনস্তকে নমস্কার করি। 
১৪ 



১০৩ ' শ্রীশ্ীহরিতক্তিবিলাসঃ। [ ওয় বিলাসঃ। 

( ছর্ববাসনোন্ম,জনত্বং ) 
দ্বাদশস্ন্ধে | 

যথ| হেস্ি স্থিতো বহিদৌর্বর্ণাং হস্তি ধাতুজং । এবমাত্গতো বিষুর্যোগিনামশুভাশয়ং ॥৩৮। 
(সর্বমঙ্গলকারিত্বং |) 

পাঁগবগীতায়াং 1-- 

লাভগ্থেষাং জয়স্তেষাং কুতত্তেষাং পরাভবঃ| যেষামিন্দীবরশ্যামে। হ্বদয়স্থ্ো জনার্দিনঃ ॥ 
( সর্বসংকর্াফল প্রদত্বং |) 

স্কানদে কার্তিক প্রসঙ্গেহগন্ত্যোকৌ | 

দেবেযু যজেযু তপঃস্থ চৈব দানেষু ভী্থেযু ব্রতেষু চৈব। 
ইষ্েযুপূর্তেষু চ যত প্রদিং নৃণীং স্থতে তৎ ফলমচ্যুতে চ ॥ 

লী ( কর্মসু।দৃগুণাকারিস্বং | ) 
বৃহস্নারদীয়ে 1 

নানাতিরিক্ততা সিদ্ধা কলৌ বেদোক্তকণ্দণাং। হরিম্মরণমেবাত্র সপ্পূর্ণফলদায়কং ॥ ৩৯॥ 
স্থৃতৌ চ1-_ ' 

প্রমাদাৎ কুর্বতাং কণ্ম প্রচ্যবেতাধ্বরেযু যৎ। স্মরণাদেব তদ্ধিষ্ণোঃ সম্পূর্ণ স্যাদিতি স্থৃতিঃ | 
( সর্বকন্ধাধিকত্বং | ) 

বৃহস্নারদীয়ে কণিপ্রসঙ্গে | 
_ তুলাপুরুষদানানাং রা সথযাশ্বমেধয়োঃ | ফলং বিষ? স্থতিসমং ন জাতু ঘিজসত্তম॥ 

ধাতুজং তাাদিসংক্লেষজাতং হেনে। দৌর্বব্যং মালিন্তং হেরি স্থিতঃ : মন্ বহ্ধিরেব হরতি এবং 

যোগিনামপি মতাম্ আত্মগতঃ মনসি প্রাতঃ স্বতঃ সন্ বিষ্ুরেব ন তু যোগাদিকমিত্যর্ঘ: ॥ ৩৮। 

সিদ্ধেতি স্বভাবতোইবশ্তং শ্যাদেবেতার্থঃ ॥ ৩৯ ॥ 

__ বিষুদ্মরণ ছারা ছুর্বাননার উন্মূলনত্ব।_্বাশ্বন্ধে লিখিত আছে যে, যেমন বন্ছি বরে 
সংস্থিত হইয়। তামাদি-ধাতু-সংশ্লেষজাত দৌর্ধর্য ( মালিস্ত ) দূর করে, সেইরূপ বিষু আত্মগত 
( মনে মূনে স্থত ) হইয়। যোগীদিগের অশ্তুভরাশি বিনাশ করিয়া থাকেন। ৩৮। 

বিঞুম্মরণের সর্বমঙ্গলকারিত্ব।__-পাগুধগীতায় লিখিত আছে যে, ইন্দীবরস্তামল জনার্দন 
যাহাদিগের হৃদয়স্থ, সকল বিষয়েই তাঁহাদিগের লাভ এবং সর্বত্রই তাহাদিগের জয়; তাহা- 
দিগের পরাভৰ কোথায়? 

বিষুশ্মরণ দ্বার! সর্ব-সংকর্ের ফলপ্রদত্ব।_স্বন্দপুরাণে কার্তিক প্রসঙ্গে অগস্ত্যোকিতে 
আছে, দেববিষয়ে, যে, তগন্তায়, দানে তীর্ঘবিষয়ে, ইষ্টকর্থে ও পূর্তকর্ে নরগণের পক্ষে যে 
নকল বিধি নির্দিষ্ট হইয়াছে, ভগবান্ অচ্যুতকে ম্মরণ করিলে তৎসমন্তের ফল লাভ হয়। 

বিুম্মরণ ার| কর্মের সাহ্গুণযকারিত্ব।-_বৃহন্নারদীয় পুরাণে লিখিত আছে যে, কলিযুগে 
বেদোক্ত কর্ণসমূহের অবশ্ত ন্যুনতা ও অতিরিক্ততা হয়, কিন্তু এ বিষয়ে শ্রীহ্রিম্মরণ সম্পূর্ণ 
ফলপ্রদূ। ৩৯। স্থৃতিতেও আছে, যথা,-_যজ্ঞক্রিয়ায় কণ্মকর্তৃগণের প্রমাদনিবন্ধন যে কর্ধাঙ্গহানি 
হয়, বিষুস্মরণ দ্বার! তাহা সম্পূর্ণ হয়, ইহ স্বতিতে আছে। | 



শপ পর সপ সপ পা 

ওয় বিলাস: |] ভ্ীক্ীহরিভক্তিবিলাসঃ। | ১০৭ 

দ্বাদশস্কদ্ধে ।-- 

বিদ্যাতপঃপ্রাথনিরোধমৈত্রীতীর্থাভিষেকব্রতদানজপ্যৈঃ। 

নাত্যন্তশুদ্ধিং লভতেহস্তরাত্ম। যথ। হৃদিস্থে ভগবত্যনস্তে ॥ ৪ ॥ 

(সর্বভয়াপসারিস্বং।) 

বিষ্কপুরাণে হিরগ্যকশিপুৎ প্রতি শ্ীপ্রহলাদোক্কৌ।-_ 
ভয়ং ভয়ানামপহারিণি স্থিতে মনন্নস্তে মম কুত্র তিষ্ঠতি। 

যন্মিন্ স্বতে জন্মজরোস্তবানি ভয়ানি সর্ববাণাপযাস্তি তাত ॥ 
( মোক্ষপ্রদত্বং | ) 

'তত্্রৈবান্তত্র।-_ 

বিুসংস্মরণাৎ ক্ষীণসমন্তক্লেশসঞ্চয়ঃ। মুক্তিং প্রয়াতি স্বরগাপ্তিন্তস্ত বিস্বোহনুমীয়তে ॥৪১॥ 
বৃহন্নারদীয়ে।-_ 

বরং বরুণ্যেং বরদং পুরাণং নিজ্জপ্রভাভাসিতসর্ববলোকং । 
সন্কপ্পিতার্থপ্রদমাদিদেবং ্বত্ব। ব্রজেম্মোক্ষপদৎ মন্থষ্যঃ ॥ ৪২ ॥ 

বিদ্যা উপাসন। অধায়নং বা। তপ: সবধন্মাচরপং। প্রাপনিরোধযপ্রাণায়ামঃ। মৃত ভূতে 
স্সেহঃ। অন্তরাত্মা। মনঃ| হৃদিস্থে স্থৃতে ॥ 9০ ॥ 

বিষ্ণোঃ সংস্মরণাৎ ক্ষীণঃ ক্ষয়ং গতঃ সমস্তক্লেশানাং পাপমূলানাং রাগাদীনাৎ সঞ্চয়ঃ 
সমূহো৷ যন্ত সঃ স্ব্গপ্রাপ্তিস্ত তশ্যাতিতুচ্ছত্বাৎ বিশ্ব প্রাযৈবেত্যর্থঃ ॥ ৪১ ॥ বরং বরেণ্যং পরমতে্ঠ- 

পা. পপ ০৯ ৯ পা 

বিষ্ুম্মরণের সর্ব্বকর্্মাধিকত্ব।-_বৃহন্নারদীয় পুরাণে কলি প্রসঙ্গে লিখিত আছে, হে দ্বিজ- 
সত্তম! তুলাপুরুষদান, রাজনুয় যজ্জ ও অশ্বমেধ যজ্ঞ এই সমন্তের ফল কদাচ বিষ্কু্মরণের 
সদৃশ নহে। ছাদশস্কন্ধে লিখিত আছে যে, ভগবান্ অন্ত বদিস্থিত (স্থৃত ) হইলে অন্তরাস্মা 
( মন) যেরূপ অত্যন্ত বিশুদ্ধি প্রাপ্ত হয়, বিদ্যা ( উপাসন| বা অধায়ন), তপঃ ( শ্ববধর্ুচরণ ), 

প্রাণনিরোধ (প্রাণায়াম ), মৈত্রী ( সর্বভৃতে ন্বেহ ), তীর্থসেবা, ব্রত, দান ও জপ.দ্বারা' 
তাদৃশ শুদ্ধির সম্ভাবনা নাই। ৪০। 

বিষ্ুম্মরণের সর্ববগ্রকার-ভয়হারিত্ব।-_-বিষুপুরাণে হিরণ্যকশিপুর প্রতি প্রহলাদোক্তি 

যে, হে তাত! যাঁহাকে স্মরণ করিলে জন্ম ও জরাজন্ত নিখিল ভয় পলায়িত হয়, সর্ববভয়বিনাশন 
মেই অনন্ত যখন মদীয় হৃদয়ে অধিষ্ঠিত আছেন, তখন ভয় কোথায় থাকিবে? 

বিষুম্মরণের মোক্ষপ্রদত্ব।_এ গ্রন্থের স্থানান্তরে লিখিত আছে, বিষুঃস্মরণবশতঃ যাহার 
পাপমূল রাগাদি-সমূহ ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়াছে, তিনি মুক্তি লাভ করিয়া! থাকেন; সুতরাং স্বগর্রাপ্তি 
তাহার পক্ষে বিশ্ব বলিয়া অন্থমিত হয়। ৪১। বৃহন্নারদীয় পুরাণে লিখিত আছে, ঘিনি পরম 

শ্রেষ্ঠ (অথবা শ্রেষ্ঠ ও সর্ববক্কনবরেন্য ), বরদাতা, পুরাণ পুরুষ, যিনি স্বীয় গ্রভ! দ্বার! সর্বলোক 
প্রকাশ করেন এবং ধিনি স্কল্লিত বিষয়ের ফলদাত।, সেই আদিদেবকে শ্বরণ করিলে মানব 



১৮ : : স্রীপ্রীহরিভক্তিবিলাসঃ। [ ত্য বিলাস: 
স্কান্দে।-- 

যন্ত ম্মরণমাত্রেণ জন্মসংসারবন্ধনাৎ। বিমুচ্যতে.নমন্তশ্রৈ বিষণবে প্রভবিষবে ॥ ৪৩॥ 
তত্রৈব কার্তিক প্রসঙ্গে শ্রীপরাশরোকৌ ।-_ 

তদৈব পুরুষো মুক্তে। জন্মছুঃখজরাদিভিঃ | ভক্ত্যা তু পরয়! নূনং ষদৈব ম্মরতে হরিং ॥ 
( ভগবং প্রসাদনং |) 

বৃহস্মারদীয়ে ।-_ 
ঘেন কেনাপুযপায়েন স্থৃতো নারায়ণোইব্যয়ঃ। অপি পাতকযুক্তত্য প্রসন্নঃ স্যার সংশমূঃ ॥ 

( গ্রবৈকু্লোকপ্রাপকত্বং) 
বামনপুরাণে ।-- 

অনাদ্যনন্তমজ্জরামরং হরিং যে সংন্মরস্ত্যহরহণিয়তং নরা তৃবি। 
ও তৎ সর্বগৎ ব্রদ্ম পরং পুরাণং তে যাস্তি বৈষবপদৎ ধবমব্যয়ঞ্চ ॥ ৪৪ ॥ 

পাম্পে দেবদূতবিকুণ্ডলসংবাদে ষমস্য দূতান্ুশাসনে 1 

যে স্মরস্তি সকৃদ্দূতাঃ প্রনঙ্গেনাপি কেশবং। তে বিধ্বস্তাইধিলা ঘৌঘ।যাস্তি বিফোঃপরং পদং॥8৫ 

্র্মপুরাণে বিষ্লরহস্তে চ।-_ 
শাঠ্যেনাপি নরা বিষণং যে স্মরস্তি জনাদিনং। তেইপি যাস্তি তং ত্যক্ত] বিষ্ুলোকমনাময়ং।৪৬। 
মিতার্ঘঃ। | যদ্বা। বরং শ্রেষ্ঠ বরেণ্যং ২ সর্বৈর্রবরণযোগ্যমিত্যর্থ: ॥৪২॥ প্রভবিষণবে নিত্য- 

প্রভাবশীলায় অতোহত্র ন কিমপি বিচাধ্যমিতি ভাবঃ। তথ! হি পাদ্মে কার্তিকমাহাত্মো । 
ন চাত্র সংশয়; কার্ধ্য ঈশিতৃত্বমিদং হরেঃ। রাঙ্গা হি কশ্তচিদধত্বা সর্ববস্বং চে প্রষচ্ছতি। 
পরশ্ধৈ তন্ কন্তত্র নিযন্ত। স্তাৎ প্রভোর্ধথেতি ॥ ৪৩ ॥ 

বৈষবপদং শ্রাবিষোঃ স্ানং তশ্যৈব বিশেষণং সর্বগমিত্যাদি সচ্চিদানন্দরূপত্থাৎ ॥৪8॥ হে 
মুক্তিগদ*লাভ করে। ৪২। ক্ষন্বপুরাণে লিখিত আছে যে, ধাহাকে ন্মরণ করিলে তৎক্ষণাৎ 

জন্মরূপ সংসা'র-বন্ধন হইতে মুক্তি লাভ হয়, সেই নিত্যপ্রভাবশীল বিষ্ণুকে নমস্কার | ৪৩। এ . 
পুরাণেই কার্তিকপ্রদঙ্গে শ্রীপরাশরোক্তি যখা,_-পরম ভক্তিসহকারে যখনই হরিকে স্মরণ করা 

*যায়, তখনই পুরুষ ভষ়, দুখে, জরা! প্রভৃতি হইতে মুক্ত হইয়! থাকে সন্দেহ নাই। 
বিষ্ুম্মরণ দ্বার ভগবংপ্রসাদন।__বৃহন্নারদীয়ে লিখিত আছে, যে কোন উপায়ে হউক, 

'অব্য় নারায়ণকে ন্মরণ করিলে পাতকযুক্ত ব্যক্তির, প্রতিও তিনি প্রসন্ন হইয়া! থাকেন সন্দেহ 
নাই। 

* বিষ্কুম্মরণ দ্বারা বৈকুষ্টপ্রাপ্তি।-_বামনপুরাণে লিখিত আছে, ধরাতলে যে সকল ব্যক্তি 
অহরহঃ নিয়তভাবে অনাদি, অনন্ত, জরামরণ-রহিত হরিকে ম্মরণ করেন, তাহার! সেই সর্বগ, 
স্বরূপ, শ্রেষ্ট, পুরাতন, নিত্য ও অব্যয় বৈষ্ণবপদ প্রাপ্ত হয়েন। (অথবা ধাহার। ধরাতলে- 
অহরহঃ অনাদি, অনস্ত, অর, অমর, সর্ব্গামী পরম ত্র, পুরাণ পুরুষ হরিকে নিরন্তর স্মরণ 
করেন, তাহারা নিত্য, অব্যয় বৈফবপদে গমন করিয়া থাকেন )। ৪৪। পন্মপুরাণে দেবদুত- 
বিকুগুলসংবাদে দূতের প্রতি যমের শাসন, যথা-_হে দ্ুতগণ ! যাহার গ্রসঙ্গক্ষমেও একবার 



৩য় বিলাসঃ। ] ভিস্ীহরিভ্তবিলাপঃ। ৃ ১৪৯ 

বিষুধর্মোতরে 1 

নিরাশীনির্মমে। যস্ব বিষ্কোর্ধানপরো! ভবেৎ। তৎ পদ্দং সমবাপ্সোতি যত্র গত্থ। ন শোচতি ॥ 

( স্বারগা প্রাপণং | ) 

ফাশীথণ্ড শ্রীবিন্দুমাধবগ্রসঙ্গে অগ্নিবিন্দুস্বতৌ ।__ 

যেত্বাং ত্রিবিক্রম সদা হৃদি শীলয়স্তি কাদস্বিনীরুচিররোচিষমন্জাক্ষ। 
সৌদামনীবিলসিতাংগুকবীতমূর্তে তেইপি স্প্শস্তি তব কান্তিমচিন্তযরপাং ॥ ৪৭। 

'শ্রীভগবদগীতান্থ ।-_ 

অ স্তবকালে চ মামেব ম্মরনুক্ত। কলেধরং। হঃ প্রয়াতি স মস্তাবং যাতি নাস্তযত্র মংশয়ঃ ॥ ৪৮ ॥ 

ভ্রীভগবদ্শীকরণং। 
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. স্মরতঃ পাঁদকমলমাত্মানমপি ধচ্ছতি। কিন্তর্থকামান্ ভজতো| নাত্যভীষ্টান্ জগদ্গুরুঃ ॥৪৯| 
৮৮০০০ শ? পেশী পপি শি পিসী শিস শশী শি শিপ 

পাপে পিপিপি শা পাশ শিক 

দৃতাঃ | পরং সর্বতঃ জং ॥8৫॥ অনাময়ং সর্বাদৌষরহিতং ॥ ৪৬ ॥ শলয়স্তি অভান্তস্তিঃ | 

স্প্শস্তি কিঞ্চিৎ সাদৃশ্তেন লভস্তে ইহৈব যথা প্রপ্রহ্থাদোদ্ধবাদয়ঃ ॥ ৪৭ | অপ্যর্থে চকারং। 

অন্তকালেইপি কিং পুনঃ সর্ববকালং স্বস্থাবস্থায়ামিত্যর্থঃ। মন্তাবং মত্বং মৎসারপ্যমিতি যাবৎ ॥৪৮। 

অর্থান্ কামাংস্চ যচ্ছতি ইতি কিং বক্তব্যমিত্যর্থঃ। কথস্ৃতান্নাত্যভীষ্টান্ ভগবতে। ভজতে। 

বা জনন্ত অনভিপ্রিয়ান্ পরিণামবিরসত্বাৎ। জগদ্গুরুরিতি তক্তস্ত কথবিদত্যহভীষ্টানপি সত; 

তন্মৈ পিত। পুত্রায়াপথ্যমিব ন দগ্যাদ্দিতি ভাবঃ ॥ ৪৯ ॥ 

কেসবকে ন্মরন করে, তাহারা অধিল পাতকপমূহ বিনাশ পূর্বক সর্বশ্রেষ্ঠ বিষুপদে গমন 
করিয়া থাকে। 3৫1 ব্রদ্মপুরাণে ও বিফুরহস্তে লিখিত আছে, যে সকল মানব শাঠ্যভাবেও 

জনার্দিন বিষ্ণুকে স্মরণ করে, তাহারাও তন্থত্যাগ পূর্ববক সর্ব-দোষ-বঞ্জিত বিফ্ুলোক * প্রাপ্ত 

হয়। ৪৬। বিঞুধর্মোত্বরে লিখিত আছে, যে ব্যক্তি নিরাশী ( বাসনাবঙ্জিত) ও মমতারহিত 

হইয়া বিষ্ুধ্যানে নিরত থাকে, যেখানে গমন করিলে আর শোক প্রাপ্ত হয় না, সে ব্যক্তি সেই 

বিষ্ণপদ লাভ করে। | নী 

বিষুম্মরণ দ্বার! সাবপাপ্রান্তি।-_-কাশীখণ্ডে বিন্দুমাধবপ্রসঙ্গে অগ্নিবিন্দুস্ততিতে আছে যে, 

হে ত্রিবিক্রম ! হে অন্ুজাক্ষ ! তুমি কা্রখিনীবৎ রুচিরকাস্তি ; ত্বদীয় মূভি সৌদামনীবিলমিত 

পীতাঙ্বরে সমাবৃত। যে নকল ব্যক্তি সর্বদা! তোমাকে হ্বদয়াভ্যস্তরে অভ্যাস (ধ্টান ) করেন, 

তাঁহারাও তোমার অনিস্ত্যরূপ| কান্তি লাভ করিয়া থাকেন। ৪৭। প্রীভগবদগগীতাতে আছে, 

িনি অস্তিম সময়েও কেবলমাত্র আমাকে স্মরণ করত দেহ বিসঙ্জন করিয়া ( ইহবোক 

হইতে ) প্রস্থান করেন, তিনি আমাকে প্রাপ্ত হইয়া থাকেন সংশয় নাই। ৪৮। 

. বিষ্ুম্মরণ খারা ভগবদ্ধশীকারিত্ব।_দশমন্বদ্ধে পৃথুকোপাখ্যানে লিখিত আছে. যে, ধাহার 

চরশকমল স্মরণ করিলে ঘিনি স্বয়ং আপনাকেও দান করেন, সেই জগদ্গুরুকে ভঙ্জনা করিলে 

ষে বাষ্ছিত প্রদান করিবেন, তাহাতে আর কি বক্তব্য আছে ?। ৪৯। - 
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১১৬ .. স্্ীপীহরিভক্তিবিলাসঃ। [ ওয় বিলাদঃ। 

| স্বত; পরম ফলম্বং । 

বৈষ্কবে ।-- : 

বাঞ্ছদেবে মনে যস্ত জপহোমার্চন। দিযু। তঙতন্তরায়ো মৈত্রেয দেবেন সবাদিসংফলং ॥ ৫০ ॥ 
গারুড়ে | 

মহতন্তপসো মূলং প্রসবঃ পুণ্যসন্ততেঃ | ্বীবিত ফলং স্বাছু নিয়তং স্মরণৎ হরেঃ ॥ ৫১। 

দ্বিতীয়ন্তন্ধে ।__ 
এতাবান্ সাংখ্যযোগাভ্যাৎ স্বধর্মপরিনিষ্টয়। জন্মলাভঃ পরঃ পুংসামন্তে নারায়ণস্থতিঃ ॥ ৫২1 

অতএব জরাসদ্বনিরুদ্ধব্পবর্গৈ প্রার্থিতং দশমন্ধন্ে 1 

তং নঃ সমাদিশোপায়ং যেন তে চরণাজয়োঃ | স্বৃতির্থ| ন বিরম্দপি সংসরতামিহ ॥ ৫৩॥ 

ৃষ্টং তবাজ্যিকমলং জনতাপবর্গং ব্রদ্মাদিতিহ্বদি বিচিন্ত্যমগাধবোধৈঃ | 

সংসারকৃপপতিতোত্তরণাবলম্বং ধ্যায়ংশ্চরাম্যন্ুগৃহাণ যথা স্থৃতিঃ স্যাৎ ॥ ইতি ॥ ৫৪ | 
৯০ আপা শত পপি শাপলা শী শপ পপ পপ ০০ ৯ সা পপ আপস 

 জগাদিয কর্মন তংদাদথণযার্থমপি যয বাসুদেব মনঃ যেন শ্রীরুষ্ণ্মরণং কৃতমিত্যর্থ:। 
যদ্বা! যেষু ক্রিয়মাণেষপি বাস্থদেব এব মনঃ জপাদিসাধাম্ এন্দ্যপদম আদিশবাদ দ্ধ ততৎ- 

কৃতচিত্তশুদ্ধাদি জাতং মুক্ত্যাদিকমপি সর্ধবমন্তং ফলং বিদ্বএব তৎস্মরণট্তৈব পরমফলত্বাৎ ॥ ৫০॥ 

প্রসবঃ ফলং নিয়তং নিশ্চিতমেব ॥ ৫১ ॥ সাংখ্যং আত্মানাত্মবিবেকঃ যোগোহষ্টাঙ্গস্তাভ্যাং। 
তথা স্বধর্মে পরিতে| নিষ্ঠয। চ কৃত্ব! পুংসাং জন্মনে। যো! লাভঃ ফলং এতাবানেব ন ত্বন্ত ইতি 

যোগাদীনাৎ তদেকপরতোক্তা । কোহইসৌ তদাহ নারায়ণন্ত স্বৃতিরিতি। অস্তে তু স্বতিঃ 
পরম! লাভঃ। ন তন্মহিমানং বক্ত,ং শকাত ইত্যর্থ: | যদ! অস্তেইপি স্থৃতিঃ পরম! লাভঃ 
কিং পুন্রাজন্ম সদ! স্বতিরিত্যর্থ;ঃ । অন্যৎ সমানং ॥ ৫২ ॥ যেন উপায়েন যথা যথাবৎ ম্থৃতিঃ 

প্রেমম্মরণমিত্যার্থঃ। যদ্বা যথাবং সংসরতাং দেহাদ্যাসক্যা নিতরাং সংসারছঃখং . 
লভমানানামপীত্যর্থঃ ॥ ৫৩॥ জনতায়া তক্তবর্গশ্তাপবর্গরূপং । ব্রদ্মাদিভিরপি হৃদি চিন্ত্যমেব | 

বিশু্থতির বতঃসদ্ধ পরমফলত্ ।__বিষ্ুপুরাণে লিখিত আছে যে, পরাশর মৈত্রেয়কে 
বলিয়াছিলেন, হে মৈত্রেয়! জপ, হোম ও পুজাদি কর্ণে যে ব্যক্তির চিত বানুদেবে অর্পিত, 

ইন্ত্বপদাদি উতমফলও তাহার পক্ষে অন্তরায়স্বরূপ ।৫০। গরুড়পুরাণে বর্ণিত আছে, বিষুম্বৃতি 
নিঃসন্দেহ মহতী তপন্তার মূল, পুণ্যরাশির উৎপাদক ( অথবা পূর্বব্কত পুণ্য-রাশির ফলন্বরূপ ) 
এবং জীবনের সুমধুর ফল। ৫১। দ্বিতীয় স্বদ্ধে লিখিত আছে, স্বধর্মোপরি নিষ্ঠা করিয়া 
সাধ্য ( আত্মানাত্মবিবেক) ও আষ্টাঙ্গমযোগ দ্বার! যে নারায়ণম্রণ, তাহাই নরজন্মের পরমলাভ 
এবং অস্তকালে নারায়খস্থতিই পরমলাভ। অথবা-_আজন্মম্মরণ দূরে থাকুক, অস্তকালে স্মরণ 

করিলেও তাহ। পরম লাভ অর্থাৎ সেই স্মরণের মহিম! বর্ণন করিতে কেহই সমর্থ নহে । ৫২। 

অতএব দশমন্বদ্ধে জরাসদ্ধ কর্তৃক রুদ্ধ নৃপতিবর্গের প্রার্থনা ।--হে প্রভো৷! ইহলোকে সংসারী 

ইন্না থাকিলেও (অথবা! দেহাদিতে আনক্তি নিবদ্ন নিরতিশয় সংসারছুঃখ প্রাপ্ত হইলেও ) 



৩৪ “ব্লাসঃ। ] শ্রীশ্রীহরিভক্তিবিলানঃ। বব 

কষ্শ্মরণমাহাতমামহান্ধিতুন্তরে! ধিয়া। যো যিষাসতি তংপারং স হি চৈতন্যবঞ্চিতঃ | ৫৫ | 

ততঃ পাদোদকং কিঞ্িং প্রাক পীন্ব। তৃুলসীদলৈ: | গৃহীতেনাচরেত্তেন স্বমৃর্ঘস্যভিষেচনং ॥৫৬| 

অথাদৌ ্রগতরং নস্ব। শ্রীকৃষ্ণ পদাজয়োঃ। কিঞ্িছিজ্ঞাপয়ন্ সর্বন্বরত্যান্তপপয়েন্রমেৎ ॥ 
অথ প্রাতঃপ্রণ। ম:। 

বামনপুরাণে 

র্বমন্বলম্গল্যং বরেণাং বরদং শিবং। নারায়ণং নমস্কৃত্য র্বকন্মাণি কারয়েখ॥ ৫৭। 
"শপে ৮৩ শিপ পাপা শিক স্পেস ৮ পপ পপ শপ সপ শপ ০ 

মংসারকৃপে পতিতানাম্ উত্তরায় হুখোখানায় অবল্ষম্ আশ্রয়ং। ঈদৃশং তবাত্যিকমলং 

ময় দৃষ্টম, অতঃ কৃতার্থোইন্মি তথপি তববস্থতি্ঘথা স্টাত্তথান্ুগৃহাণ, ধেন তবাজ্ঘিং 

ধায়ন্সেব চরামি। যদ্বা অধুনা দৃষ্টম্ অন্যত্র গতোইপীমং ত্বদজ্বিং ধ্ায়ন্পেব। কিঞ্চ 

যথাবহ স্থতিঃ স্তাদিত্যন্থগ্রহং কুরু। যদ্বা এবমনন্তগতিকত্বেন মম ত্বদীয়াজ্যিকমলধানং 
কদাচিদেতদ্র্শনং চ ভবেদেব কিন্তু মগ্িয়িকা তব স্থৃতির্মনোবৃত্িধথ। স্যাত্বথাৃগৃহাণ। 

দা দৃষটতবাদন্যত্র গতোহাপোতদেব চিন্তয়ন্চরিষযামি কিন্তুনেনাহু গ্রহেণালম্ অধুনা তথানুগ্রহং 

কুরু যথা অস্বতিঃ স্মরণাভাবঃ স্তাং। অন্যত্রগতশ্ত সতস্তৎস্মরণেন বিরহদুঃধবৃদ্ধের- 

মম্মরণমেবানুগ্রহ ইত্ার্থঃ। এতচ্চ সদ! শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মান্তিকে বাসমলতমানশ্তয প্রেমোদ্রেক- 

বাক্গাতীধ্যম্ এবমপি স্মরণস্যৈব পরমমাহাম্থ্যং পর্য্যবশ্তীতি দিকৃ॥ ৫৪॥ ধিয়া দুত্তরঃ 

অর্থতে। বচনতশ্চ বুদ্ধযাপি অন্ত তাবল্লিখনেন পারং গন্তমশক্যমিতার্থঃ| খিয়েত্যস্তাগ্র 

এবাম্বযঃ তন্ত পারং যে! যাতৃমিচ্ছতি স চৈতন্যেন বঞ্চিতঃ অচেতন ইত্যর্থঃ | স্বমতে শ্রীচৈতন্য- 

দেহবন মায়য। প্রতারিতঃ পরিত্যক্তে। বেত্যর্থঃ নিজাশক্যে কর্মণি প্রবৃত্তেঃ | €৫॥ পাদোদকং 

্্রীতগবচ্চরণামূতং প্রাক আদৌ পীত্বেত্যত্র কারণমগ্রে লেখ্যং | শালগ্রামশিলাতোয়মপীত্থা 

যন্ত্র মন্তকে। প্রক্ষেণণং প্রকুব্বাত ব্রদ্বহা স নিগদ্যতে ॥ ইতি ॥ তুলসীদলৈ: রুত॥ সহ বা 

গৃহীতেন তেন পাদোদকেনৈব স্বনপ্তকেহভিষেকৎ কুধ্যাৎ॥ ৫১॥ 

যাহাতে তোমার পদারবিনে আমাদিগের স্থ ্বৃতির বিরাম না হয়, য়, (অধুনা) ৷ আমাদিগকে কে লেইকগ 

উপায় উপদেশ কর।৫৩। নারদ বলিয়াছেন, (হে ভগবন্!) অগাধবুদ্ধি ্রন্ার্দি দেবঠণও যাহ! 

উপ 

ঘবদয়ে ধ্যান করেন, যাহা ভক্তজনের অপবর্গ-কারণ, সংসারকৃপে নিপতিত ব্যক্তিকুলের স্থখোততর- ্ 

ণার্থ একমাত্র আশ্রয়ন্বরূপ সেই স্বীয় পদারবিন্দ নেত্রগোচর করিলাম)! স্থতরাং আমি 

কতার্থ হইলাম 3) তথাপি যাহাতে ত্বদীয়* স্বতি (নিরন্তর ) বিগ্বমান থাকে, সেই অনুগ্রহ 

কর। যেহেতু আমি সেই স্থতিবলে তোমার পাপন চিন্ত। করত বিচরণ করিতে পারিব 188 

কুফম্মরণমাহাত্মযবূপ মহাসাগর অতি দুস্তর; * যে ব্যক্তি মনোদ্ধারাও উহার পারগমনে 

অভিলাধী হয়েন, তিনি অচেতন, কিংবা তিনি (ম্বীয়মতে) চৈতন্যদেবের মায়ায়.বঞ্চিত। ৫৬। 

ডংপরে প্রথমত: কিঞিং টরণৌদক পান করিয়া তুলসীপত্জে এ চরপোঁদক গ্রহণ করত স্বীয় 

শিরোদেশে অভিষেক করিবে। ৫৬। তদনস্তর অগ্রে পগক্ষদেবকে প্রণাম পূর্বক প্রীরফের 

চরণকমলদ্বয়ে কিঞ্িং নিবেদন করিয়া স্বীয় নিখিল কর্ম সমর্পণ ও নমস্কার করিবে । 
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১১২ শ্রাঙঈিহরিভক্তিবিলামঃ| [ ওয় বিলাস: 

অথ বিজ্ঞ।পনং । 

বিষ্ধর্মোতরে 1 

যছুৎসবাদিকং কর্শ তবয়। প্রেরিতে৷ হরে। করিষ্যামি তয়! জ্ঞেয়মিতি বিজ্ঞাপনং মম ॥ ৫৮ ॥ 

প্রাতঃ প্রবোধিতো বিষ্কণো হৃধীকেশেন যত্বয়।। যদ্যৎ কারয়সীশান তৎ করোমি তবাজয়া ॥৫৯॥ 

ত্রেলোক্যচৈতন্তময়াদিদেব, শ্রীনাথ বিষ্চো৷ ভবদাজ্ঞয়ৈব | 

প্রাতঃ সমুখায় তব প্রিয়ার্থৎ সংসারযাত্রামনুবর্তয়িষ্যে ॥ ৬০ ॥ 
সংসারধাত্রাম্বর্তমানং ত্বদাজয়। শ্রীনৃহরেহস্তরাত্বন্। 

স্পর্ধাতিরস্কার-কলিপ্রমাদ-ভয়ানি মা মাভিভবন্ত ভূমন্। 

জানামি ধর্মং ন চ মে প্রবৃত্তির্জানাম্যধর্শং ন চ মে নিবৃতি:। 

ত্বয়া হযীকেশ হদদিস্থিতেন, যথ! নিষুক্তোইম্মি তথা করোমি ॥ 
অধ প্রণামবাক্য।নি। 

মহাভারতে ।-- 

নমে। ব্রদ্মণ্যদেবায় গোত্রাঙ্মণহিতায় চ। জগছিতায় রুষ্কায় গোবিন্বায নমো নমঃ ॥ 

_ বিজ্ঞাপনদারৈব সর্বাণি স্বশ্ত কৃত্যানি অর্পর়্ন্ ; নমেৎ সাষ্টাঙ্গপ্রণামূং : কু্ধ্যাং । অগ্রে 

যথাবিধীতি লিখনাৎ ॥ ৫৭ ॥ 

বিজ্ঞাপয়ন্ত্িতি লিখিতং ভংপ্রকারমেব লিখতি যর্দিতি। তচ্চ তবাজ্ঞেয়মিত্যেব করি- 

য্যামি॥ ৫৮॥ কারয়মীতি করোত্যর্থশ্ত সর্বধাত্বর্থেষস্তর্ভাবাৎ। বাহ্থাভ্যন্তরসর্ধেক্তিয়চেষ্টিতং 

ব্যাপ্রোষি ॥ ৫৯ ॥ সংসারধাত্রাং লৌকব্যবহারং॥ ৬০ ॥ মাঁমাং। ভূমন্ হে মহতম। 

অনন্তর গ্রাতঃ্রণাম _বামনপুরাণে লিখিত আছে যে, অখিল মঙ্গলের মঙ্গলকর, 

আরাধ্য, বরপ্রদ, কল্যাণময় নারায়ণকে প্রণাম পূর্ববক সমস্ত কর্ম করিবে। ৫৭ 

অনন্তর বিজ্ঞাপন।-বিষুধর্শোত্তরে লিখিত আছে, হে হরে! আমি ত্বকর্তৃক প্রেরিত 

(নিফ্লোজিত ) হইয়াই উৎসবাদি সে কোন কর্ম করিব অর্থাৎ আমি যে কিছু কর্ের অনুষ্ঠান 
' করিব, তাহা স্বীয় আজ্ঞা্ুসারেই জানিবে; ইহাই আমার বিজ্ঞাপন । ৫৮। হে বিষ! 

হে ঈশান! তুমি সর্কেপ্্রিয়ের ঈশ্বর, আমি ত্বৎকর্তৃক প্রভাতে প্রবোধিত হইলাম । তুমি যাহ! 
যাহা করাও, অর্থাৎ যে কার্যে প্রবন্ঠিত কর, তোমার আদেশে তাহাই করিয়া থাকি। ৫৯। 

হে ব্রেলোকাচৈতন্ময় ! হে আদিদেব ! হে ্রীনাথ! হে বি্কো! আমি তোমার আদেশেই 

প্রভাতে গাত্রোখান পূর্বক ত্বদীয় প্রিয়বিধানা ধঁ সংসারযাত্রা অনুষ্ঠানকরিব। ৬০। হে নৃহরে ! 
হে অন্তরাত্মন্! হে ভূমন্! (মহত্বম 1) আমি যৎকালে ত্বদীয় আদেশে সংসারযাকআজা অনুষ্ঠান 
করিব, তংকালে যেন স্পদ্ধা, তিরস্কার, কলহ, প্রমাদ ও ভীতি আমাকে আক্রমণ করিতে না 

পারে। আমি ধর্ম জাত আছি, কিন্তু ভাহীতে মদীয় প্রবৃত্তি নাই; আমি অধর্মও পরিজ্ঞাত 
আছি, কিন্তু তাহা হইতেও আমার নিবৃত্তি নাই। হে হৃধীকেশ! তুমি হ্বায়াত্যন্তরে অধিষ্ঠিত 
থাকিয়! যেক্ধপ নিয়োজিত কর, আমি তদন্ুরূপই আচরণ করি । 
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০০ 

৩য় বিলাসঃ। ) শ্ঞ্হরিভক্তিবিলাসঃ।  " ১১৩ 

গরুড়পুরাণে ।-- 

অন্থরবিবুধনিদ্ধৈজ্ঞয়তে যস্ত নাস্তঃ সকলমুনিভিরস্তশ্চিন্ততে যো বিশ্ুদ্ধঃ। 
নিখিলহদি নিবিষ্টো বেত্তি যঃ সর্বসাক্ষী তমজমমূতমীশং বাহৃদেবং নতোহস্মি | 

ণে।- 
৪০৪ যজ্ঞিভিরজঞপুরুষো বাস্থদেবশ্চ সাত্বতৈঃ | 

বেদাস্তবেদিভিবিষুঃঃ প্রোচ্যতে যো৷ নতোহস্মি তম্॥ ৬১। 
এবং বিজ্ঞাপয়ন্ ধ্যায়ন্ কীর্তয়ংশ্চ যথাবিধি। প্রণামানাচরেচ্ছক্ত্য। চতুঃসংখ্যাবরান্ বুধঃ ॥৬২। 
শ্রী গোগীচন্দনেনোর্পু্ডং কৃত্ব। যথাবিধি। আসীত প্রাঙ্ছুখো ভূত্ব। শুদ্বস্থানে শুভাসনে ॥৬৩| 

তথ! চ নারদীয়পঞ্চরাত্রে।__ 
নির্গত্যাচম্য বিধিবৎ প্রবিশ্য চ পুনঃ সুধী: ৷ আসনে প্রাজ্মুখো ভূত্ব! বিহিতে চোপবিশ্ত বৈ 4৬৪। 
সম্প্রদায়াহসারেণ ভূতশুদ্ধিং বিধায় চ। প্রাণায়ামাংশ্চ বিধিবৎ কৃষ্ণ ধ্যায়েৎ যথোদিতং ॥৬৫। 

তথা চোক্তং ।-_ রর 

উপপাতকেষু সর্ব্বেষু পাতকেষু মহতৎ্স্থ চ। প্রবিশ্ব রজনীপাদং বিষুধ্যানং সমাচরেৎ॥ 

এবং যছৃৎসবাদিকং কর্শেত্যাদিনোক্তং। যথাবিধীতি পঞ্ত্যাং করা ভ্যাং জান্ুভ্যামিত্যা- 
দিনাগ্রে লেখাপ্রকারেণেত্যর্থ; | চতুঃসংখ্যা অবর! অস্ত্যা যেু তান্ চতুঃসংখ্যায়। স্থ্নান্ন কুর্য্যাৎ 
অধিকানেব কুর্যাদিত্যর্থঃ ॥ ৬১-৬২ ॥ যথাবিধি হরিমন্দিরনিশ্মাণাদিপ্রকারেণ। শুভে উত্তমে 

বিহিতাসনে। তত্বৎ সর্ধমগ্রে ব্যক্তং ভাবি॥ ৬৩॥ নির্গত্য গৃহান্গিঃস্থত্য মৃত্রোৎ্সর্গাদিকং 
কৃত্বেত্যর্থঃ। বিধিবদাচম্য অন্ত ক্রিয়ান্বয়ক্লোকোহইত্রান্গপযুক্তত্বাৎ ন লিখিতঃ ॥ ৬৪ ॥ নিজ- 

_সংপ্রদায়ন্তাঙ্ছদারেণেতি ভূতশুদ্বেবিবিধরপত্থাৎ প্রাণায়ামাংশ্চ বিধায় ॥ ৬৫ ॥ উপপাতকাদিঘপি 

অনন্তর প্রণামবাক্যসমূহ।__মহাভারতে লিখিত আছে, প্রক্মণ্যদেব, গোত্রাঙ্গণহিতনক, 
জগতের মঙ্গলকর, গোবিন্দ কৃষ্চকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার । গরুড়পুরাণে লিখিত আছে যে, 

অন্থরগণ, দেবগণ ও দিদ্ধবর্গ ধাহার সীমা পরিজ্ঞাত হইতে সমর্থ নহেন, তাপসগণ হদয়াভ্য- 
স্তরে যণাহাকে ধ্যান করেন, যিনি নির্দল, যিনি সর্বভূতের হবায়ে অধি্টিত থাকিয়া সমস্তই , 
বিদ্দিত আছেন এবং ধিনি সকলের সাক্ষিত্বরূপ, সেই অজ, সত্যন্বরূপ, ঈশ্বর বাস্থদেবকে প্রণাম 
করি। বিষুপুরাণে লিখিত আছে যে, যাজ্িকগণ ধাহাকে যজ্পুরুষ, ভক্তবর্গ ধাহাকে বাসদের 
ও বেদাস্তশাস্ত্রবিদগণ ধাহাকে বিষু বলিয়া কীর্তন করেন, আমি তাহাকে প্রণাম"করি। ৬১। 

স্থধী ব্যক্তি এই প্রকারে বিজ্ঞাপন, ম্মরণ ও কীর্তন পূর্বক থাবিধানে ক্ষমতাহুসারে চতুঃ- 
সংখ্যার অন্ন প্রণতি করিবেন।৬২। গোপীচন্দন দ্বারা যথাবিধানে অর্থাৎ হরিমন্দির নির্্াণাদি- 
প্রকারাহুসারে উর্পুণ্ড, করত পূর্ববান্ত হইয়! বিশুদ্ধ আসনে সমাসীন হইবেন। ৬৩। অতএব 
নারদঞ্চরাজে লিখিত আছে, স্থধী ব্যক্তিগৃহ হইতে নিক্কাস্ত হইয়া (মলমুত্রত্যাগাস্তে। ঘথাবিধানে 
আচমন পূর্বক গৃহে প্রবিষ্ট হইবে এবং শাস্রবিহিত আসনে পূর্ববান্তে সমাসীন হইবে । ৬৪। 
তানস্তর নিজ সম্প্রদায়াহসারে যথাবিধানে ভূতগ্তঞ্ধি ও প্রাণায়াম করত যথোক্ত নিয়মে 

৯৫ 



১১৪ ্ জীগ্রীহরিভক্তিবিলাসঃ। [ ৩য় বিলাসঃ। 

বৈহায়সপঞ্চরাত্রে চ।-_ 
তখৈব রাত্রিশেষস্ কালং কধ্যোদয়াবধি। কর্তব্যং সজপং ধানং নিত্যমারাধকেন বৈ ॥ ৬৬ ॥ 

বিভজ্য পঞ্চধধা রাত্বিং শেষে দেবাচ্চনাদিকং। 

জপং হোমং তথ। ধ্যানং নিত্যং কুব্বীত সাধক: ॥ 
অতএব বিষুত্থতৌ।__ 

রাত্রে স্ব পশ্চিমে যামে মুহুর্তে ত্রাঙ্ম্য উচ্যতে ॥ ইতি ॥ ৬৭ ॥ 

পাদোদপানাদীনাঞ্চ ম বিধির্মহিমাগ্রতঃ| লেখ্যোইধুনা তু ধ্যানন্ত স মংক্ষেপেণ নিখাতে ॥ ৬| 
অথ প্রাতধণানং। 

তাপনীয়শ্রুতিযু।-_ 

'সৎপুগুরীকনয়নং মেঘাতং বৈদ্যুতাস্বরং | দ্বিতুজং মৌনমুদ্রাঢ্যং বনমালিনমীশ্বরং 
গোপগোপীগবাবীতং স্থরদ্রমলতাশ্রয়ং | দিব্যালঙ্করণোপেতং রক্তপন্থজমধ্যগং ॥ 

কালিন্দীজলকল্লোলসঙ্গিমারুতসেবিতং। চিন্তয়ংশ্চেতি তং কৃষ্ণ "মুক্তো ভবতি সংস্যতেঃ 1৬৯। 

মৃত্যুপ্য়সংহিতান্থমারোদিতসারদাতিলকে চ 

স্মরেছ্ ন্দাবনে রম্যে মোহযস্তমনারতং। গোবিন্দ পুণ্ুরীকাক্ষং গোপকন্তাঃ সহম্্শঃ ॥ 

আত্মনে৷ বনাস্তোজপ্রেরিতাক্ষিমধুত্রতাঃ। কামবাণেন বিবশাশ্চিরমাঞ্লেষণোত্হৃকাঃ ॥ 

নিমিত্তে কিং পুনবিষুধ্যানার্থং। রাত্রেঃ শেষং কালং ব্যাপ্য তন্াৎ আরভ্য ইত্যর্ঘ; ॥ ৬৬ | 
আদিশব্ধেন প্রণামোর্ধপুণ্ড ভূতশুদ্ধিপ্রাণায়ামাদিঃ ॥৬৭॥ বিধিঃ তংপানমস্ত্রোচ্চারণাদিগ্রকারজৎ- 
সহিত: | সধ্যানশ্ বিধির্মহিম। চেতার্থঃ ॥ ৬৮ ॥ 

গোপৈর্গোপীভিগোভিশ্চ আবীতং পরিবেষ্টিতং ॥ ৬৯॥ গোপকন্তা এব বিশিনষ্টি আত্মন ইতি 

কক্ষের ধ্যান করিবে। ৬৫। অতএব কথিত আছে যে, যাবতীয় উপপাতক ও নিথধিল মহা- 
পাপপুঞ্জ বিনাশাভিলাষে মৈত্রাদিকৃত্য সমাধান্তে গৃহে প্রবিষ্ট হইয়া! নিশাভাগে বিষুকে স্মরণ 
করিবে,। বৈহায়সপঞ্চরাত্রেও কথিত আছে যে, উক্তর্ূপ উপাসনাকারী ব্যক্তি অরুণোদ 

* যাবৎ নিশার শেষভাগে নিত্য জপ ও ধ্যান করিবেন। ৬৬। সাধক নিশাকে পাঁচ অংশে 
বিভক্ত করত শেষ অংশে নিত্য দেবপূজাদি, জপ, হোম ও ধ্যান করিবেন। অতএব বি 
স্থতিতে কথিত আছে যে, নিশার শেষপ্রহরের শেষ মুহূর্তের নাম ত্রান্ধ্য মুহূর্ত । ৬৭। 

চরণোদকপানা্দির বিধান ও মাহাত্ম্য শেষে লিখিত হইবে; অধুনা সংক্ষেপতঃ ধ্যানবিধান ও 

মাহাত্ম্য লিখিত হইতেছে। ৬৮। 
অনন্তর প্রাতধ্যান।--তাপনীয়শ্রুতিতে লিখিত আছে যে, শ্রীকুঞ্ণকে বিকসিত কমল সদৃশ 

নেত্রবিশিষ্ট, .জন্দকাস্তি, ভড়িৎসন্লিভ, পীতান্বরধারী, দ্ধিহস্ত, মৌনমুদ্রাবিশিষ্ট, বনমালাধারী, 

ঈশ্বর, গোপ গোপী ও গোগণে পরিবেষিত, কল্পতরুতলে সমাসীন, দিব্য বিভূষণে সমলক্কত, 
রক্োৎপলের মধ্যভাগে সরিবিষ্ট ও যমুনাসলিলের তরঙ্গসংসর্গি অনিল দ্বারা সেবিত চিন্তা 
করিলে সংসার হইতে মুক্তিলাভ হইয়! থাকে । ৬৯। মৃত্যুরয়সংহিতার অনুসারে সারদাতিল- 
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মুক্তাহারলসৎপীনোত্ত্তনভরানতাঃ ৷ অন্তধন্সিল্পবসন! মদস্থলিতভাষণী: ॥ 

দন্তপঙ্ক্তি প্রভোস্ভাদিম্পন্দমানাধরাঞ্চিতাঃ। বিলোভয়ন্তীবিবিধৈধিভ্রমৈর্ভাবগর্ভিতৈঃ ॥৭০। 
ফুলেন্দীবরকাস্তিমিন্মুবদনং বর্হাব্তংসপ্রিয়ং প্রীবংসাহ্বমুদারকৌস্বভধরং গীতান্বরং কুন্দরং | 

গোপীনাং নয়নোৎপলাষ্চিততন্ং গোগোপসজ্ঘাবৃতং 

গোবিন্দং কলবেণুবাদনপরং দিব্যাঙ্গতৃষং ভজে ॥ ইতি ॥ 
শ্রীগৌতমীয়তন্বাদৌ তদ্ধ্যানং প্রথিতং পরং। 
অগ্রভোহনাণি সংলেখ্যং যদিষ্টং তত্র তন্তজেৎ ॥ ৭১॥ 

০০০ সস সস. পট সপ পা চপ ৯ ৪ 

জিডি: । গোবিন্ত বনাস্তোজে প্রেরিতা অক্ষিমধুত্রতা যাভিস্তাঃ | বিলোভ্যস্তীর্গোবিন্দমেব 
॥ ৭০॥ আদিশবঝেন ভ্রেলোক্যসম্মোহনতন্ত্রসনৎকুমারকল্লাদিতন্বাঃ ৷ তশ্য গোবিন্দস্ত পরঞ' 

ধ্যানং পপ্রসিদ্ধমেব অত্র গ্রস্থেইপা গ্রতে। লেখ্যং ক্রমদীপিকোক্তমথ প্রকটসৌরভেত্যাদি, প্গৌত- 

মীয়তপ়্ে চ পীতান্থরধর ইত্যাদি। তত্র ধ্যানে যম্য যৎ প্রিয়ং স্থাৎ তং সংসেবতাং। তত্র 
শ্রীগৌতমীয়তন্ত্ে নবীননীরাস্তামমিত্যাদিকং সুপ্রসিদ্ধমেব। সন্মোহনতন্ে চপ্রীশিবেনোক্ং।__ 
শৃণুদেবি গ্রবক্ষ্যামি রহন্ং তৃবনেশ্বরি ৷ তবৈব পৌরুষং বূপং গোপিকাবদনাম্ৃতং । সদা নিষে- 

বিতং রাগান্তবদ্ধিরহ্ভীরুণা । সত্যভামাদিরূপাতির্মায়ামৃষ্তিভিরষ্টভিঃ। ধ্যায়েন্দনগোপালং সংজয়। 
তুবনত্রয়ে । ধ্যানং তশ্য প্রবক্ষ্যামি সর্বপাপপ্রণাশনং | সর্ধরোগোপশমনং সংপুন্রাবাপ্তিকারকং। 

সৌভাগ্যদায়কং নুণাং স্ত্রীণাঞ্চেব বিশেষতঃ । কিমত্র বহুনোক্তেন ধ্যানেনানেন ভাবিনি। 

যদঘদিচ্ছতি তং সর্বাং নর; প্রাপ্পোতাসংশয়ং। শ্রীমদ্থালার্কসঙ্কাশং পদ্মরাগারুণপ্রতং ৷ বন্ধ.ক- 
বন্ধুরালোকং সন্ধ্যারাগোপমছ্যাতিং। মুকুটানেকমাণিক্য গ্রভাপস্লবিতান্বরং। কিরীটোপাস্ত- 

বিন্তস্ত-বহ্বর্থাবতংসকং। কন্ত,রীতিলকাক্রান্তকমনীয়ালকস্থলং। স্মরকোদওবিন্তাতু-হসান্র- 

কুটিলক্রবং। ম্মেরগণ্ডস্থলং শ্রীমছুন্নতোক্নতনাপিকং। করুণালহরী-পূর্ণকর্ণাস্তায়তলোচনং। 
কর্ণীবলদ্বি-সৌবর্ণ-কর্ণিকারাবতংপসিনং। নিম্তল-স্থুল-মাণিক্য-চারুমৌক্তিককুণ্ডলং । দৃস্তাংপ্- 
মুমমান্লিইকোমলাধরপঞ্জবং। অনাধারণসৌভাগ[চিবুকোদ্দেশশোভিতং। শৃশা্ববিস্বাহস্কশ্লীঘা- 
নন্দকরাননং। অনর্ধ্যরত্বগ্রৈবেয়বিলসৎ-কম্ুকন্ধরং । সৌরভালোলৈরালদ্বৈঃ শুভৈর্মন্দারদামভিঃ। 
তদংশুমৌভিকৈরারবলয্ত চ মালয়! । প্রীবংসকৌস্তভাত্যাঞ্চ পরিস্কৃতভূজ্ান্তরং। রত্বকম্বণ- 

পিউ ০০০ পপ পপ এপ ওর টা ০ শে চা পপ পর, 

কেও ধ্যান আছে, যথা, __যে সহ সহম্্র গোপবালিকারা! শ্রীরুষ্ণের মুখপয্মে নির্জ নিজ নেত্- 

ভ্রমর নিযুক্ত করিয়া রাখিয়াছেন, স্মরশরে অবশ হইয়! গাঢ় আলিঙ্গনে সমূতকন্টিত হইয়াছেন, 
এবং মুক্তাহারালঙ্কঁত পীনোন্নত কুচে অবনত হইয়া পড়িয়াছেন, ধাহাদিগের বেণীবন্ধন বিগলিত, 
মত্ততা নিবন্ধন ধাহার্দিগের বাণী স্থলিত, দশনপংক্তির প্রভা দ্বারা বিকম্পিত অধূরে অলঙ্কত 

আর ধাহার! নানারপ শৃঙ্গারাদিভাবপূর্ণ বিভ্রম দ্বারা ককে প্রলোভিত করিতেছেন, মনোহর 
বৃন্নাবন-মধো মনেই সমস্ত গোপবারামোহনকারী পদ্মপলাশলোচন গোবিন্দকে স্মরণ করিবে ।৭০। 
ধিনি বিকসিত নীলোৎপলবৎ কাস্তিমান্, ধাহার বদন শশধরবৎ কমনীয়, মহ্্রবর্হভূষণ বাহার 
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অথ ধ্যানমাহাক্সযং। 

বৃহৎশাতাতপস্থ্রতৌ ।__ 
পক্ষোপবাসাৎ যৎ পাপং পুরুষস্ত প্রণস্ঠাতি । প্রাণায়ামশতেনৈব ষৎপাপং নশ্ততে নৃণাং ॥ 

প্রাণায়ামসহণ্রেণ য পাপং নশ্যতে নৃণাং। ক্ষণমাত্রেণ তত পাপং হরেধ্যানাৎ প্রণশ্যতি ॥ 
০ পাপা প্র স ০. শপ উপ আপস শশা ৮ 

কেম়ুরৈর্িতৈর্শভিকূজৈঃ। চক্রং পুষ্পশরং পদ্মং শৃলং শঙেন্দুকার্শকং। গদাং পাশ 
মুরলীং বিভ্রাণং মোহনাকৃতিং। নিয়নাভিং রোমরাজিবলিমপল্পবোদরং । বিশঙ্কট-কটাদেশং 

বাচালমণিমেখলং। ক্ফুরংসৌদামনীচ্ছায়াদায়াদকনকাম্বরং | মণিমপ্রীরকিরণৈঃ কিঞ্রন্িত- 
পদাঘুজং। শানোলীঢমণিশ্রেণীরম্যাজ্যিনখমগ্ডলং। আপাদকণ্মামুক্ত-ভূষাশত-মনোহরং। 
কল্পবৃক্ষমহারামে মহিতে বত্বমগ্ডুপে। চিস্তামণিমহাগীঠে মধ্যে হৈমসরোরুহে। কর্ণিকোপরি 

সংদীপ্তে গ্রীমচ্চক্রাসনে শুভে। তিষ্ঠন্তং দেবদেবেশং ত্রিভঙ্গী-ললিতাকৃতিং | বামাংসশিখরো- 

পান্তবালোলমণিকুগুলং। উদঞ্চিতক্রবং কিঞিৎ স্থপোণাধরপল্পবং! গানব্যাজাম্বতরসৈবণাঞ্িত- 

শ্রুতিবৈভবৈঃ। তত্তৎ-্বরানুগুপ্যেন রেণুরদ্ধা ানুক্রমাৎ। আবৃস্তং বিবৃণৃস্তং মুহরঙ্গুলিপল্পবৈঃ। 
উপাশ্তমানমানন্দাৎ সদারৈর্দিবিষদগৈঃ। কৃতদুন্দুভিনিধধো বৈমুক্তিপ্রসববৃষ্টিভিঃ | ধ্যায়েন্সাদন- 
গোপালং মন্ত্রী শুচিরলঙ্কৃতঃ ৷ সর্বান্ কামানবাপ্রোতি ছুল্লভানপ্যযত্বত ইতি। তত্্রৈবান্থাত্র। 

ধ্যায়েৎ বৃন্দাবনে সমাক্ সিদ্ধচারণবেষ্টিতে। গো-গোপ-গোপিকাক্রান্তে কর্পপাদপশোৌভিতে | 

তন্মধ্যে দ্বিতভুজং ধ্যায়েৎ পঞ্চবর্ষমথাচ্যুতং | দ্গিপ্ন্্র-নীলরুচিরং পূর্ণচন্রনিভাননং। প্রসন্নবদনং 
শাস্তং স্িপ্ধনীলালকাবৃতং । কাকপক্ষধরং মন্ত্রী দামভূষিতমর্ধজং। কিন্কিণীজাল-সন্ত্বকটিস্ত্র- 
বিভৃূষিতং। মুক্তাদামলসদগাত্রং হরিচন্দনচচ্চিতং। কেয়ুরকটকানদ্ধং রত্বোল্পসিতকুগ্ডলং। 

দ্ধান্ং দূক্ষিণে পাঁণৌ নবনীতং হুশোভনং । বামে হাটকসন্নদ্ধাং য্িমিষ্টাং স্বশোভনাং। হেম- 
পদ্মোপরি শ্বৈরং নৃতান্তং বনমালিনমিতি। অস্মিংস্ ধ্যানে পঞ্চবর্ত্বাদিনা পূর্ববন্মিংস্চারুণকাস্তি- 

দশতৃজত্বাদিন! নিজমনোইতৃপ্ত্যা ধ্যানদ্বয়মিবৎ মূলে ন লিখিতমিতি জেয়ং। অত্র চান্তাত্র সৌন্দর্্য- 
বিশেষীণ্যক্্যপেক্ষয়া লিখিত সনৎকুমারকয্পে চ। কহলারকুক্থমস্তামমভোরুহনিভেক্ষণং। বেণু 

মাদরতং দেবং বহিবির্ধীবতংসকং। দিব্যপীতান্বরধরং পূর্ণচন্রনিভাননং । বন্ৈস্তমালকুক্মৈ: 
শোভিতং বনমানয়!। নেত্রোৎপলৈশ্চ গোপীনামট্চিতং হুন্দরারুতিং। হার-কেয়ুর-মুকুট-কুগ্লো- 
দরবন্ধনৈঃ |, বিরাজমানং শ্রীবংসকৌন্তভোষ্ভাসিতোরমং। গোপীজনৈ: পরিবৃতং মূলে কল্প- 

তরোঃ স্থিতং। গোপালৈর্গোপনিবহৈঃ শুদ্ধনত্বৈরমৎসরৈঃ। আবৃতং দেবতাবুনৈৈঃ পুষ্পাঞ্চলি- 

করৈর্দিবি। বেগুনাদসমাবিষ্টচিত্তবৃতিভিরঘ্বিতং। দিব্যেন বেগুনাদেন নয়ন্তং স্ববশং জগদিতি । 
এতট্চ পূর্ববাচার্ধ্যেলিখিতত্বাদত্র ন লিখিতমিতি দিক্ ॥ ৭১। 

সপ ৮ পপ পরার: এ-ও, রনির 

গ্রীতিকর, যিনি শ্রীবৎসলাঞ্ছিত,স্থশোতন কৌন্তভধারী, গীতবাসা, হুদৃশ্থা, গোপিকাকুলের মনোরম 
নেত্রোথপল দ্বারা পুজিতবিগ্রহ, এবং ধিনি গো-গোপগণে পরিবেষ্টিত, সেই কলবেণুবাদনতৎপর, 
দিব্যান্গভূষাধারী গোবিন্দকে ভজন! করি । গৌতমীয় তগ্রাদিতে কৃষ্ধধ্যান গ্রথিত আছে । এই 



ওয় বিলাস: ।]  জ্ী্ীহরিভক্তিবিলাসঃ | ১১৭ 

বিষ্ুধর্মে ।_সর্বপাপপ্রসক্তোহপি ধ্যায়ক্লিমিষমচ্যুতং । 
ভূয়স্তপন্থী ভবতি পঙ্ক্কিপাবনপাবনঃ ॥ 

বিষুঃপুরাণে চ1-_ 

ধ্যায়েম্ারায়ণং দেবং ন্সানাদিষু চ কর্মস্থ। প্রায়শ্চিতং হি সর্ববস্ত ছুষ্কতস্তেতি নিশ্চিতং | 
কলিদোষহরত্তবং | 

বৃহয়ারদীয়ে কলিপ্রসঙ্গে ।-_ 

সমস্তজগদাধারং পরমা্থন্বরূপিণং। ঘোরে কলিষুগে প্রাপ্তে বিষ্ণঃং ধ্যায়ন্ন সীদতি ॥ 
সর্ববকর্মীধিকারিত্বং। 

স্কান্দে কার্তিকমাহাক্ম্যে অগন্ত্যোক্কৌ ।__ 

কিন্তৃম্ত বহুভিস্তীর্থৈ: কিং তন্য বনুভিব্ৰতৈঃ | যো নিত্যং ধ্যায়তে দেবং নারায়ণমনন্তধীক ॥৭২ 

মোক্প্রদত্বং। 

বুহস্নারদীয়ে প্রদক্ষিণমাহাত্যান্তে 1 

যে মানব! বিগতরাগপরাপরজ্জ। নারায়ণং স্রগুরুং সতত ম্মর্তি। 
ধ্যানেন তেন হতকিবিষবেদনানতে মাতুঃ পয়োধররসং ন্ পুনঃ পিসি ॥ ৭৩॥ 

৯০০ পপ পপ নত শা শশা পপ এ পাপ সস টি পপ সপ নি 

ভূয়োইধিকং য্থ৷ স্াতথা ৷ পঙ্ক্তেঃ পাবনাদপি পাবনঃ পবমপাবন ইত্যর্থ, | ৭২॥ 

বিগতরাগাশ্চ তে পরাপরজ্ঞাশ্চ কারণকার্ধ্যাভিজ্ঞাঃ পরমেশ্বরজীবতত্বজ্ঞ। বা ধ্যানরূপেণ 

্রন্থেও পরে বিবৃত হইবে। সেই সকল ধ্যানের মধ্যে ধাহার যে ধ্যানে প্রীতি জন্মিবে, তিনি 

তদ্মারাই কৃষ্ণের ধ্যান করিবেন। ৭১। 

অনন্তর ধ্যানের মাহাত্ম্য ।-_তন্মধ্যে ধ্যানের পাপনাশকত্ব কথিত হইতেছে। বৃহৎ্খাতাতপ- 

শ্রুতিতেও লিখিত আছে যে, পক্ষকাল উপবাসী থাকিলে পুরুষের যে পাতক ধ্বংস হইয়া 'থাকে, 

শতসংখ্য প্রাণায়াম দ্বার মানবের যে পাপ বিদ্ুরিত হয় এবং সহম্রসংখ্য প্রাণায়াম দ্বার মানব- 
কুলের যে পাপ বিনষ্ট হইয়! থাকে, কষ্ণধ্যান দ্বার। আশ্ত তংসমস্ত পাপ বিদুরিত হয়। বিষুধর্শে 
লিখিত আছে যে, যদি কেহ নিখিলপাতকে পাতকী হইয়াও নিমেষমাত্র কষধ্যান করে, তাহা 

হইলেও সে পুনর্ববার তপন্বী হইয়া নিজশ্রেণীর পবিজ্রতাকারিগণেরও পবিত্রকর হইয়া! থাকে। 

বিষুপুরাণেও লিখিত আছে যে, স্নান প্রভৃতি সমস্ত কর্মে নারায়ণকে ধ্যান করিতে হয়। 

নারায়ণধ্যান নিখিল দুরের প্রাযশ্চিতন্বরূপ সন্দেহ নাই । | 
অতঃপর কৃষ্ধ্যানের কলিদোষনাশকত্ব।-_বৃহন্নাদীয়পুরাণে কলিপ্রস্তাবে লিখিত আছে, 

ঘোর কলিকাল সমাগত হইলে ধিনি অখিল-জগদাধার, পরমার্থস্বরূপ নিন ধ্যান করেন, 
তিনি ক্দাচ ক্লেশভোগী হয়েন না। 

রুষ্ণধ্যানের সর্ববকর্মাধিকারিত্ব ।_স্কন্দপুরাণে কা্িকমাহাত্মো অগস্তোি আছে যে, যে 

ব্যক্তি একমন! হইয়৷ নিরস্তর শ্রীনারায়ণের ধ্যান করেন, বহুতীর্ঘে ও বহুবিধ ব্রতাুষ্ঠানে 

তাহার কি আবশ্তক ?1 ৭২। 

ই পপ ৯ 



১১৮ '  জহরিভক্তিবিলাসঃ। [ ওয় বিলাসঃ। 

শ্রবৈকৃষ্ঠপ্রাপকত্বং। 
্বান্দে প্রীত্রদ্দোকী।_ 

ুহূর্তমপি যো ধ্যায়েক্সারায়ণমতজ্িত: | সোইপি সদগতিমাপ্রোতি কিং পুনস্তৎপরায়ণ:॥৭8॥ 
পাদ্মে বৈশাখমাহাজ্ব্যে যমব্রাহ্মণসংবাদে ।-__- 

্যায়স্তি পুকুষং দিব্যমচ্যুতঞচ ন্মরস্তি যে। লভস্তে তেহচ্যুতস্থানং শ্রুতিরেষা পুরাতনী 1৭৫1 
সারপাগ্রাপণং। 

একাদশস্কন্ধে ।-_ 

বৈরেণ যং নৃপতয়ঃ শিশুপাল-শান্বপৌগুাদয়ো গতিবিলাসবিলোকনাদ্যৈেঃ। 

্যায়স্ত আরৃতথিয়: : শয়নাসনাদো তংসাম্যমাপুরক্থরক্ধিয়াং পুনঃ কিং। ৭৬ 
তেন ম্মরণেন সততম্মরণাৎ। অন্তর চ বামনপুরাণে ।-তে ধোঁতপা গুরপটা ইব রাজহংসাঃ 
সংসারসাগরজলম্য তরন্তি পারমিতি পরার্ধং ॥ ৭৩ ॥ 

অতন্ত্রিতঃ অনলসঃ সন্ সতীমুত্তমাং সতাং ব! ভক্তানাং গতিং গমাং প্রাপাং শ্রীবৈকু- 
লোকং ॥ ৭৪। ধ্যায়স্তি শ্রীপাদদাীজতলমারভ্য শ্রীকেশা গ্রপধ্যন্তং তত্তৎ-সৌন্দর্ধ্যাদিসহিতং চিন্ত- 
যস্তি। অপ্যর্থে চকারঃ | ধ্ায়ন্তীত্যেতদস্ত যে স্মরস্ত্যপি যথা কথঞ্চিং ভগবতি মনঃ সংযোজ- 

যতি তেইপি | এবং ধ্যানম্মরণয়োর্ভেদঃ কল্পনীয়ঃ ধ্যায়স্তীতি ম্মরস্তীতি পৃথক্ গ্রয়োগাৎ। 

অতএবাগ্রে লেখাং ভেদঃ কল্পেত সামান্যবিশেষাভ্যাং তয়োরিতি কেচিচ্চ কল্পয়স্তি লঘু 

লঘৃচ্চারণং স্মরণং কীর্তনন্তচ্চৈরিতি কুত্রচিন্নামকীর্তনপ্রসঙ্গেইম্মরণোক্তেঃ ৷ তঙচ্চাসঙ্গতমিব। 

শ্রবণং কীর্তনং বিষ্কোঃ স্মরণমিত্যাদৌ বাগুপসনারূপাৎ কীর্তনাম্নানসোপাসনারপন্য স্মরণন্য 
পৃথগুক্তেঃ। এব নামকীর্তন প্রসঙ্গে স্মরণং নাম্ন এব মনসি চিন্তনমিতি জেয়মিতি দিক্ ॥ ৭৫ । 

শয়নাদৌ বৈরেণাপি যং ভগব্তং ধ্যায়স্তঃ গত্যাদিভিঃ আরুতধিয়ঃ তত্তদাকারা ধীর্ষেষাং 
তথাতূত্তা* সন্তস্তৎসাম্যং সারপ্যং প্রাপুং ততোহহ্থরক্ধিয়াং তংসাম্যপ্রাপ্তির্ভবতীতি কিং 
বাচ্যং ॥ ৭৬ ॥ 

_. স্ীকুষধ্যানের মোক্ষ প্রদত্ত ৷ _বৃহর্ারদীয়পুরাণে প্রদক্ষিণমহাত্মযান্তে লিখিত আছে যে, 

পলাহারা বিগঙ্ীরাগ ও ঈশ্বরতবজ, তাহারা দেবগুরু প্রীনারায়ণকে যে নিরন্তর ধ্যান করে, 
সেই ধ্যান দ্বারাই তাহাদিগের পাতকযন্ত্ণ। দুর হয়? সুতরাং আর তাহাদিগকে মাতৃত্তন্ত পান 

করিতে হয় না অর্থাং তাহাদিগের ভববন্ধন ছিন্ন হইয়। যায়। ৭৩। 

অতঃপর প্রকফ্ধ্যানের বৈকুঞপ্রাপকত্ব। স্বন্দপু'রাণে ব্রহ্মার উক্তি আছে যে, যে ব্যক্তি 
সর্ব ধ্যানতৎপর, তাহার কথ! দুরে থাকুক্, যিনি নিরলস হইয়া 'মুহূর্তকালও ই্রীনারায়ণকে 
ধ্যান করেন, তাহার স্থগতি প্রাপ্তি হয়। ৭৪। পক্মপুরাণে বৈশাখমাহাস্মো যমত্রাঙ্মণসংবাদে 
লিখিত আছে যে, ধে সকল ব্যক্তি দিব্য পুরুষ অচ্যুত্তের ধ্যান ও স্মরণ করেন, সেই সকল ব্যক্তি 
অচ্যুতের স্থান লাভ করিয়া থাকেন; এইক্প পুরাতন বেদোক্তি আছে। ৭৫। 

ীরুফ্ধ্যান দ্বারা সারপ্যগ্রাপ্তি একাদশ স্কদ্ধে লিখিত আছে, নারদ বলিয়াছিলেন যে, 
হেবাস্থদেব! শিশুপাল, শাৰ ও পৌণ্ক ইত্যাদি রাজগণ অরিভাবে শয়নাসনাদি-কানে 



আ বিলাসঃ।] স্বীশ্রীহরিভক্িবিলাসঃ। ১১৯ 
চতুর্নবদ্ধ ্ীপৃথুক্তৌ ।-_ 

ভতবস্ত্যথ ত্বাঘত এব সাধবো বুদত্তমায়াগুণবিজমোদয়ং। 

ভডবৎ্পদ্দাহুম্মরণাদৃত্ে সভা শিমিতমন্তৎ তগবন্ন বিল্হে 

ক্্দপুরাণে ত্রদ্ধোক্কৌ চ।-_ 

আলোড্য সর্বশাক্্াণি বিচা্ধ্য চ পুনঃ পুনঃ | ইদমেব সুনিষ্পন্নং ধ্যেয়ে। নারায়ণঃ সদা । 

অতএবোদ্তং হয়নীর্ধপঞ্চরাতে নারায়ণব্যুহত্তবে ।স- 

যে ত্যক্তলোবধর্দার্থ! বিষু্ডক্তিবশং গতাঃ। খ্যায়স্তি পরমাত্মানং তেভ্যে| নিত্যৎ নমে| নমঃ ॥ 
স্মরণে যত্ত, মাহাত্মযং তদ্ধানেইপ্যখিলং বিছুঃ 

ভেদঃ কল্প্যেত সামাগ্ঘবিশেষাভ্যাং তয়োঃ কিয়ান্ ॥ ৭৭ ॥ 

অথঞ্রীতগবৎপ্রবোধনং। 

ততো দেবালয়ে গন্ব! ঘণ্টাছ্যদেঘাষপূর্ববকং । 
প্রবোধ্য স্বীতিভিঃ কষ্ণং নীরাজ্য প্রার্থয়েদিদং ॥ ৭৮ ॥ 

পপ এপ» পর ++ শি ও ৩ সত | পপ 

সামান্তং ভগবতি মনঃ সংযোজনমাত্ং, বিশেষঃ ্ীৃ্াঙ্গলাবণ্যাদিভাবনা তাভ্যাং তয়োঃ 
স্মরণধ্যানয়োঃ কিয়ান্ অল্প এব ভেদঃ কল্পযতে এতচ্চ বিবিচ্য লিখিতমেব ॥ ৭৭ ॥ 

স্ততিভিঃ শ্রুতিত্বত]। অন্যাভিশ্চ গ্রবোধনোপযুক্তাভি: | নীরাজ্য প্রথমং দীপমাজ্েণ 
পপ পপ ৮. ৮ পপ ৮... লা... লস পপ ০ ০+ সা ০ পপ পর 

গতি, বিলাস ও বিলোকনাদি সহকারে ধাহার আকার চিস্তন করত সারপ্য মুক্তি প্রাপ্ত হই 
য়াছে, তাহার অনুরাগী ভক্তবর্গের কথ। আর কি কহিব ?1 ৭৬। 

কৃষ্ণধ্যানের ম্বতঃ পরমফলত্ব ।__চতুর্থস্কত্ধে লিখিত আছে, পৃথু নরপতি বলিয়াছিলেন, 
হে ভগবন্! তুমি দীনবৎসল, তোমাতে মায়াগুণের কার্য্য লক্ষিত হয় না; সৃতরাৎ কীমনা- 

বিহীন সাধুগণ জানোদয়ান্তে তোমার উপাসনা করেন, কিন্তু তদীয় পাদপদ্ম শ্মরণমাত্রেই 
তাহাদিগের উক্তরূপ ভজনের একমাত্র প্রয়োজন; তাহা ভিন্ন অন্ত কোন ফল লক্ষিত হয় 
না। স্বন্দপুরাণে ব্রহ্মার উক্তি আছে যে, পুনঃ পুনঃ নিখিল শাস্ত মন্থন ও বিচার পূর্বক ইহাই, 
ল্পষ্টর্ূপে মীমাংসিত হইল যে, নিরন্তর নারায়ণধ্যানই কর্তব্য। অতএব হয়শীর্ষপঞ্চরাত্রে 
নারায়ণব্যহস্তবে কথিত আছে যে, ধাহারা ইহলোকে লোকধর্্ বিসর্জন পূর্বক বিষ্ুুতক্তির 
বশ হইয়া পরমাত্ম! কৃষের ধ্যান করেন, তাহাদিগকে নিত্য পুনঃ পুনঃ নমস্কার করি। কৃষ্ণ- 
স্মরণের যেরূপ মহিমা, ধ্যানের মহিমাও সেইব্বপ অবগত হইবে। কেবলমাত্র নামান্ত*ও 
বিশেষ দ্বারা এই উভয়ের যৎকিঞ্চিৎ প্রভেদ কল্পিত হইয়া! থাকে | ৭৭1 

অনস্তর ভগবানের প্রবোধন।_-তৎ্পরে শৌচ, আচমন, ম্মরণ ও ধ্যান্নান্তে দেবায়তনে 
গমন পূর্ববক ঘণ্টাদি বাদন করত শ্রুতিন্ততি ও প্রবোধনোপযুক্ত অন্তান্ত ত্তব দ্বারা শরীরকে 

« ভগবানে মনঃসংযোগকে সামাগ্ড কছে এবং ভগবানের গ্রীমূর্তির জঙ্গসকলের লাবপযাদি ভাবনাকেই 
বিশেষ বল! যায়। হৃতরাং শ্বরণের ও ধাদের কিফিৎ মাত্র প্রতেদ কঙ্গিত হইয়া খাকে। 



১২৪ শঞ্ীহরিভক্তিবিলাঃ। [ওয় বিলাস: । 

ভূতীয়স্বন্ধে।-_ 

সোইসাবদত্রকরুণো৷ ভগবান্ বিবৃদ্ধ-প্রেমস্মিতেন নয়নাম্ুরুহং বিজুত্তন্। 
উথায় বিশ্ববিজয়ায় চ নে! বিষাদং মাধব! গিরাপনয়তাৎ পুরুষঃ পুরাণ: ॥ 

দেবগ্রপন্নার্ধিহর প্রসাদং কুক কেশব। অবলোকনদানেন ভূয়! মাং পারয়াচ্যুত ॥ ইতি॥ ৭৯॥ 
দেবালয়ং প্রবিশ্ঠাথ স্তোত্রাণীষ্টানি কীর্তয়ন। কৃষ্ণম্য তুলসীবর্জং নিশ্মাল্যমপসারয়েৎ॥ 

অধ নির্মাল্যোতারণং। 

অত্রিশ্বতৌ ।-- 

প্রাতঃকালে সদ] কুরধ্যান্নিশ্মাল্যোত্তারণং বুধঃ ॥ 

তূষিতাঃ পশবো বদ্ধাঃ কন্কা চ রজস্বলা। দেবতা চ সনির্ধাল্যা হস্ত পুণ্যং পুরাকৃতং ॥ 
নারসিংহে শ্রীাযমোক্তৌ।-__ 

দেবমাল্যাপনয়নং দেবাগারে সমৃহনং। স্বাপনং চিনির গোপ্রদানসমং স্থৃতং ॥ ৮* ॥ 

নারদপঞ্চরাত্রে ।__ 

ষঃ প্রাতরুথায় বিধায় নিত্যং, নিশ্বালামীশস্ত নিরাকরোতি । 

0558 দরিদ্রুতা চ,  নাকাবত্যুর চ চ (রোগমাতং | 
৮ ০ শাশ্বত ৩ ০্পেস্পপপসপ ০ 

নীরাকনং রঙ ॥ ৭৮॥ বিজু বিজুসতযন্ প্রকাশয়ন্॥ ৭৯ ॥ ইষটান ্বস্ত কৃ বা প্রিযাণি 
সহআনামাদীনি। 

দেবশ্য মাল্যং নিশ্মাল্যৎ তন্য বারিরাহরা সমৃহনং মার্জনা| ১8888 ॥৮০ ॥ 
০ 

শী” শসা সপ ভা 

প্রবোধিত করিয়া নীরাজন করিবে। ৭৮। তৃতীয় লিখিত আছে যে, ব্রন্ধা বনিয়াছিলেন, 
সেই পুরাণপুরুষ ভগবান্ অতীব কপাল, তিনি প্রথিত সপ্রেম হাস্ত ছারা স্বীয় নেত্রপন্স বিকা- 
সিত করত এই বিশ্বের উত্তব ও মংপ্রতি অনুগ্রহ বিস্তারার্থ গাত্রোখান পূর্বক মধুরবচনে মদীয় 
বিষাদঅপনোদন করুন্। হেদেব! হে প্রপন্নজনভয়হারিন! হে কেশব! মতপ্রাতি অনথ- 

' গ্রহ প্রকাশ করুন্। হে অচ্যুত! পুনর্ববার দর্শন দান দ্বারা আমাকে বিশুদ্ধ করুন্। ৭৯। 
তৎপরে দেবায়তনে প্রবিষ্ট হইয়া স্বীয় মনোজ্ঞ স্ততি কিংবা শ্রীকষ্ণের সহশ্রনামাদি কীর্তন 
করিতে করিতে তুলসী ব্যতীত অন্য নির্ধাল্য সমূহ অপসারণ করিবে। 

অনন্তর নির্মাল্যোতারণ।-_অত্রিশ্বতিতে লিখিত আছে যে, বুধ ব্যক্তি প্রভাতে সর্বদা 
নির্মান্য উত্তারণ করিবেন। তৃষিত পণ্ড রজ্জুবদ্ধ থাকিলে, অনূঢ়া কন্তা রজস্বলা হইলে এবং 
দেবতা নির্মাল্যসংযুক্ত থাকিলে উহীরা পূর্বাঙ্জিত পুণ্যরাশি ধ্বংস করিয়া থাকেন। নার- 
সিংহপুরাণে যমোক্তি আছে যে, দেবতার নির্মাল্য অপসারণ করিলে, সন্মার্জনী ছারা দেবায়. 
তনের মার্্ন করিলে এবং দেবগণকে স্নান করাইলে গোদান সদৃশ ফল হয়, এইরূপ কীন্তিত 
আছে। ৮০। নারদপঞ্চরাত্রে লিখিত আছে যে, িনি প্রভাতে গাত্রোখান করিয়া নিত্য- 
ক্রিয়া! সমাধানে শ্রীকুষের নির্দালা অপসারণ করেন, তাহার ছুঃখের সম্ভাবনা নাই, দারিজোর 
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অরুণোদয়বেলায়াং নির্ধা ল্যং শল্যতাং ব্রজেং। প্রাতস্তব স্তান্মহাশল্যং ঘটিকামাত্রযোগতঃ ॥ 
অতিশল্যং বিজানীয়াতততো বঙ্তপ্রহারবৎ। অরুণোদয়বেলায়াং শল্যং তত ক্ষমতে হরিঃ। 
ঘটিকায়ামতিক্রান্তো সুত্র পাতকমাবহেৎ। মুহূর্তে সমতিক্রান্তে পূর্ণৎ পাতকমূচ্যতে ॥ 
অতিপাতকমেব স্যাং ঘটিকানাৎ চতুষ্টয়ে। মুহূর্তত্রিতয়ে পূর্ণে মহাপাতকমূচাতে ॥ 

ততঃ পরং ব্রঙ্গবধো মহাপাতকপঞ্চকং | প্রহরে পূর্ণতাং যাতে 'প্রায়শ্চিন্তং ততো ন হি॥ 
নিশ্মাল্যস্ত বিলঙ্বে তু প্রারশ্চিন্মথোচাতে । অতিক্রান্তে মুহূর্তার্দে নহত্ং জপমাচরেহ। 

পূরণে মুহূর্তে সংজাতে সহম্রং সার্দমূচাতে ৷ সহহ্দ্বিতয়ং কুর্ধ্যাৎ ঘটিকানাং চতুষ্টয়ে। 

. মুহূ্তরি তয্নেহতীতে অযুতং জপমাচরেং। প্রহরে পূর্ণতা মাতে পুরশ্চরণমূচ্যতে | 
প্রহরে সমতিক্রান্তে প্রায়শ্চিন্তং ন বিদ্যত্তে ॥ 

অথ মুখ প্রক্গালনং | 

রহস্তাজ্বি মুখান্তোজক্ষালনায় পতপ্ণ হে। গণ্ু,ষাণি জলৈর্দক। দন্তকাষ্ঠং সমর্পয়েৎ ॥ 
জিহ্বোক্লেখনিকাং দা পান্থুকে শুদ্ধম্বত্তিকাং। সলিলঞ্চ পুনর্দগ্যাধাসোহপি মুখমাজ্জনং | 

ততঃ তুনসীং ু প্যামযেৎ ভগবংপ্রিয়াং। তন্মাহাম্মাঞ্চ তনধয প্রসঙ্গে লেখামগ্রতঃ॥ ৮১। 
শা : সত শত এল ৮. সা ও ৪ 

ভগবং্রিয়ামিতি তিমুখ ্রক্ষালনাবসরে ইপযন্মিন্ত ংসমর্পণেতথ | তুলসীব্যতি তরি কনির্শল্যোত্তা- 
রণে চ কারণং জ্ঞেয়ং ॥ ৮১ ॥ 

পা শা পপ পপ ০ ৮ 

আশঙ্ক নাই, অকালমৃত্ার সম্ভাবনা! নাই এবং রোগমাত্রেরও আশঙ্ক। নাই। অরুখোদয় 
কালে নিশ্মাল্য শল্যসদৃশ হইয়। থাকে, প্রভাতে মহাশল্যবৎ হয়, ঘটিকামাত্র অতীত হইলে 
অতিশল্য হয় এবং তৎপরে বজ্তুপ্রহারবং হয় জানিবে। অরুণোদগ্নকালে নিশ্মাল্য অপসারণ 

ন। করিলে যে শল্যতুল্য হয়, হরি তাহ। ক্ষম। করিয়। থাকেন। ঘটিকাকাল গত হইলে*নির্মাল্য 
ক্ষদ্রপতিকের সঞ্চার করিয়। দেয়? মুহূর্তকাল অতীত হইলে পূর্ণপাপ বলিয়া! অভিহিত হয়; 

চারিদণ্ড কাল গত হইলে অতিপাতক হইয়। থাকে মুহূর্তত্রয় সম্পূর্ণ হইলে মহাপাতক . বলিয়া 
কথিত হয়) তংপরে ত্রন্মত্যা ও পঞ্চ মহাপাপের সদৃশ হইয়! থাকে এবং প্রহ্রকাল সংপূর্ণ, 
হইলে আর তাহার কোনরূপ প্রায়শ্চিত্ত নাই। যদি নির্মাল্য উত্তারণে বিলম্ব হয়, তাহ! 
হইলে তাহার ( ষথাষথ ) প্রায়শ্চিত্ত বিবৃত হইতেছে । অর্ধ মূহূর্ত কাল ( একদণ্ড) অতীত 

হইলে সহশ্রনংখ্য জপ .করিবে, মুহ্র্তকাল পরিপূর্ণ হইলে সার্ধ সহন্র (দেড় হাজার ) জপ 

কথিত হইয়াছে; চারিদণ্ড কাল গত হইলে ছ্িসহশ্র জপ করিতে হয়; মুহূর্ত্রয় গত হইলে 

অযুতসংখ্যা জপ করিবে; আর প্রহরকাল পরিপূর্ণ হইলে পুরশ্চরণ কথিত হইয়াছে, কিন্ত 
প্রহরকাল অতীত হইয়৷ গেলে তৎপরে আর প্রায়শ্চিত্ত নাই। 
অনন্তর শ্রীকৃষ্ণের মুখপ্রক্ষালন।-_শ্রীকর, শ্রীচরণ ও মুখকমল প্ররক্ষালনার্থ পতদ্গ্রহের 
(পিকদানির ) অভ্যন্তরে সলিল দ্বার। গণ্য দিয়া দস্তকাষ্ট অর্পণ করিবে। জিহ্বা-মার্জনিকা, 
পাদুকা-যুগল ও পবিত্র মৃত্তিক] দিয়! পুনর্বার জল ও মুখমাঞ্জনবস্ত্ প্রদান করিবে । তৎপরে 

১৬ 
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অথ দন্তকাষ্ঠাদ্যপণম।ছা্ঝ্যং। 

বিষুণধর্মোতরে 1 
দন্ত কাষ্ঠপ্রদানেন দস্তসৌভাগ্ামৃচ্ছতি । জিহ্বোল্লেখনিকাং দত্বা বিরোগন্বতিজায়তে। 

পাদুকায়াঃ প্রদানেন গতিমিষ্টামবাপু যাং। মৃষ্ভাগদানাদ্দেবস্য ভূমিমাপ্রোতানুত্তমাং ॥ 
অথ মঙ্গলনীর।জনং | 

পঠিত্বাথ প্রিয়ান্ প্লোকান্ মহাবাদিত্রনিস্বনৈঃ। প্রভোনীরাজনং কুর্য্যান্মঙ্গলাখ্যং জগদ্ধিতং 
নীরাজনব্বিদং সর্বৈঃ কর্তৃবাং শুচিবিগ্রহৈঃ। পরমদ্ধয়োথায় দ্রষ্টব্য সদ! নরৈঃ ॥ 

প্লীণাং পুংসাঞ্চ সর্কোষামেতধ সর্বেষ্টপূরকং | সমস্তদৈত্যদারিদ্র্যহুরিতাহ্যাপশান্তিরূৎ ॥ ৮২॥ 
* অথ প্রাতঃক্স।ন।ধোগ্যমত। 

'ততোইরুণোদয়ন্থান্তে স্বানার্থং নিঃসরেদ্বহিঃ ৷ কীর্তয়ন্ কষ্ণনামানি তীর্থ, গচ্ছেদনম্তরং ॥ 

তথ! চ শুক্রশ্বতৌ।-__ 

ত্রাচ্দে মুহুর্তে চোখায় শুচিভূত্ব। সমাহিত; | স্বস্তিকান্থসনং বন্ধ।'ধ্যাত্বা! রুষণপদান্ুজং। 

ততো! নির্গত্য নিলয়ান্নামানীমানি কীর্ভয়েৎ। শ্রীবাসদেবানিকুদবপ্রছায়াধোক্ষজাচাত। 

শ্রীকষ্ণানন্ত গোবিন্দ স্র্ষণ নমোইস্ব তে ॥ গন্বা তীর্ঘাদিকং তত্র নিক্ষিপ্য স্নাননাধনং। 

বিপিনাচর্ধ্য মৈত্রাদিরু ত্যং শৌচং বিধায় চ। আচম্য খানি সম্মার্জয স্নান ্্যাং যখোচিতং ৮ ৮৩| 

শ্লোকান্ বহ্ণগীড়ং ক্ষচিদ্দিতি বিনাশয়েত্যাদীন্। অমঙ্গলমিত্যাখ্যা যন্ত তৎ॥৮২॥ 

বিধিনেতি সর্ববত্রান্থেতি ৷ মৈত্রং পুরীযোতস্গস্তদাদিকং। খানি ইন্্য়চ্ছিত্রাণি। যথোচিতং 
বর্ণাশরমাগ্ন্থরূপং। অত্র চ প্রায়ে। গৃহস্থশ্যৈব লেখ্যশ্রীভগবৎপৃজাবিধিষোগ্যত্বাৎ তশ্যৈবায়মা- 
চারো জেয়ঃ। অতএব রিষকুপুরাণাছ্াক্তানি' প্রায়ো গৃহ্ধিষ্মবচনান্যেব লিখিতানীতি দিক্ ॥৮৩ 

ভগবংপ্রিনা, পবিত্ররূপিসী ্্ীতুলসী দিবে। অতঃপর মুখ্য প্রগ্তাবে ইহার মহিম| বর্ণিত 

হইবে। ৮১। 

অনন্তর দন্তকাষ্াগর্পণ-মাহাত্ময।__বিষুধধর্টোত্তরে লিখিত আছে, শ্রীরুষ্ণকে দন্তবাষ্ঠ প্রদান 
করিলে দন্তসৌভাগ্য প্রাপ্ত হওয়া যায়, জিহ্বামার্জনিক। প্রদান করিলে নীরোগ হইয়া থাকে, 
পাদুকা অর্পণ করিলে বাঞ্ছিত গতি প্রাপ্তি এবং মৃত্তিকাভাগ প্রদান করিলে উত্তম| ভূমি 

লাভ হয়। 

অতঃপর" মঙ্গল আরত্রিক।--তৎপরে প্রিয়ঙ্পোকসমূহ পাঠ পূর্ব্বক মহাবাদিত্র সহকারে 

কষে জগদ্ধিতকর মঙ্গল নীরাজন করিবে । সকলে বিশ্ুদ্বশরীরে এই মঞ্গল নীরাজন করিবে। 
মন্থ্যামাত্রই গাত্রোথান পূর্বক মহতী শ্রদ্ধা সহকারে নিরন্তর ইহা নেত্রগোচর করিবে। ইহা 

নর নারী সকলেরই অখিল বাঞ্ছিত পূর্ণ করে এবং নিখিল ছুঃখ, দারিত্র্য ও পাতক ধ্বংস . 
করিয়! দেয় । ৮২। 

অনন্তর প্রাতঃক্নানার্থ উদ্ম।-__তদনন্তর অরুণোদয়কাল বিগত হইলে স্মানার্ঘ বহির্গত 
হইবে। তৎকালে কষ্ণনাম-সমূহ কীর্তন করিতে করিতে তীর্ঘে (পবিত্র জলাশয়ে ) গমন 
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অথ মৈত্র।দিকু তাবিধিঃ | 

শ্রীবিষুণপুরাণে ওর্বসগরসংবাদে গৃহিধশ্মকথনে।__ 
ততঃ কল্যে সমৃখায় কৃরধ্যান্ৈত্রং নরেশ্বর । নৈঞ ত্যামিষুবিক্ষেপমতীত্যাত্যধিকং গৃহাৎ।৮৪। 
দুরাদাবসথান্সত্রং পুরীষঞ্চ সমৃৎস্থজেৎ | পদাবসেচনোচ্ছিষ্টে প্রক্গিপেন্ন গৃহাঙ্গনে ॥ ৮৫ ॥ 
আত্মচ্ছায়াং তরোশ্ছায়াং গোস্থধ্যাগ্রানিলাংস্তথ|। গুরু দ্বিজাতীংশ্চ বুধে! ন মেহেত কদাচন ॥ 
ন কষ্টে শশ্তমধ্যে বা গোত্রজে জনসংসদি | ন বআ্্নি ন নগ্যাদিতীর্থেষু পুরুষর্ষভ। 
নাগ, নৈবাস্তসন্তীরে ন শ্শীনে সমাচরেং। উতৎসর্গং বৈ পুরীষন্ত মৃত্রন্ত চ বিসর্জজনং ॥ 
উদজুখো দিবোৎসর্গং বিপরীতমুখো! নিশি ৷ কুব্কাতানাপদি প্রাজ্ঞে! মৃত্রোৎসগকচ পার্থিব ॥ 
তণৈরাচ্ছাদা বন্থধাং বন্প্রাবৃতমস্তকঃ | তিষ্টেন্নাতিচিরং তত্র নৈৰ কিঞ্িছুদীরয়েং ॥ ৮৬॥ 

তথা কৌর্ে ব্যাসগীতায়াং।-_ 

_ নিধায় দক্ষিণে কর্ণে ব্সতরমূদঘুখঃ | অন্তর্ধাপ্য মহীং কাষ্টেঃ পত্রৈলো ্টেস্তণেন বা ॥ 

কলো উনি গ্রামস্ত নৈর্ধত্যাৎ দিশি 1৮৪॥ তদসম্ভবে স্গৃহাদ, রে ৃন্াছাৎসর্গৎ ্রধ্যাৎ 1৮৫| 

_করিবে। এই বিষয়ে শুক্রম্থতিতে লিখিত আছে যে, ত্রা্ম : মুহূর্তে গাত্রোখান করত পবিত্র ও 

স্থিরমনাঃ হইয়া স্বস্তিকাদি আসনে উপবেশন পূর্বক কৃষ্ণের চরণকমল চিন্ত। করিবে । তৎপরে 
গৃহ হইতে নিষ্ষান্ত হইয়া এই সমস্ত নামকীর্ভন করিবে | যথা _হে শ্রীবাহ্ছদেব! হে অনি- 

রুদ্ধ! হে প্রছ্যয়! হে অধোক্ষজ। হে অচ্যুত' হে শ্রীকষ্ণ! হে অনন্ত! হে গোবিন্দ! 
হে সন্কর্ষণ! তোমাকে নমস্কার। এই প্রকার নাম কীর্তন করিতে করিতে জলাশয়াদিতে গমন 
পূর্বক তথায় স্ানোপযোগি দ্রব্য রাখিয়া যথাবিধানে পুরীষবিনঙ্নাদি কর্ন, শৌচ, আচমন ও 
ইন্জিয়চ্ছিত্রসমূহ প্রক্ষালন করত যথোচিত (বর্ণাশ্রমাদির অন্গরূপ) স্নান সম্পাদন করিবে । ৮৩। 

অতঃপর মলত্যাগা্দিবিধি। বিষুপুরাণে গর্ব ও নগরসংবাদে গৃহিকর্মকথন্মে লিখিত 
আছে যে, হে নৃপতে! অতঃপর প্রভাতে গাত্রোখান পূর্বক গৃহ হইতে শরক্ষেপের দুরত্ব 
লঙ্ঘন করত অধিক দূরে গমন করিয়! পুরীষ বিসর্জন করিবে । ৮৪ | ধদি গ্রামের নৈধ তভাগে 
শরক্ষেপের দূরত্ব প্রাপ্ত হওয়! না যায়, তাহ! হইলে অন্য যে দিকেই হুউক্, গৃহ হইতে দুরে 
গিয়া! মৃত্র পুরীষ বিসঙ্জন করিবে। চরণক্ষালনজল ও উচ্ছিষ্ট দ্রব্য গৃহপ্রাঙ্গণে প্রক্ষেপ করিতে 
নাই।৮৫ | বিচক্ষণ ব্যক্তি নিজ ছায়াতে, তরুচ্ছায়াতে, গো-সম্মুখে, স্ধ্্যাভিমুখে, অগ্নির 
অভিমুখে, বায়ুর অভিমুখে, এবং গুরু ও বিপ্রের অভিমুখে কদাচ মৃত্র-পুরীষ বিসঙ্জন 
করিবে না। হে নরশ্রেষ্ঠ ! কষ্ট ভূমিতে, শশ্যমধ্যে, গোষ্টে। জনসমাজে, পথিমধ্যে, নদী প্রভৃতি 

ীর্থে, সলিল মধ্যে, জলের ধারে ও শ্মশানে মৃত্র-পুরীষ বিসঞ্জন করিতে নাই। হে 

নৃপ ! বিপৎপাত না হুইলে স্থধী ব্যক্তি দিবাভাগে উত্তরান্য হুইয়৷ এবং নিশাভাগে দক্ষিণান্ত 
হইয়া তৃণ হ্বারা ভূতল আচ্ছাদন ও বসন দ্বারা শিরোদেশ আবৃত করতঃ মৃত্র-পুরীষ বিসর্জন 
করিবে; পরন্ধ সে স্থানে বহক্ষণ অবস্থিতি করিবে না এবং মল-মুত্র ত্যাগকালে বাক্- 
প্রয়োগও করিবে না । ৮৬। কৃর্দপুরাণে ব্যাসগীতায় লিখিত আছে, দক্ষিণ কর্ণে যজ্ঞোপবীত 



১২৪ '  স্ীক্ীহরিভক্তিবিলাসঃ। [ ওয় বিলাসঃ। 

প্রাবৃতা তু শিরঃ কুর্ধ্াদিগ্রস্ত বিসর্জনং। ন চৈবাভিমুখঃ স্ত্ীণাং গুরুত্রান্ষণয়োর্গবাং। 
ন দেবদেবালম্নয়োর্নাপামপি কদাচন ॥ ৮৭ ॥ 

ন্দীং জ্যেতীংষি বীক্ষিত্বা ন বাযুগ্লিমুখোহপি বা। 
প্রত্যাদিতাং প্রত্যনলং প্রতিসোমং তথৈৰ চ॥ 

কাশীখণ্ডে শ্রষ্বন্দাগন্ত্যসংবাদে | 

ততশ্চাবশ্যকং ক্রং নৈ্ধ তীং দিশমাশরয়েং। গ্রামাদ্ধস্থঃখশতং গচ্ছেব্গরাচ্চ চতুণুণং | 
কর্ণোপবীত্যুদপ্বক্ে। দিবসে সন্ধায়োরপি। বিখুত্রে বিস্থজেম্মৌনী নিশায়াং দক্ষিণামূখ; ॥ 

নালোকয়েদ্িশে ভাগান্ জ্যোতিশ্চক্রং নভোইমলং। 

বামেন পাণিন! শিশ্নং ধৃত্বোতিষ্ঠেৎ প্রযত্ববান্ ॥ 
তত্রৈকাগ্রে ।_ 

ন মৃত্রং গোত্রজে কুধ্যানন বন্মীকে ন ভন্মনি। ন গর্েষু সসব্েষু ন তিষ্ন ব্রজন্পপি। 
যথান্খমূখো রাত্বৌ দিবা চ্ছায়ান্বকারয়োঃ। ভীতিষু প্রাপবাধায়াই কু্ধ্যান্রলবিসর্জনং। ৮৮ | 

 গবাদীন্ গুরুং ছবিজাতীংস্চ প্রতি তদভি ভমুখো ন মেহেদিত্যর্থ: ॥৮৬॥ তথেতি গৃহিধশ্মকথন 

এবেতার্থঃ। শ্রীবিষুপুরাণতঃ কিঞ্চিদ্বিশেষমপেক্ষ্য শ্রীকুর্মপুরাণকাশীখণ্ডবচনানি লিখতি নিধা- 

য়েত্যাদি। এবমগ্রেইপি সর্বমূহং ॥ ৮৭ | বীক্ষিত্েত্যার্যং পশান্িত্যর্থ:। প্রত্যাদিত্যমিতি 
তত্তদভিমুখঃ সঙ্গ কর্ধ্যা্দিতি পূ্ববদর্থঃ ॥৮৮। 

স্থাপন করত উত্তরান্ত হইয়া কাষ্ঠ, পত্র, লোষ্্ ও তৃণ দ্বারা ভূতল এবং বস্ত্র দ্বারা শিরোদেশ 

আচ্ছাদন পূর্বক মৃত্রপুরীয বিসঙ্জন করিবে। স্ত্রীঙ্জাতির, গুরুজনের, ব্রাক্ষণের, গোর, 
দেবতার, দেবায়তনের ও জলের অভিমুখ হইয়া মল-মৃত্র কদাচ ত্যাগ করিবে না। ৮৭। 

নদীর দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া, নক্ষত্রের দিকে নেত্রপাত করিয়া, বায়ুর প্রতিকূলে অবস্থিত 
হইয়া, অগ্নির দিকে মূখ করিয়া, এবং কুধ্য ও চক্রের সন্মধীন হইয়া মুত্র পুরীষ বিসঙ্জন 
করিবে না। কাশীখণ্ডেও অগন্তাসংবার্দে লিখিত আছে, অতঃপর কর্তব্য ক্রিয়া সম্পাদনার্থ 
নৈঞ্চত কোণ গমন করিবে। গ্রাম হইতে শত ধন্থ (চতুঃশত হস্ত ) এবং নগর হইতে 
তদপেক্ষা চারিগুণ দূরে গমন করিবে। কর্ণে যজ্জোপবীত স্থাপন পূর্বক দিবাভাগে ও 
সন্ধ্যঙ্বয়ে উত্তরান্ঠ হইয়া! এবং নিশাকালে দক্ষিণা্য হইয়৷ মৌনাবলম্বন করত মৃত্র- 
পুরীষ বিসঙ্জন করিবে। তংকালে কোন দিকে নেত্রপাত করিবে না, নক্ষত্রপুঞ্জের ও 

আকাশের দিকেও দৃষ্টিপাত করিতে নাই। সযত্বে বাম কর দ্বার! শিশ্ন ধারণ পূর্বক 

গাত্রোখান করিবে। এঁস্থানের কিঞিঃৎ অগ্রে লিখিত আছে যে, গোত্রজে ( গোষ্ঠে 

বন্দীকোপরি, ভন্মোপরি, এবং প্রাণিযুক্ত গর্ভে মল-মৃত্র ত্যাগ করিবে না। দণ্ডায়মান 
অবস্থায় এবং গমন করিতে করিতেও মৃত্র-পুরীষ ত্যাগ করিতে নাই। যদি প্রাণহানির ভয় 
উপস্থিত হয়, তাহ! হইলে কি দিব! কি রাজি সকল সময়েই যেদিকে স্থৃবিধ! হয়, সেই দিকে 

অভিমুখ হইয়া ছায়াতে বা অন্ধকারেও মল বিসঙ্জন করিতে পারে। ৮৮ 



ওয় বিলাস:।] জীত্রীহরিভক্তিবিলামঃ।  " ১ই৫ 

পরবিগুরাণে ততদৈব_ অধ রি | 

বন্মীকমৃষিকোৎখাতাং মং নাস্তর্জলাততথা। শৌচাবশিষ্টাং গেহাচ্চ ন দগ্যান্লেসস্তবাং ॥ ৮৯। 
অস্তঃগ্রাণ্যবপন্নাঞ্চ হলোংখাতাঞ্চ পার্থিব। পরিত্যজন্মদশ্চৈতাঃ সকলাঃ শৌচসাধনে ॥ 
এক লিঙ্গে গুদে তিস্রো৷ দশ বামকরে নৃপ। হস্তদ্ধয়ে চ সপ্তান্তা মৃদঃ শৌচোপপাদিকাঃ ॥৯০। 

যমস্বতৌ।__তিঅস্ত পাদয়োর্দেয়াঃ শুদ্ধিকামেন নিত্যশঃ। 
কিঞ্চ।__তিত্রস্ত মৃত্তিকা দেয়াঃ কৃত্বা তু নখশোধনং ॥ ৯১ ॥ 

' কাশীখণ্ডে চ তত্রিব ।-_ 

- গুহে দগ্যানদং চৈকাং পায়ো পঞ্চান্ুসান্তরাঃ। দশ বাঁমকরে চাপি সপ্ত পাণিছয়ে মুদঃ। 
একৈকাং পাদয়োর্দস্ভাৎ তিশ্রঃ পাণ্যোম্বদঃ স্বতাঃ। ইখং শৌচং গৃহী কুর্ধ্যাদগন্ধলেপক্ষয়ারধি | 
ক্রমাদ্দিগুণমেতত্ু ব্রহ্মচরধ্যাদিষু ত্রিষু। দিবাবিহিতশোচাচ্চ রাত্রাবর্দং সমাচরেং | 
রুজার্দঞ্চ তদর্দঞ্চ পথি চৌরাদিপীড়িতে। তদর্ধং যোষিতাঞ্চাপি স্বাস্থ্যে নুন ন কারয়েৎ॥ 

আর্দরধাত্রীফলোন্সানা মৃদঃ শৌচে প্রকীন্ঠিতাঃ ॥ ৯২ ॥ 

__ লেপসম্তবাং ভিত্তিগতাং ॥ ৮৯॥ অন্তর্মধ্যে প্রাণিভিঃ কীটেঃ অবপন্নাম্ উপহতাং । 
পাঠাস্তরে অগুভিঃ সুক্মৈঃ প্রাণিভিরবপন্নাং ॥ ৯০ ॥ এবং মতভেদঃ সপাদুকনিষ্পাদুকাদি- 

_ভেদেন কল্প: | পাদয়োরিতি প্রত্যেকং তি ইতি জেয়ং। দেয়া হস্তয়োরিতি শেষঃ ॥ ৯১। 

অনন্তর শৌচবিধি।-_বিষুপুরাণের এ স্থানেই লিখিত আছে যে, হে নৃপতে ! বন্ধীক- 
মৃত্তিকা, মুষিকোদ্ধত মৃত্তিকা, সলিলমণ্যস্থ মৃত্তিকা, শৌচাবশিষ্ট মৃত্বিক! এবং গৃহভিত্তিস্থ 

মৃত্তিকা শৌচকর্ে গ্রহণ করিতে নাই। ৮৯। মধ্যে ক্ষুদ্রপ্রাণী অর্থাৎ কীটগণ কর্তৃক 

উপহত ও লাঙ্গলোদ্ধুত মৃত্তিকা শৌচক্রিয়ায় বজ্জনীয়। হে নৃপতে! শৌচসাধন-মুত্তিকা 

শিশ্নে একবার, গুহ বারত্রয়, বামকরে দশবার এবং দুই করে সপ্তবার মদ্দন করিতে হয় ।৯০। 

যমস্থতিতে লিখিত আছে যে, ধিনি শুদ্ধি অভিলাষ করেন, তিনি প্রত্যহ দুই চরণে তিন 
তিনবার মৃত্তিকা দিবেন । আরও লিখিত আছে যে, নখশোধন করিয়া তিনবার স্বতিকা দিতে 

হয়। ৯১। কাশীখণ্ডেরও পূর্বোক্ত স্থানে লিখিত আছে যে, শিশ্সে একবার, মলদ্বারে 

পঞ্চবার, বামকরে দশবার, ছুই হাতে সপ্তবার, ছুই চরণে একবার এবং পুনর্ববার ছুই করে 
বারত্রয় অলযুক্ত মৃত্তিকা দিবার বিধি নির্দিষ্ট আছে। যাবৎ গন্ধলেপ বিদুপিত ন1 হয়, 

তাবৎপধ্যস্ত গৃহী ব্যক্তি এই শৌচ করিবেন। ব্র্রক্ষচর্য্যাদি আশ্রমত্রয়ে এই শৌচ 
যথাক্রমে দ্বিগুণ অর্থাৎ ব্রহ্মচারী গৃহী অপেক্ষা দ্বিগুণ, বানপ্রস্থ ত্রিগুণ এবং ভিক্ষু চারিগুণ 

শৌচাচরণ করিবেন। দিবাতে যে শৌচের বিধি নির্দিষ্ট আছে, নিশাকালে তাহার 
অর্ধ আচরণ করিতে পারে। ক্ষপ্ন অবস্থাতেও অর্ধ অবস্থা । চৌর প্রভৃতি খারা আক্রান্ত 
পথে তদর্ধ। নারীজাতির পক্ষে তাহার অর্ধ ব্যবস্থেয়। দেহের স্বাস্থ্য বিষ্কমানে শৌচের 

নযুন্ত। করিতে নাই। এক একবারে আর্দ্র আমলকীফলপ্রমাণ মৃত্তিকা শৌচকর্দে নির্দিষ্ট 



১২৩ '  প্রঞ্ীহরিভক্তিবিলাসঃ| [ওয় বিলাস: 

শঙ্খস্থতৌ ।__মু্ভিকা তু সমুদ্দিষ্টা ত্রিপা পৃধ্যতে য়া ॥ ৯৩॥ 

দক্ষম্থৃতৌ।_. 
অর্দপ্র€ুতিমাজ। তু প্রথম! মৃত্তিক! স্থতা। দ্বিতীয়া চ তৃতীয়! চ তদর্ধং পরিকীর্িত| ॥ ৯৪ ॥ 

অথ (কবলমুৎসর্গে দক্ষঃ। 

একা লিঙ্গে তু সব্যে ত্রিরুভয়োমৃদ্দুয়ং স্বৃতং 
ব্রাঙ্গে।_ 

পাদয়োর্দে গৃহীত্ব। চ স্থপ্রক্ষালিতপাঁণিন। ৷ আচম্য তু ততঃ শ্তদদঃ সত্ব! বিষ্ণৎ সনাতনং ॥ ৯৫ | 

অথ আচমনবিধিঃ | 
বিষুপুরাণে তত্রেব।__ 

, অচ্ছেনাগম্ধফেনেন জলেনাবুঘ,দেন চ। আচামেত মৃদং ভূয়ন্তখাদছ্যাৎ সমাহিতঃ | 

নিপ্পাদিতাজ্ঘিশোচস্ পাঁদাবত্যুক্ষ্য বৈ পুনঃ । 
ত্রিঃ পিবেৎ সলিলং তেন তথ ছিঃ পরিমার্জয়েংৎ ॥ ৯৬ ॥ 

শী্ষণ্যানি ততঃ খানি মূর্দানঞচ মব্দালভেং। বাহ্ নাভিঞ্চ তোয়েন হৃদয়ঞ্চাপি সং ংস্পৃশেহ ॥ 

অস্থুান্তরা: ম্পো মধ্যে জলসহিতা: ॥ ৯২ ॥ তরিপব্বা মধ্যবত্ত্য্লিতরয়গ্তাদিপর্বত্রয়ং। এষা ও 

চ গুদব্যতিরিক্তে জেয়। ॥ ৯৩ ॥ ূ 

অতএব লিখতি অর্দধেতি। গ্রথম। গুদে দেয়ানামাছ্যা। ॥ ৯৪ ॥ সব্ হস্তে উভয়োহক্ডিয়োঃ ॥ 

আচামেতেতাচমনং প্রস্বত্য তন্ত পূর্বাঙ্গমাহ মুদমিতি । অন্তাং মুদমাদদ্যাৎ। তথ! চ নিষ্পা- 

দিতমজ্বিশৌচং যেন সঃ। যদ্ব। ভূয়োহন্যাং মুদং দগ্াৎ পাদয়োরিতি শেষঃ, ততশ্চাচামে- 

তেত্যর্থঃ। তেন পাদাহ্াক্ষণত্রিঃস্সানশেষসলিলেন দ্ধিঃ পরিমার্জয়েনুখমিতি শেষঃ ॥ ৯৫-৯৬ ॥ 

হইয়াছে। »২। শহস্থতিতেও লিখিত আছে যে, যাহাতে ত্রিপব্বা পূর্ণ হয় অর্থাৎ মধ্যস্থিত 

অগ্নুলী তিনটার প্রথম গ্রন্থি পূর্ণ হয়, তাবংপরিমিত মৃত্তিকার ব্যবস্থা নির্দিষ্ট হইয়াছে । ৯৩। 

দক্ষস্থতিতে লিখিত আছে ষে, প্রথমবারের মৃত্তিকা অর্ধ-প্রস্থতি-পরিমিত ( অর্ধাঞ্জলির অর্ধ- 

. প্রমাণ) দ্বিতীয়বারের ও তৃতীয়বারের তদর্দ ব্যবস্থা নির্দিষ্ট আছে। ৯৪। 
কেবলমাত্র মৃত্রত্যাগবিষয়ে দক্ষের উক্তি যথা, শিঞ্ধে একবার, বাম করে তিনবার এবং 

ছুই হাতে দুইবার মৃত্তিক! দিবার ব্যবস্থ। কীর্তিত আছে। ব্রহ্মপুরাণে লিখিত আছে যে, 

পদদঘয়ে দুইবার মৃত্তিক! দিয়। উৎকষ্টর্ূপে ধৌত" কর দ্বার আচমন পূর্ব্বক সনাত ন হরিকে 
শরণ করত পবিত্র হইবে। ৯৫। 

অনন্তর আচমনবিধি।---বিষ্ুপুক্ধাণের পুর্বেক্ত স্থানেই লিখিত আছে যে, স্বচ্ছ, গন্ধহীন, 

ফেনরহিত, বৃদ্ধ ধশূন্য জল দ্বারা আচমন করিতে হয়। পুনরায় সতর্ক হইয়! চরণে মৃত্তিকা দিবে। 

পাদশৌচ সমাধাস্তে পুনরায় পদঘয় প্রক্ষ/লন পূর্বক বারত্রয় জলপান অর্থাং আচমন করিবে 
এবং এ সলিল দ্বারাই বারছয় মুখ ধৌত করিবে ।৯৬। তৎপরে শীর্ধণাছিদ্র (নেত্র নাসা 

ইত্যাদিতে) এবং শিরোদেশে মৃত্তিক। স্পর্শ করাইয়। বাহুতে, নাভিদেশে ও হৃদয় প্রদেশে 



বিবার শ্ীহরিভক্তিবিলাসঃ। 
অত্র চ বিশেষে দক্ষেণৌক: | 
রক্ষালয হস্ত পাদৌ চ ত্রিঃ পিবেদদ্ব বীক্ষিতং। সংবৃতাহৃ্মূলেন ঘি: গ্রমৃজ্যাত্তো মুখং। 
সংহত্য তিস্থতিঃ পূর্বমান্তমেবমূপম্প্শেৎ। অসুষ্ঠেন প্রদেশি্যা দ্রাণৎ পশ্চাদনস্তরং | 
অনুষ্ঠানামিকাভ্যাস্থ চক্ষুঃশ্রোত্রে পুনঃ পুনঃ । কনিষ্াষ্টয়োর্নাভিং হৃদয়স্থ তলেন বৈ। 

সর্বাভিস্ত শিরঃ পশ্চাদ্বাহু চাগ্রেণ সংস্পৃশেৎ ॥ 
তথা কাশীথণ্ডে তত্রৈব ।-_ 
প্রান্ত উদগান্তে। বা স্পবিষ্টঃ শুচৌ ভুবি। উপন্প্শেদ্ধিহীনায়াং তুষাঙ্গারাস্থিভম্মতিঃ | 

. অস্থষ্ণাভিরফেনাভিরদ্িত্বদগাভিরত্বরঃ |. ব্রা্গণো। বর্গ তীর্থেন দৃষ্টিপৃতাভিরাচমেহ | 
কগাভিনৃপিঃ শুধ্যেস্তালুগাভিস্তথোরুজঃ | শীশদ্রাবাস্যসংস্পর্শমাত্রেণাপি বিশুপ্যভঃ।॥ ৯৭| 

যাজ্জবন্ধ্যস্থতৌ ।__ 
পাদক্গালনশেষেণ নাচামেৎ বারিণ। দ্বিজঃ | 
ষ্যাচামেত শ্লাবযিত্ব। ভূমৌ বৌধায়নোইব্রবীৎ ॥ ৯৮। 

ভরদ্বাজস্থতৌ।__ 
পাঁণিন। দক্ষিণেনৈব সংহতাঙ্গুলিনাচমেং। মুক্তানুষ্ঠকনিষ্ঠেন নথম্প্ষ্। অপন্ত্যজেহ ॥ 

কৌর্ে চ ব্যাগীতায়াং।__ 
তুক্ত। পীত্ব৷ চ জুপ্ধু। চ ন্বাত্ব রখ্যোপসর্পণে। ওষ্ঠৌ বিলোমকৌ স্প্ছ| বাসে| বিপরিধায় চ। 
আলভেৎ স্পূশেং। অসপগপনলতি পাঠে মৌনী ভূকেতার্থ:॥ ৯৭॥ তূমৌ শ্রবযত্থা কিকিছারি 
বারি স্পর্শ করাইবে। এই বিষয়ে দক্ষ বিশেষরূপে বলিয়াছেন যে, করদয় ও চরণযুগল 
ধৌত করত দৃষ্টি দ্বার! দর্শন পূর্ব্বক বারত্রয় জলপান অর্থাং আচমন করিয়া ঈষৎ 
কুষ্চিত অস্ষ্মূলযোগে বারছয় মুখমাঞ্জন| করিবে। প্রথমে অঙ্গুলীত্রয় একত্রিত করত 
বদনমণ্ডল স্পর্শ করিবে, পরে অন্ুষ্ঠ ও তঙ্জনী দ্বারা নাসিকা স্পর্শ পূর্বক অন্ুষ্ঠ ও 
অনামাযোগে পুনঃ পুতঃ নেত্রঘয় ও শ্রবণঘ্বয় স্পর্শ করিবে। তদনস্তর কনিষঠা ও 
অ্ুষ্ঠযোগে নাভিদেশ, করতল দ্বারা হৃদয়দেশ, সর্বাক্ছুলী দ্বার! শিরঃগ্রদেশ এবং 
সর্বাঙ্থুলীর অগ্রন্দেশ দ্বারা বাহুযুগল স্পর্শ করিবে। কাশীখণ্ডের পূর্বোক্ত স্থানে$ এইরূপ লিখিত 
আছে যে, পূর্ববান্ ও উত্তরান্ত হইয়া তুষ, অঙ্গার, অস্থি ও ভ্মশূন্য বিশুদ্ধ স্থলে উৎকুষ্টরূপে 
সমাসীন হইয়া, চঞ্চলতা বিসঙ্জন করত শীতল, ফেনশৃন্, ছৃগন্ধহীন,হস্বাছ মলিল ঘারা আচমন 
করিবে। ব্রাহ্মণ ব্রদ্মতীর্ঘথযোগে দৃষ্টিপূত বারি দ্বারা আচমন করিৰে। ক্ষত্রিয় ক$গানী 
সলিল দ্বারা, বৈশ্ত তালুগত বারি দ্বারা এবং নারীজাতি ও শৃদ্র সলিলে মুখ স্পর্শমাত্র বিশুদ্ধ 
হইবেন। ৯৭। যাজ্ঞবস্কা-স্থতিতে লিখিত আছে যে, বিপ্রজাতি পাদধোতাবিশিষ্ট বারি দ্বারা 
আচমন করিবেন না। উহা দ্বারা আচমন করিলে ভূতলে কিঞ্চিৎ জল ফেলিয়া! আচমন 
করিবেন; বৌধায়ন এইরূপ কীর্তন করিয়াছেন ।৯৮। ভর্বাজন্বতিতে লিখিত আছে যে, অন্ুষ্ 
ও কনিষ্ঠ! ব্যতীত অন্গুলীত্রয় একত্র করত দক্ষিণকর দ্বারা আচমন করিতে হয়। নখস্প্& জল 

৮ হিঠ এটি 



১২৮ স্রীপ্ীহরিভক্তিবিলালঃ। [ বিলাসঃ। 

রেতোমৃত্রপুরীষাণামৃৎ্সর্গেইনৃতভাষণে। গীবিত্বাধ্যয়নারস্তে কাসম্থাসাগমে তথ] । 
চত্বরং ব! শ্বশ/নং ব| সমভ্যন্ত দিজোত্তমঃ | সন্ধ্যয়োরভয়োস্তঘদাচান্তোৎপ্যাচমেহ পুনঃ ॥ ৯৯| 

কিঞ্চ।-_- 
শিরঃ প্রাবৃত্য কণ্ঠং বা মুক্তকচ্ছশিখোইপি বা। 
অরুত্বা পাদয়োঃ শোৌচমাচান্তোইপ্যশুচির্ভবেৎ ॥১০০। 

সোপানংকো জলস্থো। বা নোষীষী চাচমেদ্ধধঃ | ন চৈব বর্ষধারাভিহস্তোচ্ছিষ্টে তথা বুধঃ 
নৈকহম্তাপিতজলৈর্বিন। স্থত্রেণ বা! গুনঃ। ন পাছুকাসনস্থো। ব। বহির্জানথরথাপি বা ॥ ১০১ ॥ 

অথ বৈষ্বাচমনং। 

তরিঃ পানে কেশবং নারায়ণং মাধবমপ্যথ । 
প্রক্ষালনে ্বয়োঃ পাণ্যোর্গোবিন্দং বিষ্ণমপুযুভৌ ॥ ১০২ ॥ 
মধুজদনমেকঞ্চ মার্জনেহন্যং ভ্রিবিক্রমং ॥ ১০৩॥ 

প্রক্ষিপা ॥ ৯৮॥ সমভ্যন্ত পরিভ্রমণেন সম্যক্ স্পৃষ্টা ইত্যর্থঃ ॥ ৯৮ ॥ পাদয়োঃ শৌচমকুত্থেতি 
ভোঙ্গনপানশয়নাদৌ পাদয়ো রশ্ুদ্ধযভাবেইপ্যাচমনপাঙ্গ তার্থং শৌচমুক্তং ॥ ১০০ | হস্তে উচ্ছিষ্টে 

সতি সন্ধিরার্ষঃ ॥ ১০১ ॥ 

তত্র লিখিতাচমনবিধো শ্রীভগবন্নামঙজপেন কঞ্চিদ্ধিশেষং তাত্ত্রিকসম্মতং লিখতি ত্রিঃ পান 
ইত্যাদি যড়ভিঃ। ত্রিঃ পানাদৌ কেশবাদিকং কৃষান্তং চতুর্ব্ংশতিসংখ্যং শ্রীভগবন্নাম নমোহস্তং 
চতুরধ্স্তর্চ কেশবায় নমঃ ইত্যাদি প্রয়োগেণ ক্রমাজ্জপন্ সন্যথাবিধি আচমনৎ কুরধ্যাদিতি সর্ব- 
রন্বয়ঃ | ত্রিঃপাদে বারত্রয়জলাচমনে কেশবাদিত্রয়ং ॥১০২| মধুস্থদনমেকমন্যঞ্চ ভ্রিবিক্রমমিত্যুভা- 

আচমনে ত্যাগ করিবে। কৃর্মপুরাণে ব্যাসগীতায় লিখিত আছে যে, ভোঙ্গনাস্তে, পানীয় 
পানান্তে, নিদ্রোখিত হইয়া, স্গানান্তে, পথপর্ধযটনসময়ে, লোমশূন্ত ওইযুগল স্পর্শ করিয়া, 
বসন পরিধানান্তে, মলমৃত্র ও শুক্র বিসজ্জনাস্তে, মিথ্য। বাক্য প্রয়োগ করিয়া, নিষীবন ত্যাগ 

করিয়া, ধ্যানারভে, শ্বাসসমাগমে, চত্বরে ব। শ্মশানে পর্ধ্যটটন করিয়া এবং সন্ধযাদ্বয়ে বিপ্র- 

' শ্রেষ্ঠ আচান্ত হইলেও পূর্বববং আচমন করিবেন । ৯৯। আরও লিখিত আছে যে, শিরঃপ্রদেশ 
ও ক আচ্ছাদন করত অথবা কচ্ছ ও শিখ! মুক্ত করিয়৷ কিংবা চরণযুগলে মৃত্তিকাশোৌচ 
না করিয়া আচমন করিলেও অপবিত্র হইতে হয়। ১০০ বিচক্ষণ ব্যক্তি চরণে চর্দপাদুকা ধারণ 
পূর্বক, সলিলমধ্যে অবস্থান করত শিরোদেশে উষ্ধীষ বন্ধন করিয়া আচমন করিবেন না। 

এ প্রকার বিঘ্বান্ ব্যক্তি বৃষ্টির ধারাজলে ও আচমন করিবেন না । উচ্ছিষ্ট করে বা একহস্তে দত্ত 

সলিল দ্বারা অথব! যজ্ঞোপবীতশূন্য হইয়া! আচমন করিতে নাই। পাছ্কার উপরিভাগে সমী- 
সীন হইয়া অথব! জান বহির্দেশে রাখিয়া আচমন করিবে না । ১০১। 

অনন্তর বৈষবাচমন।-_যথাবিধানে বারত্রয় আচমনসময়ে কেশব নারায়ণ ও মাধবকে ; 
দুইবার কর-প্রক্ষালনকালে গোবিন্দ ও বিষ্কে ? মার্জনসময়ে মধুস্ছদন ও ত্রিবি ॥ মকে ; অধর 
ও ওষ্ঠ মার্জনকালে বামন ও শ্রীধরকে ; পুনরায় করছয় ধৌতকালে হৃধীকেশকে ; চরণযুগল 



ওয় বিলাস: |]. ্ীপাহরিভভ্তিবিলাসঃ। ১২৯ 
উন্মার্জনেইপ্যধরয়োর্বামনপ্রীধরাবুভৌ ॥ ১০৪ ॥ 
প্রক্ষালনে পুনঃ পাণ্যোত্বধীকেশঞ্চ পাদয়োঃ। 
পল্পনাভং প্রোক্ষণে তু মৃর্ধে! দামোদরং ততঃ ॥ ১০৫ ॥ 

বাহ্দেবং মুখে সঙ্বর্ষণং গ্রছায্মিত্যুভৌ। নাসয়োর্নেত্রযুগলেহনিরুদ্বং পুরুযোত্তমঃ । 
অধোক্ষজং নৃসিংহঞ্চ কর্ণযোর্নীভিতোইচ্যুতং ॥ ১০৬ ॥ 

জনার্দনঞ্চ হৃদয়ে উপেন্দরৎ মন্তকে ততঃ। দক্ষিণে তু হিং বাহৌ বামে কং যথাবিধি। 
নমোইস্তঞ্চ চতু্যন্তমাচামেং ক্রমতো! জপন্ ॥ ১০৭ 

-অশক্তঃ কেবলং দক্ষং স্প্শেৎ কর্ণ তথ! চ বাক্। টিনা বাপি দক্ষিণশ্রবণস্য বৈ ॥১০৮॥ 
১০০ উিরবলিলররালাা বেরা 

বিতার্থঃ ॥ ১০৩ ॥ অপিশবাদধরয়োর্মার্জন ইতি জ্ঞেয়ং। উভাবিতি পুংস্বং জি ৬ 
রভেদবিবক্ষয়। ॥ ১০৪ ॥ পাণ্যোদ্বয়োঃ প্রক্ষালনে হৃযীকেশমেকমেব। পাদয়োশ্চ প্রক্ষালনে 
পদ্মনাভমেকং। ততম্তদন্তরং মূর্দঃ প্রোক্ষণে দামোদরমেকং ॥১০৫॥ নাসয়োস্ত ছ্য়োঃ সন্ধর্ষণং 
্রদায়ঞ্চেতি দ্বৌ। নাভিতঃ নাভৌ ॥১০৬| যথাবিধীতি পূর্ব্বলিখিতাচমনবিধ্যনথসারেণ। তভ্রিঃপান- 
প্রকার: মার্জশাদাবঙ্গুলিনিয়মশ্চ তথা ওষ্টমার্জনমূর্ধো্টক্রমেণ নাসাদিম্পর্শশ্চ দক্ষিণক্রমেণে- 
ত্যাদিপ্রকারশ্চ সদাচারতো৷ জ্ঞেয় ইত্যর্থঃ | তথ! চাগমতঃ শ্রীরামার্চনচন্দ্রিকায়াং।__কেশবা্য- 
খ্লিভিঃ পীহা দ্াভ্যাং প্রক্ষালয়েৎ করৌ। দ্বাভ্যামোষ্ঠৌচ সংমার্জ্য দ্াভ্যামুন্ার্জনং তথা । একেন 
হত্তো প্রক্ষাল্য পাদাবপি তখৈকতঃ। সংপ্রোক্ষ্যৈকেন মূদ্ধানং ততঃ সঙ্ধর্ষণাদিভি:/ আশ্ত- 
নাসাক্ষিকর্ণীংস্চ নাহ্যারং্ন্ধকান্ স্প্শেৎ। এবমাচমনং কৃত্বা সাক্ষান্নারায়ণে! ভবেৎ। কেখব 
নারায়ণ মাধব গোবিন্দ বিষ মধুক্দন ত্রিবিক্রম বামন শ্রীধর হধীকেশ পদ্মনাভ দামোদর বাসদের 
সন্কর্ষণ প্রদান অনিরুদ্ধ পুরুযোত্তম অধোক্ষজ নৃসিংহ অচ্যুত জনার্দীন উপেন্ত্র হরি কৃষ্ণ ভগবন্নাম- 
ভিরেভিশ্ততুর্যন্তৈন মোহস্তকৈরিত্যাদি ॥ ১০৭ ॥ ইন্জিয়চ্ছিদ্রাদিমার্জনে চ অশক্তাদাপেক্ষয়। 
্বত্যুক্তং পক্ষান্তরং লিখতি অশক্ত ইতি । রোগাদিন৷ অসমর্থশ্চেৎ তহি কেবলং দক্ষং নিজদক্ষিণ- 
কর্ণং স্পৃশেৎ। নন্গ তত্র কিং প্রমাণং তত্র লিঞ্চতি তথা চ বাঁগিতি। যতম্তথৈব বচনমন্তীত্যর্ঘঃ। 
তামেব মার্কগেয়পুরাণে শ্রীমদালসোক্তাং লিখতি কুবর্বাতেতি। আলভনং স্পর্শনং। বৈ প্রসিঙ্ছ 
তচ্চ স্বতিপুরাণাদিবং স্থপ্রসিদ্ধমেবেত্যর্থ;। কেচিচ্চ ত্রির্জলাচমনাশক্তাবপি পক্ষমেতং মন্যান্তে। 
তত্র চ জলাদ্যসম্তবেইপি। এতচ্চ কেবলমিত্যনেনাপি স্চিতং ৷ 'তচ্চ তত্ৈবোক্তং । যথা বিভ- 

ডি 
"সপ পাপ 

্রক্ষালনসময়ে পন্পনাভকে ; শিরঃগ্রদেশ প্রক্ষালনকালে দামোদরকে; মুখ ধৌতকালে বান্- 
দেবকে ; নাসাধুগল প্রক্ষালনসময়ে সঞ্ষণ ও প্রহ্ায়্কে ; নেত্রদ্বয়ে অনিরুদ্ধ ও পুরুষোত্তমকে। 
শরবণযুগ্ললে অধোক্ষজ ও নৃসিংহকে; নাভিদেশে অচ্যুতকে ? হৃদয়দেশে জনার্দনকে ; মন্তক- 
দেশে উপেক্ত্কে ? দক্ষিণ বাহুতে হরিকে এবং বাম বাহুতে গ্রীকৃষণকে যথাক্রমে চতুর্থীবিভক্তি- 
সংযুক্ত ও নমঃশবাস্ত করিয়৷ জপ করত আচমন করিবে। ১০২-১*৭। (রোগাদি দ্বার| অক্ষম 

১৭ 
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অথ দত্তধাবনবিধিং। 

তত্র কাত্যায়নঃ | 
উখায় নেত্রং পপ্রক্ষাল্য শুচিভূর্বা সমাহিতঃ। গরিজপ্য চ মন্ত্র্ণে ভক্ষয়েদাস্তধাবনং ॥ 

মন্বশ্চায়ং | 

'আমুর্বালং যশে। ব্চঃ প্রঙ্গাঃ পশুবন্থনি চ। ব্রহ্গ 'প্রজ্ঞাঞ্চ মেধাঞ্চ তং নে! ধেহি বনম্পতে ॥ 

অন্য নিত)ত|। 

কাশীথণ্ডে 1 

অথে! মুখবিশুদ্ধার্থং গৃহীয়াদাস্তধাবনং। আচান্তোইপ্যশুচি্ধশ্মাদরুত্ব। দন্তধাবনং ॥ 
বারাহে চ।- 

দস্তকা্টমখাদিত্ব! যস্থ মামুপসর্পতি। দসর্ববকালকৃতং কর তেন চৈকেন নশ্তাতি ॥ 
অথ দত্তকাষ্ঠনিযিদ্ধদিনানি। 

মনুঃ।-_চতুরদশ্টষ্মীদর্শপৌর্ণমান্যর্কসংক্রমঃ। এষু স্ত্ীতৈলমাংসানি, দস্তকাষ্ঠানি বর্জয়েৎ ॥ 

বতে। হোতৎ পূর্বাভাবে ততঃ পরমিতি। অন্তার্থঃ| বিভবঃ সামর্থ্য: পূর্ধোজব্রিরাচমনাসম্ভবে 
ততোইন্তরমুক্তং দক্ষিণকর্ণালভনাদিকং কাধ্যং নান্যদিত্যর্থ: ॥ ১০৮ ॥ 

ভগবংপুজানিরতাঃ শয়নাছখায়ৈব দন্তধাবনমাচরেযুরিতি পূর্ববং লিখিতম্, অধুনা! শোঁচ- 
বর্গবিধি প্রসঙ্গে তদ্ধিধিলিখাতে উতায়েত্যাদিন| | প্রক্ষ।ল্য মার্জনাদিন। নেত্রে উন্নীল্য। এব 

প্রাতঃকত্যমেবেদং ব্যক্তং। তথ! চ ব্যাসঃ। শুদ্ধযর্থং প্রাতরুখায় ভক্ষয়েদ্ন্তধাবনমিতি । অশক্তৌ 
চন্নানকালেইপি দন্তধাবনং ন দোষাবহং বিরক্তানাং সতাং কেষাঞ্চিং তাদৃশাচারদর্শনাৎ। 

অতএব কৌন্শে শ্ীবালগীতায়াং।__প্রক্গাল্য দত্তকাষ্ঠং বৈ ভক্ষয়িত্বা বিধানতঃ ৷ আচমা প্রয়তো 
নিত্যং'শানং প্রাতঃ সমাচরেদিতি প্রাতঃমানকাল এবোক্তং। মার্কগেয়পুরাণে চ।-_ কেশ- 
্রসাধনাদদদর্শনং বস্তধাবনং। পূ্বাহ এব কর্যাণি ইতি  পূর্বাহুমাককৃতামিত্যক্তং | 

তত ৩ ০০ সপ শিত ০ পপ 

হইলে কেবলমাত্র কর্ণ পরশ করিতে হয়। এই বিষয়ে বচন আছে ষে, কিংবা! অক্ষম ব্যক্তি 
কেবলমাত্র দক্ষিণ শ্রবণ স্পর্শ করিবে। ১০৮। 

অনন্তর দন্তধাবনবিধি।__এ বিষয়ে কাত্যায়ন কহিগ্জাছেন যে, নিদ্রা হইতে গাত্রোখান 

করত চক্ষুদ্ব্ন ধৌত করিয়া পবিত্র ও অচঞ্চলচিত্তে মন্ত্র্পান্তে দশন ধাঁবন করিবে। মন্ত্র থা__ 

হে বনম্পতে! তুমি আমাদিগকে পরমায়ুঃ, বল, যশঃ, বচ্চস্ ( তেজঃ ), প্রজ। (সন্তান " গঞ্ড, 
প্রাণ, ত্রচ্ধ ( বেদবিষয়ক জ্ঞান ), প্রজ্ঞা (বুদ্ধি) ও মেধা (স্মৃতিশক্তি ) সমর্পণ কর। 

দশনধাবন্ের নিত্যতা ।-_-কাশীখণ্ডে লিখিত আছে, অতঃপর মুখশোধনার্থ দশনকাষ্ঠ আহ- 

রণ করিবে; কেন না,দশন ধাবন না করিয়! আচমন করিলেও অপবিত্র থাকে। বরাহ্পুরাণেও 

লিখিত আছে যে, ভগবান্ বরাহদেব ধরণীদেবীকে বলিয়াছিলেন, যে ব্যক্তি দত্তকাষ্ঠ ভক্ষণ না 
করিয়। আমাকে আরাধনা! করে, তাহার সেই একটা কার্ধ্য দ্বারাই তদীয় সর্ধকালককত 
বন্ধ ধ্বংস প্রাঞ্ত হইয়। যায়। 



৩য় বিলাসঃ |] শ্ঞীহরিতক্তিবিলাসঃ | ' ১৩১ 

সংবন্তকঃ।-_ 

আস্ে তিথো নবমটাঁঞ্ ক্ষয়ে চন্দ্রমসন্তথ|। আদিতাবারে সৌরে চ বজয়েদস্তধাবনং ॥ ১০৯ ॥ 
কাত্যায়নঃ।-- 

প্রতিপদ্দশষষীষু নবম্যাঞ্চ বিশেষত: ৷ দস্তানাং কাষ্টসংযোগে দহত্যাসপ্তমং কুলং ॥ ১১০ ॥ 
বুদ্ধবশিষ্ঠঃ ।__ 

উপবাসে তথ! শ্াদ্ধে ন খাদেন্স্তধাবনং । দন্তানাং কাষ্ঠসংযোগে। হস্তি সপ্তকুলানি বৈ॥ 
অন্যত্র চ।--. 
প্রতিপদ্ষশবতীহ নবম্যেকাদশীরবৌ। দন্তানাং কাষ্ঠসংযোগো হস্তি পুণাং পুরাকুতং ॥ ১১১। 

অথ তত্র এরাতিনিধিঃ। 

দিনেঘেতেষু কাষ্টেহি দস্তানাং ধাবনস্ত তু । নিষিদ্বত্বাত্বণৈঃ কৃর্ধযাত্তখ। কাষ্টেতরৈশ্চ তৎ 13১২। 
তথা চ ব্যাসঃ।-_ 
প্রতিপদ্দর্শযীষু নবম্যাং দন্তধাবনং। পর্ণৈরন্যাত্র কাষ্ঠেশ্চ জিহ্বোল্লেখঃ সদৈব হি ॥ 

যচ্চোক্তং।__যো৷ মোহাৎ ন্নানবেলায়াং ভক্ষযেদন্তধাবনং । নিরাশান্তন্ত গচ্ছন্তি দেবতাঃ পিতর-. 
স্তখেতি। তচ্চ মধ্যাহ্বন্নানবিষয়ং জেয়ং॥ ১০৯॥ বিশেষত ইত্যনেন কচিচ্চতুদস্টাদৌ কচিচ্চ 
ব্যতীপাতজন্মদিনাদৌ কৃতদন্তকাষ্টনিষেধাপেক্ষয়া প্রতিপদাদিষু তন্নিষেধাধিক্যং বোধাতে ; অত- 
এব দহ্তীত্যাদিনা তত্র দোষোহপি মহান্ দর্শিত ইতি দিকৃ॥ ১১০ ॥ নবম্যামেকাদশ্তাং 
রবিবারে চেত্যর্থঃ ॥ ১১১ ॥ 

এতেষু প্রতিপদাদিষু নিষিদ্ধদিনেষু কাষ্টৈঃ কত্ব! দস্তানাং ধাবনস্ নিষিদ্ধত্বাৎ নিষেধনাৎ 
তত্বদদস্তধাবনং তৃণৈঃ কাষ্ঠাদিতরৈরন্যৈশ্চ ত্বগাঁদিভিঃ কুর্ধ্যাৎ। যদ্বা' কাষ্ঠেতরৈরিতি হেতৌ 
_বিশেষণং | ততশ্চ কাষ্টেরেব নিষেধনাৎ তৃণাদীনাঞ্চ ক কাষ্ঠেতরত্বাৎ ত্ন্তধাবনমুষ্টমত্যর্থধ ১১২ 

 অনস্তর দগুকাষ্ঠ চর্বপের নিষিদ্ধ দিন মন বলিয়াছেন, চতুর্দশী, অষ্টমী, অমাবন্ত।, 

পূর্ণিমা এবং কুর্্যসংক্রম এই সমস্ত দিবসে স্ত্রীসম্তোগ, তৈলাভ্যঙ্গ, মাংসভক্ষণ ও দস্তকাষ্ঠ চর্ববণ 
বর্নীয়। সংবর্তক কহিয়াছেন যে, প্রতিপং, নবমী, অমাবস্তা, রবিবার ও শনিবার' এই সকল , 
দিনে দত্ত ধাবন নিষিদ্ধ। ১০৯। কাত্যায়ন বলিয়াছেন, প্রতিপং, অমাবন্তা ও ষী এই সকল 
দিনে, বিশেষতঃ নবমী তিথিতে দ্তসমূহে কাষ্ঠসংযোগ সপ্তপুরুষ পর্ন্ত-বংশ ভম্মীভূত করিয়া 
দেয়। ১১০। বৃদ্ধবশিষ্ঠ বলিয়াছেন যে, উপবাসদিনে ও শ্রাদ্ধাহে দস্তকাষ্ঠ চর্বব করিতে নাই। 
তত্তদ্দিনে দত্তসমূহে কাষ্ঠসংযোগ সপ্তপুরুষ ধ্বংস করে। অন্ত্রও লিখিত আছে যে, প্রতিপঙ 

অমাবস্যা, যী, নবমী, একাদশী ও রবিবার এই সমস্ত দিনে দত্তসমূহে কাষ্ঠযোগ পুর্ববকৃত পুণা 
ধ্বংস করিয়া দেয়। ১১১। 

নিষিদ্ধদিবসে দস্তকাষ্টের প্রতিনিধি ।-_-এই সমস্ত দিনৈ কাঠ দ্বারা দশন ধাবন করা নিষিদ্ধ 
বশতঃ তৃণ, বৃক্ষবন্ধল ও পত্রন্ধার৷ দশন ধাবন করিবে । ১১২। অত এব ব্যাস কহিয়াছেন, প্রতি- 
পৎ, অমাবন্তা, ষ্ঠী, নবমী ও রবিবার এই সকল দিনে পত্র বারা দশন ধাবন করিবে; কিন্ত 



9 শশী শী 

১৩২  শ্রিপ্রাহরিভক্তিবিলামঃ। [৩য় বিলাসঃ। 

পৈঠীনসিঃ 
অলাভে ব| নিষেধে বা কাষ্ানাং দন্তধাবনং । পর্ণাদিনা বিশুদ্ধেন জিহ্বোল্পেখঃ সদৈব হি ॥১১৩| 

জথ তত্রৈবাপবাদঃ। 

কাটে: প্রতিপদাদৌ যন্গিষিদ্ধং দন্তধাবনং | তৃণপর্ণৈস্থ তৎ কুধ্যাদমামেকাদশীং বিনা! 1১১৪। 
অতএব ব্যাসম্য বচনান্তরং ।-_ 

অলাভে দন্তকার্টানাং নিষিদ্ধায়াং তথা! তিখৌ। অপাং দ্বাদশগণ্ঁধৈর্বিদধ্যাদস্তধাবনং ॥ 
কাশীখণ্ডে চ তত্রৈব।__ 

অলাভে দন্তকাষ্ঠানাং নিষিদ্ধে বাথ বাসরে। গঞগুযা দ্বাদশ গ্রাহা মুখন্য পরিশুদ্ধয়ে ॥১১৫। 
তৃণপর্ণাদিনা কেচিদুপবাসদিনেঘপি | দস্তধাবনমিচ্ছন্তি মুখশোধনতৎপরাঃ ॥ 

তথা চ কাশীধণ্ডে তত্রৈব ।-__ 

মুখে পযুষিতে যন্মাৎ ভবেদশুচিভাগ্ নরঃ। ততঃ কৃর্ধযা প্রধত্েন শুদ্ধার্থং দস্তধাবনং | 

উপবাসেইপি নে। ুস্দদন্তধাবনম্ধীনং ৷ গদ্ধালঙ্কারসঘন্্পুষ্পমালান্ুলেপনং ॥ 

অন্যত্স প্রতিপদাদিবাতিরিজদিনেযু। অত্র চ রবিবারাদাবপি পর্ণেরেব তথা তৃণৈশ্চাপীতি 

পূর্বাপরবচনান্ছারেণ বোদ্ধব্যং ॥ ১১৩ ॥ 

অমাম্ অমাবাশ্তাম, একাদশীমিত্যুপবাসদিনং লক্ষয়তি। কদাচিদ্বাদশীষু জন্মাষটম্যাদিযু চোপ- 
ধানাৎ অমাবান্ঠায়াং দন্তকাষ্ট গ্রহণং ন কার্ধাং। তথ! চ মংস্যবিষুপুরাণয়োঃ ।__ছিনতি বীরুধো। 

যগ্ত বীরুৎসংস্থে নিশীকরে। পত্রং বা পাতয়ত্যেকং ব্রহ্মহত্যাং স বিন্দতি ইতি ॥ ১১৪ ॥ 
নিষিদ্ধায়ামিতি পূর্ববং প্রতিপদাদিষু নিষিদ্ধদিনেষু পর্ণেরস্তধাবনস্থানুজ্ঞাতত্বাৎ পুনশ্চ অপাং 

দ্বাদশগগু,ষৈরিতাহ্জ্ঞাততবাদেকাদস্টাছ্াপবাসদিনেযু অপাং গণ্ুষৈরিতি বাবস্থাপযিতব্যং। 

এবঙ ভামামেকাদশীং বিনেতি বাক্যং সুুসঙ্গতমিতি দিক্ ॥ ১১৫॥ উপবাসেইপি নো দুয়েদিতি 
বচনঞণ স্বমতেইগ্য্স্্ীবিষয়কং জেয তত্রাগনাদিনিষেধনাৎ | অতএব কেচিগি্ছস্তরীতি লিখিতং। 

পপ শা | শী ত পাপ পাশা এ» | পদ সত ৪৮ পপ পপ শা পর পপ সপ ৭ পপ, পর পপ 

সমস্ত .দিনেই কাষ্ঠ দ্বার! জিহ্ব। মাজ্জন করিতে হয়। পৈঠীনপি কহিয়াছেন, দন্তকাষ্ঠের 
অপ্রাপ্তিতে কিংষা 'দত্তকাষ্ঠব্যবহারে নিষিদ্ধ দিনে পবিত্র পত্র স্বারা দস্ত ধাবন করিতে হয় 

কিন্ত নিষিদ্ধ ও অনিষিদ্ধ সমস্ত দিনেই জিহবা মাজ্জন করিবে । ১১৩। 

অনন্তর তছিষয়ে বিশেধবিধি।-_প্রতিপৎ প্রভৃতি তিথিতে কাণ্ঠ দ্বার! দশন ধাবনেও যে 
নিষেধ উল্লেখ হইয়াছে, তাহ! পত্র দ্বারা করিতে হয়; কিন্তু অমাবন্যা ও একাদশী এই ছুই দিনে 
তূণপত্র দ্বারাও দন্তধাবন করিতে নাই। ১১৪। অতএব ব্যাসের বচনাস্তর যথা, দস্তকাষ্ঠের 

অভাবে কিংব! দশনধাবনের নিষিদ্ধ তিথিতে ছবাদশসংখ্য গণ্ড,যবারি দ্বারা দশনধাবনের বিধি 

নির্দিষ্ট আছে। কাশীখণ্ডের পূর্বোক্ত স্থলে লিখিত আছে যে, দস্তকাষ্ঠ না পাইলে কিংবা 
দস্তধাবনের নিষিদ্ধ দিনে মুখশুদ্ধর্থ ছাদশ গণ্ডষ জল লইবে। ১১৫। যেসকল ব্যক্তির 

মুখশোধনক্রিয়া একান্ত আবশ্ক, এরূপ কোন কোন ব্যক্তি উপবাসদিনে তৃণপত্রাদি দ্বার 

দশন ধাবন অভিগ্নাষ করেন। কাশীধণ্ডের উক্ত স্থানেই এ বিষয়ে লিখিত আছে যে, 



৩য় বিলাস: |] শ্রীজ্হরিভক্তিবিলাসঃ | ১৩৩ 

অথ দস্তকাষ্ানি। 

স্বতৌ।__ 
সর্ব্বে কণ্টকিনঃ পুণ্য আযুদ্দাঃ ক্ষীরিণঃ স্থৃতাঃ। কটটু-তিক্ত-কষায়াশ্চ বলারোগ্য-ুখপ্রদাঃ॥ 

কিঞ্চ।-__পলাশানাং দস্তকাষ্ঠং পাদুকে চৈব বর্জয়েৎ। বর্জয়েচ্চ প্রযত্বেন বটং বাশ্বখমেবচ 1১১৬ 
কৌন ব্যাসগীতায়াং।-_ 

মধ্যাঙ্ুলিসমস্ৌলাং দ্বাদশাঙ্গুলিসম্মিতং । সত্চং দস্তকাষ্ঠং য তদগ্রে ন তু ধারয়েং ॥১১৭। 
ক্ষীরিবৃক্ষলমুস্তুতং মালতীসম্ভবং শুভং | অপামার্গঞ্চ বিশ্বং বা করবীরং বিশেষতঃ | 
বর্জযিত্ব! নিন্দিতানি গৃহীত্বৈকং যথোদিতং। পরিহত্য দিনং পাপং ভক্ষয়েছৈ বিধানবিং ॥ 

ন পাটয়েদাস্তকাষ্ঠং নাঙ্গুল্যগ্রেণ ধারয়েং। 

্রক্ষাল্য ভূক্ত। তজ্জহাৎ শুচৌ দেশে সমাহিত; ॥ ১১৮॥ ৃ 
কাশীখণ্ডে চ তটত্রিব।__ 

কনিষ্ঠাগ্রপরীণাহং সত্বষ্ঠং নিব্র্ণং খজুং। ছ্বাদশাঙ্ুলমানঞ সার স্তাদ্স্তধাবনং। 
জিহ্্বোল্লেখনিকাং বাপি কুষ্যাচ্চাপাকৃতিং শুভাং ॥ ১১৭৯ ॥ 

ব্রতদিনে পর্ণাদিনা দস্তানাং ধাবনে দাক্ষিণাত্য- প্রবৈফবাণাং বাবহারোইপি গ্রদাণমিতি 

দিক ॥ ১১৬ | সত্ব্চমিতি। আবন্তত্বচশবোহপান্তি আবস্তে! বা। ত্বচা সহিতমিত্যর্থঃ ॥ ১১৭ ॥ 

শিন্দিতানি অর্ককর্ক, রাদীনি। পাপং বাং দিনং প্রতিপদাদি ॥১১৮॥ পরীণাহঃ স্থোল্যং। সার্রম্ 
সস শশী শিপ শী শপ শশা শপ সপ শপ শপ ৯ ৮ শত শপ পা পপ সা পপ সর ০ 0০৫ ০ ২ লে, পাঠ 

যেহেতু মুখ প্ূণধিত থাকিলে মানব অণ্ুচি হয়, এই জন্য বিশুদ্ধার্থ যত্ব সহকারে ধাবন 
করিবে। উপবাসদিনেও দশন ধাবন, এবং চন্দন, বিভূষণ, উৎকৃষ্ট বসন, কুহ্থমমাল্য ও 

গন্ধত্রব্য ব্যবহার করিলে কোন দোষের আশঙ্ক! নাই । ১, 

অনন্তর দস্তকাষ্ঠ-নিরপণ।_ স্থৃতিতে লিখিত আছে যে, কণ্টকযুক্ত-বৃক্ষের দস্তকাষ্ঠই পবিত্র, 

ক্ষীরবিশিষ্ট বৃক্ষের দস্তকাষ্ঠ আযুর্বদ্ধি করিয়! দেয় এবং ক্রু, তিক্ত ও কষায়-রসবিশিষ্ট বৃক্ষের 

কাষ্ঠ দ্বার দস্তধাবন করিলে বল, আরোগ্য ও স্থুখ লাভ হয়। -আরও লিখিত আছে 

যে, পলাশ বৃক্ষের দস্তকাষ্ঠ ও পাদুকা পরিত্যাজ্য । বট ও অশ্বখ এই উভয় কাষ্ঠ সযত্ে 
বঙ্ধনীয়। ১১৬। কৃত্্পুরাণে ব্যাসগীতায় লিখিত আছে যে, যে দস্তকাষ্ঠ মধ্যামাহথুলিবং স্ুল, 
দ্বাদশান্ুলী-পরিমিত ও সত্বচ, তাহা দ্বারাই দন্তধাবন করিতে হয়; পরস্ত উহার অগ্রদিক্ 
ধারণ না! করিয়া মূলের দিকে ধারণ করত অগ্র দিয়া দশন ধাবন করিবে । ১১৭। বিধানবিৎ 

ব্যক্তি বট-অশ্বখাদি ক্ষীরবৃক্ষোৎপন্ন, বিশুদ্ধ মালভী-বৃক্ষোৎপন্ন, অপামার্গ, বিষ্ব, বিশেষতঃ 

কফরবীর ও আকন্দাদি নিন্দিত কাষ্ঠ ত্যাগ করত পূর্ববোক্ত লক্ষণবিশ্ষ্ই একটা দস্তকাষ্ঠ গ্রহণ 

করিয়া প্রতিপং প্রভৃতি নিষিদ্ধ দিবস ব্যতীত অন্ান্ত দিবসে চর্বণ করিবেন। দ্বিধাকৃত 

দস্তকাষ্ঠ গ্রহণ করিতে নাই, অন্গুলীর অগ্র দ্বারাও কাষ্ঠ ধারণ কর! নিষিদ্ধ । অচঞ্চল চিত্তে 

দস্তকাষ্ঠ প্রক্ষালন পূর্বক চর্বণ করিয়া! বিশুদ্ধ স্থলে প্রক্ষেপ করিবে। ১১৮। কাশীখণ্ডের 



১৩৪ '  ভ্্রীীহরিশুভ্তিবিলাসঃ। [ ৩য় বিলাসঃ। 

রামাঞ্চনচন্দ্রিকায়াঞ্চ ।-__ 

দস্তোল্পেখো! বিতস্ত্যা ভবতি পরিমিতাদন্নমিত্যাদিমন্তরাৎ, 

প্রাতঃ ক্ষীধ্যাদিকাষ্ঠাদ্বটখদিরপলা শৈর্বিনার্কাঅবিন্বৈঃ। 
ভুক্ত গণ্ড,ষষট্কং দ্বিরপি কুশম্বতে দেশিনীম্থুলীভি- 
নন্দাভূতাষ্টপর্বণ্যপি ন খলু নবম্যর্কসংক্রান্তিপাতে ॥ ১২০ ॥ 

অথ কেশ প্রসাধনাদি। 

ততশ্চাচমা বিধিবৎ কৃত্ব! কেশ প্রসাধনং। স্বৃত্বা প্রণবগায়ত্রোৌ নিবরীয়াচ্ছিখাং ছিজ্জঃ ॥১২১। 

তথা চোক্তং।-_ 

ন দ্দিপামুখে। রি যা, কেশপ্রসাধনং । স্বৃত্বোস্কারঞ্চ গায়ত্রীং নিবরীয়াচ্ছিথাং ততঃ ॥১২২॥ 

আর্দরতাযুতং ॥ ১১৪॥ বটাদিকাষ্টেবিন। ক্ষীধ্যাদিকাষ্ঠাং প্রাত স্তানামুল্লেখে। ধাবনং ভবতি। 

কীদৃশা২?--বিতন্ত্া দ্বাদশ বলেঃ পরিমিতা২। কুশং দেশিনীঞ্চ বিন। অঙ্গুলীভিগগুষষট্কং 
দবিভুক্তি,। দ্বাদশজলগ গু,ষাণি গৃহীত্বেত্যর্থ; | নন্দাদিযু চ দস্তোল্লেখো ম ভবতি, তত্র নন্দা প্রতিপৎ 

ধী একাদশী চ। ভূতা চতুদ্দশী ৷ অষ্ট অষ্টমী । পর্ব অমাবন্তাপৌর্ণমাশ্তাদি। পাতো ব্যতীপাতো 
ঘশ্বৈক্যং। এবং নিষেধবৈধিধ্য. বিবিধবেদশাখাসেবিনাং কর্খপরাণাং নানাদেবতাভভ্তানাং 

মতভেদেন। মন্তরশচ আৌতোহয়ং। অাসথায়াগথাপহং। সোমে। রাজায়মাগমন্ স মে মুখং 
সংমার্জতে যখস| চ ভগেন বেতি ॥ ১২০ ॥ 

দ্বিজ ইতি স্সানে শূদ্রশ্ত মুক্তশিখ্বাং ॥ ১২১ ॥ বিধিবদিতি লিখিতং, তং বিধিমেব লিখি 

ন্ দক্ষিণেতি ॥ ১২২॥ 

ূর্ববো স্থানে লিখিত অ মাছে যে, ধ, কণি্টাঙীর অগ্রদেশের ন্যায় স্কুল,  অবকৃবিপি্ ব্রণশৃন্য, 
সরল, দ্বাদশাঙ্গুলপ্রমাণ, সরস কাঠ্ঠই দন্তধাবনের উপঘুক্ত। এইরূপ লক্ষণবিশিষ্ট কাষ্ঠ 

হ্বারাই ধন্ৃকাকার শুভ জিহ্বা-মাঞ্জনিকা করিবে। ১১৯। রামার্চনচন্দ্রিকাতে লিখিত 
আছে - যে, .কুশ দ্বারা ও তর্জনী ব্যতীত অপরাপর অঙ্গুলীসমুহের ছারা দ্বাদশ গণ্ডষ জল 

"মুখে প্রদান করিয়। “মোম! রাজা” ইত্যাদি মন্ত্রপাঠ পূর্বক * বট, খদির, পলাশ, অর্ক, আমর 
ও বিন্ব বাতীত অপরাপর ক্ষীরিবৃক্ষোতপন্ন ঘাদশাঙ্ুল-প্রমাণ কাষ্ঠ দ্বারা প্রভাতে দশন মাঞ্জন 

করিবে; কিন্ত প্রতিপৎ্, চতুদ্দীশী, অষ্টমী, অমাবস্থ। ও পূর্ণিম! ইত্যাদি পর্ববাহে এবং নবমী, 
সংক্রান্ত ও ব্যতীপাতযোগে দশন ধাবন নিষিদ্ধ । ১২০। 

অনন্তর কেশপ্রলাধনাদি।-_-অতঃপর বিপ্র, ক্ষত্র ও বৈশ্য দশনধাবনান্তে আচমন পূর্বক 

পশ্াদুক্ত বিধানে কেশ প্রসাধন করিয়। ওষ্কার ও গায়ন্ত্রী স্মরণ করত শ্িখাবন্ধন করিবে । ১২১। 

অতএব কথিত আছে, দক্ষিণাশ্ত বা উর্ধাশ্ত হইয়া কেশপ্রসাঁধন করিতে নাই। তংপরে 

গুকার ও গায়ত্রী স্মরণ করত ত শিখাবন্ধন করিতে হয়। ১২২। 
শা ৮. হা শি িশশী নি পপি শা পপ শশী সপ আপ সী পি পল ৮ শা সপ হত শপ পিস 

* (সাষে। রাজারমাগমন্ স মমে মুখ সং মার্জতে যশস| চ তগেন বা।-- ইইম। মন্থ। 



ও বিলসাঃ। | শউ্রীহরিভক্িবিলাদঃ| ১৩৫ 
অথ ন্নানং। 

বিষ্ণপুরাণে তত্রৈব।__ 
নদীনদতড়াগেযু দেবখাতজলেযুচ। নিত্যক্রিযার্থং স্মাযীত গিরিপ্রশ্বণেষু চ। 
কৃপেযুদ্ধততোয়েন স্নানং কুব্ৰঁত ব৷ ভুবি। ন্বায়ীতোদততোয়েন অথবা তৃব্যসম্তবে ॥ 

অথ ম্লাননিতাতা। 
তত্র কাত্যায়নঃ |-_ 

ঘথাহনি তথ! 'প্রাতনিত্যং সায়াদনাতৃরঃ | অন্যান্তমলিনঃ কায়ে। নবচ্ছি্রসমন্ষিতঃ | 
শ্রবত্যেব দিবারাত্রৌ প্রাতঃকানং বিশোধনং । 

. দক্ষঃ | 

প্রাতর্মধ্যাহয়োঃ ন্নানং বান প্রস্থগৃহস্থয়োঃ। বতেক্ষিসবনং ম্বানং সত, ব্র্চারিণঃ ॥ ১২৩। 
মর্ধবে চাপি সকৎ কুমযুরশক্কৌ চোদকং বিন। ॥ ১২৪। 

কিঞ্চ।-- 

অশিরস্কং ভবেৎ আানমশক্তৌ কন্মিণাৎ সদা । আর্্েণ বাসসা বাপি পাণিন। বাপি মার্জনং ॥ 

শঙ্খশ্চ |-_ 

তস্ত পুমান্নার্হে! জপাদিহবনাদিষু। 

 কৃপেষু কলপাদিভিরুদ্ধ ততোয়েন ুবি তন্তটভূমৌ স্গায়াৎ গমনাগ্যশক্ততয়!। তত্তটভুবি 
স্নানাসস্তবে কৃপাছুদ্ধতেন শীতোদকেন সায়াৎ। তত্রাপ্যশক্কৌ উঞ্চোদকেন ন্বায়াং ইতি জেয়ং। 

তথ| চোক্তং। আপঃ স্বভাবতো! মেধা; কিং পুনর্বগ্চিসংযুতাঃ। তম্মাৎ সন্তঃ প্রশংসস্তি 

স্নানমুষ্ণেন বারিণা ইতি ॥ ১২৩। 

অশক্তৌ সত্যাং। অপি নিশ্চিতং সকদগীতি ব। কুযুটরেব। তন্রাপ্যশাক্তৌ উদকং বিনেতি 

নন্ানাদিকং কুুর্টরিতযার্থ;। যদ অশক্তৌ সত্যাম্ উদকং বিন! জলাভাবে চ মতি সন্কৎ 

অনন্তর স্নান।__বিষুপুরাণের পূর্বোক্তস্থলে অর্থাৎ ্ র্ব-সগর-সংবাদে লিখিত আছে যে, 
নদ, নদী, দীর্ঘিকা, দেবখাত ও গিরি প্রশ্রবণ এই সকল জলে ন্নান করিতে হয়। কুভ্তাঁদিযৌগে 
কৃপ হইতে জল উত্তোলিত করিয়া তদ্দার৷ কৃপতটে সরান করিতে পাঁরে। তটের অসম্ভব, 

হইলে উদ্ধৃত শীতল জলে কিংবা তাহাতে অক্ষম হইলে সেই উঞ্কোদকে স্নান করিবে। 
অনন্তর স্নানের নিত্যতা।__এ বিষয়ে কাত্যায়ন কহিয়াছেন যে, অনাতুর ব্যক্তি দিবা- 

ভাগের ন্যায় গ্রভাতেও প্রত্যহ স্নান করিবে। দেহ অতীব মলিন ও নবচ্ছিদ্রান্বিত, দিবানিশিই 
উহা! হইতে মল নির্গত হইতেছে; প্রাতঃ্নান দ্বার & দেহের বিশুদ্ধি হইয়া থাকে । বক্ষ 
কহিয়াছেন যে, বানপ্রস্থ ও গৃহী জন প্রভাতে ও মধ্যাহুলময়ে স্সান, যতি ব্যক্তি ভরিসন্ধ্যা 
ন্নান এবং ্রদ্ষচারী ব্যক্তি একবার মাত্র স্নান করিবে । ১২৩। অক্ষম হইলে সর্বজনপক্ষেই 
একবার ক্নানের বিধি আছে । য্দি তাহাতে ৪ অক্ষম হয়, তবে কেবল মন্ত্-ন্নানাদি কর্তব্য ।১২৪। 

আরও লিখিত আছে যে, অক্ষম হইলে কর্মী ব্যক্তির পক্ষে সর্বকালেই মস্তক ভিন্ন গান 

হইতে পারে। আর্জি বসন বা আর্দ্র কর দ্বারা দেহ মার্জন করিলেও দ্লান হুসম্পন্ন হয়। 



১৩৩ প্রীীহরিতকিবিলাসঃ | [ ৩য় বিলাসঃ। 

কৌন শ্রীব্যারগীতায়াং ।__ 
প্রাতঃঙ্গানং বিন। পুংসাংপাপিত্বং কর্ন স্বতং ৷ হোমে জবপে বিশেষেণ তশ্মাং স্নানং মমাচরেখ ॥ 

কাশীখণ্ডে।-- 

প্রন্থেদলালাস্থাক্রিয়ো! নি্াধীনে। যতে। নরঃ। প্রাতঃম্বানা ্বতোহর্হ: স্াননন্বন্তো ্ রজপাদিষু ॥ 
পাদ্মে চ দেবছ্তিবিকুণ্ডলমংবাদে ।-- 

স্ননং বিন। তু যে৷ ভূঙ্ক্তে মলাশী স স্দ। নরঃ। অঙ্গায়িনোইশুচেস্তল্স বিমুখাঃ পিতৃদেবতা: | 
স্নানহীনো নরঃ পাপী ক্সানহীনোইশুচিঃ সদ | অন্নামী নরকং তুক্ত| পুকশাদিযু জায়তে ॥১২৫। 

অথ শ্লানসাহাস্তাং | 

, মহাভারতে উদ্যোগপর্ববণি শ্রীবিছুরোক্তে 

গুণ। দশ স্ানশীলং ভজস্তে, বলং রূপং স্বরবর্ণপ্রসিদ্ধিঃ | 

স্পশশ্চ গন্ধশ্চ বিস্তদ্ধত! চ, শ্রীঃ সৌকুমাধধ্যং প্ররাশ্চ নার্য্যঃ ॥ 
পানে চ তত্রৈব ।-- 
যাম্যং হি যাতনাছুঃখং নিত্তান্বায়ী ন পশুতি। নিত্যন্নানেন পৃয়ন্তে অপি পাপরুতো। নরাঃ। 
প্রাতঃম্গানং হরেছৈশ্ঠ সবাহ্াভ্যন্তরং মলং। প্রাতঃম্নানেন নিপ্পাপে। নরে। ন নিরয়ং ব্রজেৎ। 

যে পুনঃ শ্রোতসি শ্লানমাচরস্তীহ পর্বণি। তে নৈব ছুর্গতিং যাস্তি ন জায়ন্তে কুযোনিষু। 
ুম্বপ্রং রং ছষ্টচিন্তা চ বন্ধ্যা ভবতি সর্বদা | প্রাতঃ শ্নানবিশুদ্ধানাং পুরুষাণাং বিশাং বর ॥ 

কুযুঃ ৷ এবং স্ানন্ত নিত্যতা দিদ্ধৈব ॥ ১২৪ ॥ অশির্বমিত্যাদিনাপি নিত্যতৈবাভিপ্রেতা তা।১২৫। 

শঙ্খও কহিয়াছেন যে, স্সান ব্যতীত মানব জপ ও হোমাদি ক্রিয়ার উপযুক্ত হয় না। কৃর্- 
পুরাণে ব্যাসগীতায় লিখিত আছে যে, প্রাতঃস্নান ব্যতীত মানবের সর্বকর্মে, বিশেষতঃ জপে 

ও হোমািক্রিয়ায় বিশ্ুদ্ধির সম্ভাবন| নাই ; এই হেতু 'প্রাতঃন্বান করিবে। কাশীখণ্ডে লিখিত 
আছে যে, মানব নিদ্রায় অভিভূত হইলে স্বেদ ও লালাদি দ্বার। ক্লেদবিশিষ্ট হয়; সৃতরাং 

প্রাতঃস্বান দ্বারা মন্ত্র, স্বতি প্রভৃতিতে যোগ্য হইতে পারে। পদ্মপুরাণে দেবন্ৃতিবিকুণ্ডল- 
'সংবাদে লিখিত আছে যে, যে মানব স্নান ব্যতীত আহার করে, তাহার মল ভোজন কর! হয়। 

নান ন। করিলে সে ব্যক্তি অপবিত্র হয় এবং তাহার প্রতি পিতৃগণ ও দেব্গণ বিমুখ থাকেন। 

স্বানরহিত ব্যক্তি পাঁতকী এবং স্ানরহিত ব্যক্তি নিরন্তর অপবিত্র। যে ব্যক্তি স্থানহীন, সে 

নরক-যাতন। ভোগাস্তে পুবশাদি অস্তাজকুলে জন্ম পরিগ্রহ করিয়! থাকে। ১২৫। 

'অনস্তর স্নানমাহাত্ম্য +_মহাভারতে উদযোগপর্কে শ্রীবিহুর বলিয়াছিলেন, যে ব্যক্তি নিত্য- 

ন্নায়ী, বল, রূপ, কঠন্বর, বর্ণোভ্তমতা, ম্পর্শশক্তির দক্ষতা, সুগন্ধ, বিশুদ্ধি, শোভা, স্কুমারতা 
ও উত্তমা স্ত্রী এই দশটি গুণ তাহাকে ভজন! করে। পদ্মপুরাণে পূর্বোক্ত স্থানে অর্থাৎ দেব- 
হৃতিবিকুগ্ডলসংবাদে লিখিত আছে যে, নিত্যন্বায়ী ব্যক্তিকে কদাচ শমনযস্ত্রণা-জনিত ক্লেশ ভোগ 
করিতে হয় না। অধিক কি, পাতকী ব্যক্তি নিত্য স্নান দ্বারা বিশুদ্ধি লাভ করে। হে বৈশ্ব 
প্রাতন্দীন ছারা, বাহ্ ও আভ্যন্তর মল বিনষ্ট হয়। প্রাতঃস্সান দ্বার মানব নির্খবলতা। লাভ করে, 



ওয় বিলাসঃ |] ভীপ্রীহরিভক্তিবিলাঁনঃ। ্ ১৩৭ 

অত্রিস্থতৌ ।-_ 

ন্নানে মন:প্রসাদঃ স্যান্দেবা অভিমুখাঃ সদা । সৌভাগ্যং শ্রী: হুখং পুষ্ট পুণ্যং বিষ্তা যশো ধৃতিঃ। 
মহাপাপান্থলক্্ীঞ্চ ছুরিতং দুর্বিচিস্তিতং । শোকছু:খাদি হরতে প্রাতঃস্নানং বিশেষতঃ ॥ ১২৬ ॥ 

কৌন্মে তত্রৈব।-__ 
প্রাতঃলানং প্রশংসন্তি দৃষ্টাদৃ্টকরং হি তৎ। প্রীতঃম্নানেন পাপানি প্যস্তে নাত্র সংশয়: ॥ 

কাশীখণ্ডে চ।-- 

প্রাতঃন্ানাদ্যতঃ শুধ্যেৎ কায়োহয়ং মলিনঃ সদ|। ছিন্দিতো নবভিশ্ছিদ্রেঃ অবতোব দিবানিশং | 
উতৎসাহমেধাসৌভাগ্যরূপসম্পৎপ্রবর্তকং | মনঃগ্রসন্নতাহেতুঃ, প্রাতঃদানং প্রশশ্ততে ॥ 

প্রাতঃ প্রাতস্ব ষৎ স্ানং সংজাতে চারুণোদয়ে। প্রাজাপতাসমং প্রাহুস্তন্সহাঘবিঘাতকৃ* ॥ 
প্রাতঃন্গানং হরেং পাপমলক্ষমীং গ্রানিমেব চ। অশুচিত্বঞ্চ ছুঃস্বপ্রং তুষ্টিং পুটিং প্রযচ্ছতি ॥ 
নোপমপন্তি বৈ ছুষ্টাঃ প্রাতঃক্সায়িজনং কুচিৎ। দৃষ্টাদৃষ্টফলং তন্মা প্রাতঃক্দানং সমাচরেৎ ॥ 

্নানমাত্রং তথা প্রাতঃক্গানং চাত্র নিযোজিতং। 

ব্প্নতোনতমিলিতে পৃথগ্জেয়ে তথাপাদু ॥ ১২৭ ॥ 

|  শবরবরয়ো: ্রকরষেণ সিদ্ধিরিতি। মহাপাতকাদিকং হরতি। ॥ ১২৬॥ 

ৃ্দৃষ্টকরম্ এহিকামুদ্মিকশুভকারি | পযন্ত নহস্তি ॥ ১২৭ ॥ 
জা  । & ॥. ৯০৯ জি পপ 

আর তাহাকে নিরয়গামী হইতে হয় না | যাহারা র্বদিনে স্বোতোজলে স্নান করে, তাহা- 
দিগকে কদাচ ছুর্গতি প্রাপ্ত হইতে হয় না এবং তাহারা কখনও নাঁনারূপ কুষোনিতেও উৎপন্ন 
হয় না । হে বৈগ্ভসত্তম! যাহার! প্রাতঃক্বান দ্বার পবিত্র হয়, তাহাদ্িগের সকাশে সপ বা 

দুশ্চিন্ত। নিরন্তর নিস্ষল হইয়া থাকে। অন্রিস্বতিতেও কথিত আছে যে, স্সা্ করিলে 

মনের প্রসন্নতা জন্মে, দেবগণ নিরন্তর অভিমুখ থাকেন এবং সৌভাগা, শ্রী, সুখ, পুষ্টি, পুণ্য, 

বিষ্তা, যশ ও ধূতি লাত হয়। বিশেষতঃ প্রাতঃস্মান মহাপাপসমূহ, অলক্্মী, ছুরিত, দুশ্চিন্তা ও 

শোকছুঃখাদি দূর করে। ১২৬। কৃর্পুরাণে ব্যাসগীতায় লিখিত আছে যে, স্থধীগণ প্রাতঃ-' 
স্নানকে প্রশংসা করেন; কারণ, উহা! এঁহিক ও আমুশ্মিক শ্বভকারী।” প্রাতঃমগান দ্বারা 

পাতকপুঞ্রধ্বংস হয়, ইহাতে সন্দেহ নাই। কাশীখণ্ডেও লিখিত আছে যে, এই দেহ নিরস্তর 
মলিন ও নবচ্ছিত্রে ছিদ্রিত; দিবানিশি এ ছিত্রসমূহ দ্বারা মলক্ষরণ হইতেছে; হুতরাং প্রাতঃ- 

স্নান দ্বারা উৎসাহ, মেধা, সৌভাগ্য, রূপ ও সম্পত্তি এই সমস্তের উদ্ভব হয় এবং প্রাতঃস্সান 

চিত্তপ্রসাদের হেতু; এই জন্যই উহা! প্রশংসনীয় । মনীষিগণ বলিয়া থাকেন, প্রতিপ্রভাতে 
অরুণোদয়সময়ে যে স্নান, উহা প্রাজাপত্যব্রতের সদৃশ এবং মহাপাপহারক। গ্রাতঃম্নান 
পাপ, অনন্ধী, গ্লানি, অশুচিত্ব ও দুঃস্বপ্ন বিনাশ করে এবং তুষ্টি ও পু বিধান করিয়া থাকে । 

কোন হুষ্টই কদাচ প্রাতঃক্বায়ী ব্যক্তির নিকটবর্তী হইতে পারে না। প্রাতঃস্বান এহিক ও 

আমুশ্মিক উভদ্ববিধ শুভফলই প্রদান করে, অতএব প্রাতঃক্নান করা কর্তব্য। এই প্রকরণে 
১৮ 



১৩৮ স্ত্রী ঈহরিভভ্িবিলাঁসঃ | [ ৩য় বিলাসঃ। 

অথ ম্নানবিধিঃ | 

অথ তীর্থগতন্তত্র ধৌতবস্ত্ং কুখাংস্তথ1 । মৃত্তিকাঞ্চ তটে ন্তস্ত ্নায়াৎ স্বস্ববিধানতঃ ॥ 

অধোৌতেন তু বস্ত্েণ নিত্যনৈমিত্তিকীং ক্রিয়াং। কুর্ববনন ফলমাপ্োতি কতা চেন্নিক্ষলা ভবেৎ॥ 

ধোঁতাঙ্ঘি পাণিরাচান্তঃ কৃত স্কল্পমাদরাং। গঙ্গাদিম্মরণং কৃত্বা তীর্ঘায়াধ্যং সম্পয়েৎ॥ 
সাগরশ্বননির্ধোষ দ গুহস্তাস্থরান্তক। জগব্রষ্টজ্জগন্সপ্দিন্ নমামি ত্বাং সুরেশ্বর | 

_ ইমং মন্গং সমূচ্চাধ্য তীর্ঘগ্ানং সমাচরে। অন্যথা তংফলন্তার্ধং তীর্থেশো হ্রতি স্বয়ং 
নত্বাথ তীর্থ স্ানা্থমনুজ্ঞাং প্রার্থয়েদিমাং ৷ দেবদেব জগন্নাথ শঙ্খচক্রগদাধর ॥ 

দেহি বিষ্ণো মমান্জ্ঞাং তব তীর্থনিষেবণে ॥ ১২৮ ॥ 

বিধিবন্ম দমাঁদায় তীর্থতোয়ে প্রবিশ্ঠ চ। প্রবাহাভিমুখো! নগ্যাং স্থাদদ্থত্রার্কসংমুখঃ ॥ 
দিগবন্ধং বিধিনাচর্্য তীর্ধানি পরিকল্পয চ। আবাহয়েন্চগব্তীং গঙ্গামাদিতামওলাৎ | 

দর্তপাঁণিঃ কৃতপ্রাণায়াম: কষ্ণপদান্থজং | ধ্যাত্বা তন্নাম সংকীত্ত্য নিমজ্জেৎ পুণ্যবারিণি 
আচম্য মূলমন্ত্র সপ্রাণায়ামকং জপন,.॥ কৃষ্ণ ধ্যায়ন, জলে ভূয়! নিমজ্জ্য ন্লানমাচরেৎ | 

ৃত্বাঘমর্দপান্তঞ্চ নামভিঃ কেশবাদিভিঃ | তত্র দ্বাদশধ! তোয়ে নিমজ্জ্য মানমাচরেৎ ॥১২৯। 
সপ শশা শপ ত সপে শপীপ্পসসীস্প শ ০৫ ও» পির ও 

ইদানীং স্বানবিধিং লিখন্ আদৌ বৈদিকবৈফবপ্রবরপ্রীকফদেবাচাধ্যাদিসন্মতং বৈদদিকতান্তিক- 

বিধিবিমিশ্রিতং সানবিধিং লিখতি অথেত্যা্দিন। | স্বন্ববিধানতঃ নিজনিজবর্ণাশ্রমশাখাদ্যাচারাঙ্থু- 

সারেণ ॥ ১২৮ ॥ অন্তর বীপ্রথাহাতিরিজে ॥ ১২৭৯ ॥ 
সপ সব ও আজ 

্নমাত্রের ও ও প্রাতঃ গানের বিধি নি্দি হইল | দুইটা এ এক ঠ হইলেওপরম্পর ভে ভেদ জ্ঞাত হইতে 

হইবে অর্থাৎ সামান্ ল্লান অপেক্ষ। প্রাতঃন্নানের আধিক্য আছে। ১২৭। 

অতপর স্গানবিধি ।_-তৎপরে তীর্থে গমনপূর্বক ধৌতবসন, কুশ ও মৃত্তিক। তটভূমে 
রাখিয়। নিঙ্গ নিঙ্গ বর্ণাশ্রমণাখাধির আচারাঞ্ছসারে স্নান করিবে। অধোত বন্ত ধারণ পূর্ব্বক 

. নিত্যনৈমিত্বিকী ক্রিয়। করিলে ফল লাভ হয় না, করিলে উহ] বিফল। হয়। ধোঁতপাদ ও 
'ধৌতপাণি হইয়। আচমন পূর্বক সাদরে সঙ্ধন্প ও গঙ্গাদি স্মরণ করত তীর্থকে অর্ধ্য সমর্পণ 
করিবে। “হে সমুদ্রশবসদৃশ-ভীমঘোষখালিন! হে দগ্ুহন্ত! হে অন্থরনাশক ! হে জগৎ- 

সষ্টিকারিন্! হে জগন্মদিন্! হে হ্থরেশ্বর! তোমাকে নমস্কার” এই মন্ত্র পাঠ করত 

তীর্থনান করিবে; অন্যথা তীর্থাধিপতি স্বয্নং তৎফলের অর্ধাংশ হরণ করিয়া থাকেন। তদনস্তর 

নমস্কার পূর্ব্বক তীর্ঘন্নানার্থ ( বক্ষ্যমাণরূপে ) অন্থজ্ঞা প্রার্থনা করিবে । “হে দেবদেব! হে 

জগন্নাথ! হে শহখচ ঞ্গদাধর ! হে বিষে! ত্বদীয় তীর্থসেবনে আমাকে অনুজ্ঞা দান কর।” 
( এই মন্ত্রে অনুজ্ঞ। প্রার্থন৷ করিতে হয় )। ১২৮। তৎপরে য্থাবিধি মৃত্তিকা গ্রহণ পূর্বক গাত্রে 

দিয় ভীর্থনলিলে প্রবেশ করত নদীতে প্রবাহাভিমুখে অবস্থিতি করিবে ; অন্যত্র অর্থাৎ নদী- 
প্রবাহ ব্যতিরিক্ত জলাশয়ে হুধ্যাভিমুখে অবস্থিতি করিতে হয়। যথাবিধি দিশ্বন্ধ ও তীর্ঘ কল্পনা 
পূর্বক আদিত্যমগ্ুল হইতে ভগবতী গঙ্গার আবাহন করিবে। দর্পাণি হইয়া গ্রাণায়াম 



ওয় বিলানঃ। ] ভ্রীত্ীহরিভক্তিবিলাসঃ। ১৩৯ 

তত্র বিশেষঃ। 

প্রীনারদপঞ্চরাত্রে।__ 
প্রসিদ্ধেযু চ তীর্থেষু যদান্তস্তাভিধাং ম্মরেৎ। স্বাতকং তন্ত ততীর্৭ঘমভিশপা ক্ষণাদ,জেং ॥ ইতি ॥ 

ইতি বৈদিকতাস্ত্রিকমিিতো৷ বিধিঃ ॥ ১৩০ ॥ 

অথ তন্রৈব বিশেষঃ পান্সে বৈশাখমাহাত্য্য প্রীনারদা্বরীষসংবাদে।__ 
এবমুগ্চার্্য ততীর্ঘে পাদো প্রক্ষাল্য বাগযতঃ। ম্মরক্নারায়ণং দেবং স্বানং কুর্ধ্যাদ্বিধানতঃ ॥ 
তীর্থং প্রকল্পয়েদ্বীমান, মূলমন্ত্রমিমং পঠন,॥ ওঁ নমো! নারায়ণায়েতি মূলমন্ত্র উদাহৃতঃ। 
দর্ভপাণিস্ত বিধিবদাচাস্তঃ প্রণতো ভূবি। চতুহস্তসমাযুক্তং চতুরত্রং সমস্ততঃ | 
প্রকল্প্যাবাহয়েদগঙ্গাং মন্ত্রেণানেন মানবঃ ॥ বিষ্ুপাদপ্রক্থতাসি বৈষ্ণবী বিষদেবতা। 

ত্রাহি নন্ত্েনসম্তম্মাং আজন্মমরণাস্তিকাৎ | ইত্যাদি ॥ 
সপ্তবারাভিজপ্তন্ত করসংপুটযোজিতং ৷ মূর্দি, কৃত্বা জলং ভূয়শ্চতুর্বব পঞ্চ সপ্ত ব|। 
ানং কুর্ধ্যান্মদা তছদামস্ত্য তু বিধানতঃ ॥ অশ্বক্রান্তে রথক্রাস্তে বিষ্ুক্রান্তে বন্থদ্ধরে। 
মৃত্তিকে হর মে পাপং যন্ময়। দু্কতং কৃতং। উদ্ধতাসি বরাহেণ কৃষ্ণেন শতবাহুন]। 

' নমকে কি প্রভবারিণি স্ব্রতে ॥ ইতি ॥ ১৩১। 

সপ -্প সপ শ সস শা ১১১১১ 

অন্তত তীরথগ্রাভিধাং নাম। ক্ষণাৎ সদ্য এবেত্যর্ঘঃ। অত :অপ্রসিদধতীর্থেবিফু্তীর্ঘমিতি 
প্রপিদ্বেযু চ তত্তন্নামৈব ম্মরেদিতার্থ; ৷ অতএব নিমজ্জনাৎ প্রাক মৃদ্গ্রহণং তথাঘমর্ষণাদিক্চ 

বৈদিকং তান্ত্রিকঞ্চ রুষ্ণধ্যানাদিকং মৃূলমন্ত্জপনং কেশবাদিনামভির্দাদশবার-নিমজ্জনাদিকঞ্চে- 
ত্যেবং মিশ্রিতং বিবেচনীয়ং ॥ ১৩০ ॥ এবং বিমিশ্রিতম্নানবিধিং লিখিত্বা ইদানীং তত্রৈব তীর্থ- 
কল্পনাদৌ পুরাণৌক্তং কঞ্চিদ্বিশেষং লিখতি এবমিত্যা্দিনা। দেবদেব জগন্নাথ ইত্যাদিকমেত- 
ুচচার্ধ্য উক্তেন মৃলমন্ত্রেণে সপ্ত বারান্ যদভিজপ্তমভিমন্ত্রিতং জলং তৎ। তৃতীয়ান্তপাঁঠে ভাবে 
ক্তপ্রত্যয়ঃ | মদ হণানম্তরং পুনঃ স্ানাদিকস্ত লমানমেবেতি বিশেষেণ তত্র লিখিতং ॥ ১৩১ ॥ 

করত ত্রীকুণের পাদপনপ চিন্তন ও ও তদীয় নাম কীর্তন করিয়া বিশুদ্ধ জলে সিম হইবে। , 
-তদনস্তর আচমনাস্তে প্রাণায়াম করিয়৷ মূলমপ্্ জপ করিতে করিতে শ্রীকৃষ্ণ চিন্তন পূর্বক 
পুনর্ধার সলিলে মজ্জন করত স্নান করিবে। পরে কেশবাদি নামসমূহ সহকারে অধমর্ধণ 

পর্যন্ত কার্য শেষ করিয়া! সেই জলে মগ্ন হত ঘ্বাদশধা! স্নান কবিবে। ১২৯। 
অতঃপর স্লানের বিশেষ বিধি ।__নারদপঞ্চরাত্রে লিখিত আছে যে, প্রসিদ্ধ তীর্থসমূহে অন্য 

তীর্থের নাম করিলে তত্বতীর্ঘন্নায়ীকে অভিসম্পাত করিয়া আশ প্রস্থান করেন। . এই ম্বান- 

বিধান বৈদিক ও তাগ্রিক উভয় প্রণালী মিশ্রিত; অর্থাৎ নানের অগ্রে মৃত্তিকা গ্রহণ ও তদনস্তর 

অধমর্পাদি ক্রিয়া করিতে হয়, ইহাই বৈদিক বিধি; এবং শ্রীকৃষ্ণের ধ্যানাদি, মূলমন্ত্র জপ, 

কেশবাদি, নামসমূহ উচ্চারণ করত দ্বাদশধা! সান, ইহাই তান্ত্রিক জানিবে। ১৩*। এই ক্সান- 
বিষয়ে আরও বিশেষ আছে যথা,_পদ্পুরাণে বৈশাখমাহাত্য প্রীনারদাষরীষসংবাদে লিখিত 

৮৮৮8৮ 



১৪৪  জ্্রীশীহরিভভিিবিলাসঃ। [ ওয় বিলাসঃ। 

গুরোঃ সন্লিহিতশ্যাথ পিত্রোশ্চ চরণোদকৈ:। বিপ্রাণাঞ্চ পদান্তোভিঃ কুর্্যানমদ্যভিষেচনং ॥ 

থা চ পাদ্মে।-- 
ওরোঃ পাদোদকং পুত্র তীর্ঘকোটিফলপ্রদৎ | 

1. 
বিপ্রপাদোদকরিন্ং যণ্য তিষ্ঠতি বৈ শিরঃ| ততশ্য ভাগীরণীপানমহগ্হনি জায়তে ॥ 

তথ! গৌতমীয়তস্ত্রে।-_ 
পৃথিব্যাং যানি ভীর্থানি ভানি তীর্থানি সাগরে । 
সসাগরাঁণি তীর্ঘানি পাদে বিগ্রন্ত দক্ষিণে ॥ ইতি ॥ ১৩২ ॥ 

খে বসস্তি সর্বাণি তীর্থানি চ বিশেষতঃ | শঙ্খেন মূলমন্ত্রণোভিষেকং পুনরাচরেৎ ॥ ১৩৩। 
তখৈব তুলসীমিশ্রশালগ্রামশিলাস্তসা। অভিষেকং বিদধযা্ গীত্বা তৎ কিকিদগ্রত; ॥ 

শপ ৩ পল শন | পপি ত শীতল ত স্পা শশাসপিস্পি শা শী | শপ | ০টি টা ০০ শপ শপ শত ০ পপর পপ পপর 

মন্লিহিতন্যেতি। যদি তদানীং তত্র সন্লিণো ত্বাদয়ো বর্তেরন্ তরঠাত্যর্ ॥১৩২। সর্বানি তীর্থানি 

শছছে বদস্তীতি হেতো: পুনরভিযেকং শঙ্ধের বিশেষত: কুর্ধ্যাৎ, তচ্চ নিজমূলম্তরেণেব ॥ ১৩৩ 
০ জপ ৮ স্পা এপ শপে শন সাপ পপ পলাশ শি ৮ পাশা 

আছে যে, এইরূপে তীথে চরণযুগ্রল ধৌত করিয়া! বাক্সং্যম করত নারায়ণ স্মরণ করিতে 
করিতে যথাবিধি ন্নীন করিবে। ধাঁমান্ ব্যক্তি ( বঙ্ষামাণ ) মূলমন্ত্র উচ্চারণ করত তীর্থ কল্পনা 
করিবেন। “ও নমে। নারায়ণায়” ইহাই মূলমন্ত্র বলিয়! উদাহ্বত। দর্তপাণি হইয়া যথাবিধি 
আচমনাস্তে ধরাতলে প্রণতি করিবে। তৎপরে চারিদিকে হতুরস্তপ্রমাণ চতুষ্কোণ অস্কিত 

করিয়। ( বক্ষামাণ ) মন্্োচ্চারণ সহকারে গঙ্গাকে আবাহন করিবে। “তুমি বিষুপাদপ্রস্থতা, 

তুমি বৈষবী শক্তি, বিষ্কই তোমার দেবতা; অতএব জন্মাবধি মৃত্যুকাল যাবৎ আমাদিগের 
যে কিছু পাতক সঞ্চিত হইবে, তুমি তাহ! হইতে আমাদিগকে উদ্ধার কর।” (এইমন্ত্রে 

আবাহন করিতে হয়।) পরে করপুটে জল লইয়া (পূর্বোক্ত দেবদেব জগন্নাথ ইত্যাদি ) 
মন্ত্রে অভিমন্ত্রিত করিয়া চতুর্ধা, পঞ্চধা অথবা সপ্তধা শিরঃগ্রদেশে দিয়া পুনরায় দ্নান করিবে। 

যথাবিধি আবাহনান্তে মৃত্তিকাদ্বারাও এরূপ করিতে হয়। “হে বন্থন্বরে ! তুমি অশ্ব ছার 

আক্রান্ত; রথকত্ৃক আক্রান্ত এবং বিষণ দ্বারা আক্রান্ত। হে মৃত্তিকে ! আমি যে সকল পাতকা'- 

*চরণ করিয়াছি, তুমি মৎকৃত সেই সমস্ত পাঁতক দূর কর। হেস্থব্রতে! শতবাহু বরাহরূগী 

হরি তোমাকে পাঁতালগর্ড হইতে উদ্ধার করিয়াছেন, তুমি ভূতগ্রামের পুনর্ভববারিণী, তোমাকে 
নমস্কার করি।” (এই মন্ত্রে মৃত্তিকাদ্বারাও এরূপ করিবে )। ১৩১ | তদনস্তর গুরুজন 

সমীপে বিস্যমীন থাকিলে গুরু ও জনকজননীর পাঁদোদক দ্বারা এবং বিপ্রজনের চরপোদক 
দ্বারা শিরঃপ্রদেশ অভিষিক্ত করিবে। পন্মপুরাণে লিখিত আছে যে, হে বংস! গুরুর 
চরণৌদক কোটিতীর্থফলপ্রাদ হয়। আরও লিখিত আছে যে, বিপ্রের চরণৌদক দ্বারা যে 
ব্যক্তির শিরোদেশ ক্রিন্ন হয়, তাহার প্রত্যহ ভাগীরধীস্বান-ফল হইয়া! থাকে। গোৌতমীয়তন্ত্েও 
কথিত আছে যে, পৃথিবীতে যে সকল তীর্থ আছে, তৎসমত্তই সমূত্রে অধিটিত এবং সমূদ্রসহ 
নিখিল তীর্থ দ্বিজাতির দক্ষিণ পদে অবস্থিত আছে। ১৩২।. তদনস্তর মূলমন্ত্র পাঠ করিয়া 
পুনর্বার শব্ঘঘ্বারা গ্লান করিবে, কেন না, শহ্ঘমধ্যে নিখিল তীর্ঘ ই অধিষ্ঠান করেন। ১৩৩। 



৩য় বিলসাঃ। ] শ্ীশ্রীহরিভক্তিবিলাসঃ। | ১৪১ 

তছুক্তং গৌতমীয়ত্ন্ত্র 

শালগ্রামশিলাতোয়ং তুলসীগন্ধমিশ্রিতং | কৃত্বা শখ ভ্রামযস্থি: প্রক্ষিপে্গিজমৃদ্ধানি | 
শালগ্রামশিলাতোয়মপীত্বা যন্্ মন্তকে। প্রক্ষেপণং প্রকৃববীত ব্রঙ্গহা স নিগগ্যতে ॥ 

বিষ্ণপাদোদকাৎ পূর্ববং বিপ্রপাদোদকং পিরেৎ। বিরুদ্ধমাচরম্মোহাং ত্রন্মহা স নিগগ্ত্ে | 

্ীচরণামুতধারণমন্তরঃ | 

অকালমৃতাহরণং সর্ববাধিবিনাশনং। 
বিষ্কোঃ পাদোদকং পীত্বা শিরস। ধারয়ামাহং ॥ ইতি ॥ ১৩৪ ॥ 

লেখ্যোহগে কষ্ণপাদাজতীর্থপারণপানয়োঃ | 

মহিমাত্র তু তত্তীর্৫ঘেনাভিষেকস্য লিখ্যতে ॥ ১৩৫ ॥ 
অথ চরণোদকাভিষেকমাহাস্াং | | 

পল্মপুরাণে | 

স মাতঃ সর্ধবতীর্থেু সর্বযজেঞযু দীক্ষিত: | শালগ্রামশিলাতোয়ৈর্যোইভিষেকং সমাচরেছ॥ 
গঙ্গা গোদাবরী রেব! নছ্যো মুক্তি প্রদাস্্ যাঃ। নিবসন্তি সতীরাস্তাঃ খ।ল গ্রামশিলাঙ্গলে ॥ 

গত সেবিতৈঃ কিং প্রয়ো নং | ভীর্থং যদি ভবেৎ প্রণ্যং শাল গ্রামশিলোস্তবং ॥ 
ভ্ৈব শ্রাগৌতমান্বরীষসংবাদে ।__ 
বং ধৌতানি গাত্রাণি হবেঃ পাদোদকেন বৈ। অন্বরীষ কুলে তেযাং দানোইস্থি বশগঃ সদ|॥ 
রাজসন্তে তানি তাবচ্চ তীর্থানি তূবনত্রয়ে। যাবন্ন প্রাপাতে তোয়ং শাল গ্রামাভিযেকমং ॥ 

তথ ্রীশালগ্রামশিলান্তঃ কিকিদাদৌ গীতা প্রান্ত ॥ ১৩৪॥ 
রুষ্পাদাজয়োঃ তীর্থ স্ানোদকৎ তশ্ত ধারণং পানঞ্চ তয়োঃ। তেন কুষ্ণপাদাজস্বানোদক- 

রূপেণ তীর্থেন যোইভিযেকস্তস্ত মহিম। মাহাত্মম্ অত্র অশ্থিন্ প্রসঙ্গ লিখতে ॥ ১৩৫1১ * 

এইরূপে শালগ্রামশিলার : তুলসীসং যুক্ত জলের কিয়দংশ প্রথমে পান পূর্বক, তদ্দারা গান করিবে। 

এই বিষয়ে গৌতমীয়তন্ত্রেও লিখিত আছে যে, শহ্খমধ্যে তুলসীগন্ধসংযুক্ত শাল গ্রামশ্থিলাজল 
স্থাপন পূর্ববক ত্রিধা ভ্রামিত করত নিজ শিরোদেশে প্রক্ষেপ করিবে । অগ্র শাল গাঁমশিলাজল , 

পান ব্যতিরেকে শিরঃপ্রদেশে দিলে সে ব্যক্তি ব্রদ্দঘাতী বলিয়। অভিহিত হইয়া থাকে। 
বিষুপাদোদকের অগ্রে বিপ্রচরণোদক পান করিতে হয়। মোহবশে তাহার অন্তথা করিলে 
্র্ষঘাতী বলিয়া কথিত হইয়! থাকে । 

চরণামৃতধারণমন্ত্র।_-“ষাহ। অকালমৃত্যু হরণ করে, যাহা দ্বারা সর্ববব্যাধি বিনষ্ট হয়, আমি 

সেই বিষ্ণপাদোদক পান করত শিরঃপ্রদেশে ধারণ করিতেছি ।” ইহাই চরণাম্ৃতধারণমন্তর।১৩৪। 

শ্রীরুফচরণাম্ৃত ধারণের ও তৎপানের মাহাত্ম্য পরে লিখিত হইবে, অধুনা এখানে সেই চরপাম্থত 
হবার সানমাহাত্ম্য প্রকটিত হইতেছে । ১৩৫।; 

প্রীচরণোদকাভিষেকমাহাত্ম্য ।__পদ্মপুরাণে লিখিত আছে যে, যে ব্যক্তি শাল গ্রামশিলার 

লননজল দ্বারা অভিষিক্ত হন, তীহাকেই নর্ববতীর্ঘন্বান ও সর্বযজদীক্ষিত বলিয়। জানিবে। গঙ্গা 



১৪২ - শ্লীীহরিভক্তিবিলাসঃ। [ ৩য় বিলাসঃ। 

স্কা্দে কার্তিকমাহাত্য্ে ।_ 

গৃহেইপি বসতন্তশ্ত গঙ্গান্সানং দিনে দিনে । শালগ্রামশিলাতো়ৈর্যোইভিষিধ্তি মানবঃ ॥ 
তত্ত্ৈবান্তাত্র চ।-_ 

যানি কানি চ তীর্থঘানি ব্রঙ্গান্থা দেবতান্তথা। বিষুপাদোদকণ্তৈতে কলাং নাহীস্তি যোড়শীং ॥ 
শালগ্রামোদ্ভবো দেবো! দেবে দ্বারবতীভবঃ| উভয়োঃ জানতোয়েন ব্রদ্ধহত্যা নিবর্ভতে ॥ 

কিঞ্চ।-_ 
স বৈ চাবভৃথন্সাতঃ দ চ গঙ্গাজলাপ্লুতঃ| বিষুপাদোদকং কৃত্বা শঞ্ছে যঃ অতি মানব: ॥ 

ীবৃসিংহপুরাণে ।_- 

গঙ্গ।-প্রয়াগ-গয়-নৈমিষ পুফরাণি, পুণ্যানি যানি কুরুজাঙ্গল-যামুনানি। 

কাঁলেন ভীর্থসলিলানি পুনন্তি পাপং, পাদোদকং ভগবত্তঃ প্রপুনাতি সদ্যং ॥ 

স্তৌ চ।__ 
ত্রিরাত্রিফলদা নচ্ছো যা: কাশ্চিদসমুদ্রগাঃ | সমুদ্রগাশ্চ পক্ষল্ঞ মাঁসশ্য সরিতাং পতিঃ। 
ষগাফলদ। গোদা বংসরস্ত তু জাহ্নবী । পাদোদকং ভগবতো। দ্বাদশাববফল প্রদং ॥ ১৩৬ ॥ 

গঙগাগোদাবরীত্যাদিষু যেদুক্লোকেষভিযেকশবো। নাস্তি, তেহপ্যজ পাঁদোদকাভিযেকমাহাত্য্যে 
_কেচিন্লিখিতাঃ, স্নানে তীর্থাপেক্ষয়! তেষু চ _্লোকেযুপাদোদকন্ত তীর্ঘ্াদ্যক্তেরিতি দিক্ ॥ ১৩৬।॥ 

 * সাপ শপ পপি পপ স্প্প্দ সাপ ৮ পপ সপ শাপাশ শপীপাশ। | শশা | পপ্পা | পপ্পিসলন শা 

গোদাবরী, রেব! প্রভৃতি যেসমত্ত নদী মু্িদাতরী বলিয়া! প্রসিদ্ধ, তৎসমস্তই নিজ নিজ অধিষ্ঠাতু- 
দেবতা সহ শালগ্রামশিলার স্গানোদকে অধিষ্ঠান করিয়া! থাকেন। শালগ্রামশিলোস্ভব বিশুদ্ধ- 
সলিল প্রাপ্ত হইলে অন্য সহন্র-কোটি ভীর্ঘমেবার কি আবশ্তক আছে? এ পন্মপুরাণে গৌত- 
মান্বরীষসংবাদে লিখিত আছে যে, হে অঙ্গরীষ ! ধাহাদিগের দেহ হরিপাদোদক দ্বারা ধৌত হয়, 
আমি ভাহাদদিগের বংশে সর্বদ। বশীভূত দাঁপরূপে অবস্থান করি । যাবৎ শাল গ্রামশিলার স্নানো- 

দক প্রাপ্ত হওয়। ন| যায়, ত্রিভুবনতলে নিখিলতীর্থ তাবৎকালই মাহাত্ম্য প্রকাশ করিয়া থাকেন। 

স্বন্দপুরাণে কার্তিকমাহায্মো লিখিত আছে, যেব্যক্তি প্রতিদিন শালগ্রামশিলার স্মানোদক দ্বারা 
. অভিষিক্ত হন, তিনিগৃহে অবস্থিত থাকিলেও প্রত্যহ তাহার গঙ্গান্সান সমাহিত হইয়া থাকে। 

স্বন্দপুরাণের অন্তস্থানেও লিখিত আছে যে, জগতে যে কোন তীর্থ বি্্মান আছে এবং ব্রহ্গা্ি 
যত দেবতা আছেন, তাহার! বিষুচরণৌদকের যোড়শাংশের একাংশেরও সমান হইতে পারেন 
না1। শালগ্রামশিলোপ্তব দেব ও দ্বারকাশিলোদ্ভব দেব এই উভয়ের স্নানোদক ছারা ব্রহ্মহত্যা বিনষ্ট 
হইয়। থাকে। আরও লিখিত আছে, যে ব্যক্তি শচ্থে বিষুচরণোদক রাখিয়া তদ্দারা অভিষিক্ত 
হন, তাহাকে অবভূথন্নাত ও গঙ্গাজলসিক্ত বলা ষায়। নৃসিংহপুরাণে লিখিত আছে যে, গঙ্গা, 
্রয়াগ, গয়া, নৈমিষ, পুর, কুরুজাঙ্গল প্রভৃতি যে সমস্ত পুণ্য তীর্থল আছে, কালে সেই সকল | 
তীর্থনলিল পাতক দূর করিয়। থাকে, কিন্ত ভগবান্ বিষুুর চরণোদক সদ্যঃ পবিত্র করেন। স্বতি- 
তেও লিখিত আছে যে, যে সমস্ত নদী সমুদ্রের সহিত সঙ্গত নহে, তাহাদিগের জলে একদিন 
ন্নান করিলে তাহারা তিন দিবসকৃত নানফল প্রদান করে, যাহারা সাগরসঙ্গতা হইয়াছে, 



ওয় বিলাস; |] আীস্রীহরিভভ্িবিলাসঃ। ১৪৩ 
তন্নিতাত।। 

গরুড়পুরাণে ;__ 
জলঞ্চ যেষাং তুলসীবিমিশ্িতং, পাদোদকং চক্রশিলাসমুস্তবং । 
নিত্যং ত্রিসন্ধ্যং প্লবতে ন গাত্রং, খগেন্দ্র তে ধর্মবহিষ্কতা নরাঃ ॥ ইতি ॥ 

ততো জলাঞচণীন্ ক্ষিপ্ত। মৃদ্ধি,শ্রীন্ কুভমুদ্রয়া ৷ মূলেনাথ বিশেষেণ কুর্ধ্যাদ্দেবাদিতর্পণং॥১৩৭। 
অথ স।মান্ততে দেবাদিতর্পণং । 

' তচ্চ বৈদিকেষু প্রসিদ্ধমেব । 
... ব্রঙ্মাদয়ো! যে দেবান্তান্ দেবান্ তর্পয়ামি, তূর্দে বাংস্তর্পয়ামি, ভূবর্দেবাংন্তয়ামি, ব্বর্দেবাৎ 
ুরপয়ামি, ভূতূর্স্বর্দেবাংস্তপ্য়ামি ॥ ইত্যাদি ॥ ১৩৮ ॥ ৃ 
রা সংমার্জ্য স্ানবস্তান্তবামস। ৷ পরিধায়াংশুকে শুর নিবিশ্ঠাচমনং চরেৎ ॥ ১৩৯ ॥ 
পিউ উপ 

সপ সপ পল পল তল লা 

চক্রশিলা ্রশানগ্রামশিলা : ীঘারকাচক্রা্কশিন। চ তং ্স্থানাদৃভুতং পাদোদকঞ্চ। | ন প্লবতে 
ন স্নাপয়তীত্যর্থ: ॥ ১৩৭ ॥ 

মূলমন্ত্রেণ কুস্তমুদ্রয়। ত্রীন্ জলাগ্চলীন্ নিজমৃর্ছি, প্রক্ষিপ্য অথানন্তরম্ অবিশেষেণ সামান্ততো 
দেবাদিতর্পণং কুর্ধযাং। আদিশব্দেন খষীণাং পিতৃণাঞ্চ তত্ত্নামভিঃ | বিশেষতো দেবাদিতর্পণমগ্রে 

লেখ্যমেব ॥ ইত্যাদীত্যাদিশব্দেন রুষ্দৈপায়নাদয়ো! যে খষয়স্তানৃধীন্ তর্পয়ামি। ভূর্থধীং- 

স্পয়ামি। ভুবঞ্ধধীংস্তর্পয়ামি। স্বর্খ ধীংন্তর্পয়ামি । সোমঃ পিতৃমান্যমোইঙ্গিরোহত্লিঘাত্তাঃ কব্য- 

বাহনাদয়ে। যে পিতরপ্তান্ পিতৃংন্তর্পয়ামীত্যেবং পূর্ব ॥ ১৩৮॥ স্সানন্ত যদগ্ত্রং যং পরিধায় 

ন্গানং কতং, তম্মাদন্যেন বাসস । এতেন ছানশাচিঞচলেন পাপিনাবা গাঅং ন সংমারজয়েদিত ত্যর্থঃ 
এশপস্পাস সি পা ও ০০০ িশাস্প্পপপীপিশী তি পশম ৪০৮০ ০ শপ পপ 

তাহাদিগের জলে একদিন হ্গান করিলে পক্ষকূত ন্নানফল হয়; সাগরে এক (দিবস নান ক্ষারিলে 
সমুদ্র একমাসকৃত স্নানফল প্রদান করেন; গঙ্গায় একদিন ন্নাত হইলে তিনি বর্ষকৃত স্নানফল 
দিয়া থাকেন; কিন্তু ভগবাঁনের চরপোদকে ন্নান করিলে তিনি দ্বাদশবার্ষিক স্বানফল প্রদান 

করেন। ১৩৬। | 

কুষ্চরণোদক দ্বার! স্নানের নিত্যতা।-_-গরুড়পুরাণে লিখিত আছে যে, হে খগপতে ! তুলসী- 

মিশ্রিত, শালগ্রামশিলোস্তব পাদোদক দ্বার৷ যে সকল ব্যক্তির অঙ্গ ত্রিসন্ধ্যা অভিষিক্ত না হয়, 
তাহারা যাবতীয় ধর্ম হইতে বহিভূতি। তদনন্তর মূলমন্্ উচ্চারণ সহকারে কুভ্তমুক্রাযোগে * 
বারজয় শিরঃপ্রদেশে জলাঞ্জলি দিয়! বিশেষরূপে দেবাদিতর্পণ করিবে । ১৩৭। * 

অতঃপর সামান্ততঃ দেবাদ্দিতর্পণ-।_-এই তর্পণ বেদাচারী সম্প্রদায় মধ্যে প্রসিদ্ধ আছে। 

তর্পণ যথা,_ক্রদ্ধাদি দেবাদিকে তর্পণ করিতেছি, ভূর্লোকস্থ দেবাদিকে তর্পণ করিতেছি, ভৃব- 

পোঁকস্থ দেবাদিকে তর্পণ করিতেছি, ব্বলেকস্থ দেবাদিকে তর্পণ করিতেছি, তৃতুবঃশ্বলেঁকস্থ 

* কৃস্তমুদ্রা _বাদাহুষ্ঠের সহিত দক্ষিণানুষ্ঠ লন করত ছুই হাতে এরূগ একটা মুষ্তি বন্ধ করিবে ধেন তক্মধো 
শুনা থাকে। 



১৪৪ ঈীপ্ীহরিভক্তিবিলাসঃ। [ ওয় বিলাস: | : 

বিধিবং তিলকং রুত্বা! পুনশ্চাচম্য বৈষণবঃ। বিধিনা বৈদিকীং সন্ধ্যামথোপাসীত তাঙ্জ্রিকীং ॥১৪, 

অথ বৈদিকী সন্ধ্যা। 

কৌন্মে তত্রৈব ।__ 
প্রাকৃকুলেষু ততঃ স্থিত্ব| দতেষু স্থমাহিতঃ। প্রাণায়ামন্তয়ং রুত্ব! ধ্যায়েৎ সন্ধ্যামিতি শ্রুতি: ॥ 

মন্তন্থতিঃ ।-_ | 

্রাহ্মণাঃ শাক্তিকাঃ সর্ধেব ন ৈব| ন চ বৈষ্ণবাঃ। ঘত উপামতে দেবীং গায়তত্রীং বেদমাতরং ॥ 

য| চ সন্ধা! জগস্থতির্মায়াতীত। হি নিষ্চল! | খরশ্বরী কেবলা শক্তিস্ততত্রয়মূন্তবা। 

ধাত্বার্কম গুলগতাং সাবিত্রীং ভাং জপেঘুধঃ | প্রান্ুখঃ সততংবিপ্রঃ সন্ধ্যোপাসনমাচরেৎ।॥ ১৪১। 

কিঞ্চ।- 

সহন্্পরমাং নিত্তাং খতমধ্যাং দশীবরাং। সাবিত্রীং বৈ জপেদিদ্বান্ প্রাজুখঃ প্রয়তঃ স্থিতঃ ॥ ১৪২। 
কিঞ্।__ 
সন্ধ্যাহীনোইশুচিনিত্যমনর্হঃ সর্বকর্শনু। যদন্যৎ কুরুতে কিঞ্চিন্ন তস্য ফলমাপু যা ॥ 
ঘোইন্ত্র কুরুতে যহুং ধর্মকাধ্যে ছিজোতমঃ। বিহায় নধ্যাপ্রণতিং স যাতি নরকাধুতং ॥ ১৪৩। 

তথা চ বিষুপুরাগে সদাচারকখনে ।-__স্নাতো৷ নাঙ্গানি মার্জেত ন্নানশাট্যা ন পাণিনেতি। 

বিধিবন্তত্তত্থিধিযুক্তং যথা শ্যাদিতি সর্ববত্ৈবান্থবন্তয়িতব্যং ॥ ১৩৯-১৪০ ॥ 

গ্রাকৃকুলেষু প্রাগগ্গেষিতার্থঃ ॥ ১৪১ ॥ 
শক শিপন শপ. পন 

দেঁবাদিকে তর্পণ করিতেছি” ( ইতাদিরূপ মন্ত্রে তর্পণ করিবে )। ১৩৮। * পরে প্রথমতঃ 

আচমন পূর্বক, যে বন্ম পরিধান করত স্নান কর! হহয়ান্ছে, তত্িন্ন বন্তান্তর দ্বারা অঙ্গমার্জন 

করিয়া পরিধেয় ও উত্তরীয় পরি গ্রহ পূর্বক উপবেশণাস্তে আচমন করিবে । ১৩৯। + বিষুভক্ত 

ব্ক্তি ( বক্ষ্যমাণ ) বিধানে তিপক করিয় পুনরাচমন করত বৈদিকী সন্ধ্যা ও তৎপরে 

তাগ্িকী সন্ধ্যার অনুষ্ঠান করিবে। ১৪৭ । 

গনস্তর বৈণিকী সঙ্ধা।।_কৃণ্নপুরাণে ব্যাসগীতায় লিখিত আছে যে, তৎপরে প্রাগগ্র কুশো- 

' পরি সমাহিতভাবে উপবিষ্ট হইয়! বারত্রয় প্রাণায়ামান্তে সন্ধা করিবে, ইহাই শ্রুতিবাক্য | মঙ্গ- 

স্থতিতে লিখিত.আছে যে, বিপ্রমাজেই শাক্ত, তাহারা শৈবও নহেন, বৈষণবও নহেন। কেন 

না তাহারা বেদমাত। গায়ত্রীর আরাধনা করিয়। থাকেন। যিনি সন্ধ্যা, তিনিই জগৎপ্রন্থৃতি, 
মায়াতীতা, নিলা, তবত্রয়সমুখপন্ন! কেবল! এশ্বরী শক্তি। বিচক্ষণ ব্যক্তি নিরস্তর পূর্ববান্ত 

হইয়া অক্মগুলগতা গায়জীকে জপ করত তৎপরে সন্ধ্যোপাসনা করিবেন। ১৪১। আরও 

লিখিত আছে যে, বিদ্বান বাক্তি প্রযতভাবে প্রাুখে বসিয়া সাবিত্রী জপ করিবেন। সহম্রমংখ্য 
০০ প্পপসপপজ ৮০০ পাত | পশ পদ তত 

« দেবাদি শখের উল্লেখ করায় স্িগণ পিতৃগণ বুঝাষ্টতেছে ? অর্থাৎ ভূক বীংগুপ়ামি, ভুবর্ধবী-পর়ামি 

ইত্যাদি এবং সোসঃ পিত্ৃমান্সমোই্িরোইগ়িঘাতা: কব্যবাহনাদগসে! যে পিতরপ্তান্ পিতৃ -স্তপয়ামি ইতা]দরূপে 
তর্গণ করিতে হয়। 

1 ইহা ম্বার! বুঝ| বাইভেছে যে, বদনের লঞ্চগভাগ দ্বারা গথনা কেবলমাত্র হস্ত ঘারা অঙগ মর্জন 

করবে ন|। 



ওয় বিলাস: |] ্ীকত্রীহরিভক্তিবিলাসঃ। ১৪৫ 

অনন্যচেতস; শাস্তা ব্রাহ্মণ বেদপারগাঃ। উপাস্ত বিধিবৎ সন্ধ্যাং প্রাপ্তাঃ পূর্বে পরাং গতিং ॥১৪৪। 

অত্র তাস্ত্রিকী সন্ধ্য]। 

ততঃ সংপৃজ্য সলিলে নিজাং শ্রীমন্ত্রদেবতাং। তপয়েছিধিন! তশ্য তখৈবাবরণানি চ ॥ 
তথা! চ বৌধায়নস্থতৌ ।-_ 

হবিষাগ্রৌ জলে পুশৈ্ধ্যানেন হৃদয়ে হরিং। অর্চস্তি সথরয়ে। নিত্যং জপেন রবিমগ্ডলে ॥ 
পাদ্মে চ তত্রেব।-_ 

সুয্যে চাভারহণং শ্রেষ্ঠং সলিলে সলিলাদিভিঃ ॥ 

অথ তদ্বিধি। 

- মূলমন্ত্রথোচ্চাধ্য ধ্যায়ন্ কৃষ্ণাজ্যি পঙ্কজে । শ্রীরুষ্ণং তর্পয়ামীতি ত্রিঃ সম্যক তর্পয়েৎ কৃতী ॥ 
ধ্যানোদ্দিষ্টম্বরূপায় হুয্যমণ্ডপবন্ঠিনে ৷ কুষ্ণায় কামগায়ত্র্য| দগ্ঠাদর্থ)মনন্তরং ॥ ১৪৫ ॥ « 

অথ কামগায়ত্রী | 
শ্রীসনংকুমারকল্ে ।__- 
আদৌ মন্মথমুদ্ধূত্য কামদ্দেবপদং বদে। আয়ান্তে বিদ্মহে পুষ্পবাণায়েতি পদং বদেহ। 

ধীমহীতি তথোক্তাথ তন্নোইনঙ্গঃ প্রচোদয়াৎ॥ ইতি ॥ ১৪৬। 

সহন্ং সহন্রবারত্রপঃ: পরমঃ জপে শরেষ্টপক্ষো যন্তা। ইতি তথাভূতামিতার্থঃ । ১৪২॥ এবং 
সন্ধ্যোপাপনন্ত বিধিং লিখিত্ব। নিত্য তাঞ্চ লিখতি সন্ধ্যাহীন ইতি দ্বাভাং ॥ ১৪৩॥ মাহাত্মাং 

লিখতি অনন্তেতি ॥ ১৪৪ ॥ 

অর্চস্তি অর্চয়স্তি | ১৪৫ | 

জপ শ্রেষ্ট, শতঙ্গপ মধ্যম এবং দশপা গায়ত্রীজপ অধম। ১৪২। আর৪ কথিত আছে যে, সন্ধ্যা- 
বিহীন হইলে সেই ব্যক্তি সর্বদাই অপবিত্র, নিত্যনৈমিত্তিকী ক্রিয়ায় তাহার অধিকার নাই 

এবং সন্ধ্য। ন! করিয়া অন্ত যে কোন কর্শ করা যায়, তাঁগাই নিক্ষল হয়। সন্ধ্যোপাসনা না 
করিয়। যে দ্বিঙ্গ অন্ত ধর্মক্রিয়ায় প্রয়াস পান, তিনি দেহাস্তে অফুতসংখা নরকে ভ্রমণ করেন । ১৪৩। 

অনন্যচেতা, শাস্ত, বেদদর্শাঁ, প্রাচীন বি প্ুগণ যথা বিধানে কেবলমাত্র সন্ধ্যার উপাসন! করিয়াই 
সদ্গতি লাভ করিয়াছেন । ১৪৪ । রি 

অতঃপর তান্ত্িকী সন্ধ্যা।__তৎপরে উত্কষ্টরূপে জলমধ্যে স্বীয় মন্ত্দেবতার অর্চনা পূর্বক 

তদীয় আবরণ-দেবগণকেও যথাবিধানে তর্পণ করিবে । বৌধায়নস্থতিতে লিখিত আছে যে, 

জ্ঞানবান্ ব্যক্তি দ্বৃত বারা অগ্রিতে, পুষ্প দ্বার! জলে, ধ্যান বারা হৃদয়মন্দিরে এবং জপ দ্বারা 

আদিত্যমগ্ডলে হরির পুজা করিবেন। পদ্মপুরাণের ব্যাসাম্বরীষসংবাদে লিখিত আছে যে, 

আদিত্যমগ্লে পুজাই শ্রেষ্ঠ ; জলমধ্যে জল দ্বারাই পুজা করিতে হয়। 
অনস্তর তাস্ত্রিকন্ধ্যাবিধি।-_কৃতী ব্যক্তি মূলমন্ত্রোচ্চারণপূর্ব্বক ক্ৃষ্ণপাদপদ্ম চিন্তা করিয়া 

“গ্রীকষকে তর্পণ করি” বলিয়া বারত্রয় সম্যক তর্পণ করিবেন । পরে ধ্যানযোগে ধাহার ্বর্ধপো- 

দ্দেশ করা হইয়াছে, আরিত্যম গুলান্তর্গত সেই কঞ্চকে কামগায়ত্রী পাঠ করত অর্ধ্য দিতে 
হয়। ১৪৫। 

১৪ 



১৪৬ . স্ত্রী শ্রীহরিভভ্তিবিলাসঃ | [ ওয় বিলাসঃ | 

অথার্কমগ্ডলে কৃষ্ণং ধ্যান্ৈভাং দশধ। জপেৎ। ক্ষমন্থেতি তমুদ্বান্য দগ্যাদরধ্যং বিবন্বতে ॥ ১৪৭ ॥ 

বিধিস্তান্ত্রিকসন্ধ্যায়! জলেহযচ্চায়াশ্চ কশ্চন । যোহন্তো মন্যেত সোইপ্যত্র তদ্ধিশেষায় লিখ্যতে ॥১৪৮। 
অথ মভান্তর-তান্ত্রিকসন্ধ্যাবিধিঃ | 

আদৌ দক্ষিণংস্তেন গৃহীয়াঘারি বৈষ্ণবঃ | ততো হৃদয়মন্ত্রেণ বামপাণিতলেহর্পয়েৎ ॥ ১৪৯ ॥ 
তদ্ুলীবিনিধাতান্তঃকণৈরর্ষিপাঁণিনা। মন্তকে নেত্রমন্ত্রণ কুরধ্যাৎ সংপ্রোক্ষণং ততঃ ॥ 

শিষ্টং তচ্চান্্মন্ত্েণাদায়ান্তো দক্ষপাণিন। । অধংক্ষিপেৎ পুনশ্চৈবমিতি বারচতু্টয়ং ॥ ১৫০। 

পুনহ দয়মন্েণাদায়াজে। দক্ষপাণিনা। | _নাসাগুটেন বামেনাসায়ান্তেন বিসঞ্জয়েৎ | ১৫১ ॥ 
চে জে শপ পপ জা শপ পপ আগত 

থং কামবীজম আদ বদেৎ ততঃ কামদেবেতি, ততআয়েতি, তদন্তে বিশে ইতি, ততঃ 

৭ ততশ্চ তন্নোইনক্ঃ 'প্রচোদগ়্াদিতি বদেদিত্যর্থঃ। ক্লীংকামদেবাম় বিদ্মহে পুগ্প- 

বাণায় ধীমহি তন্নেইনঙ্গঃ প্রচোদয়াদিতি ভবতি ॥ ১৪৬ ॥ এতাং কামগায়ত্রীং দখধ। দশ বারান্ 

জপন্ সন্। তং কৃষ্ণং ॥ ১৪৭ | 

তয়োস্তান্ত্রিকসন্ধ্যাজলাচ্চয়োবিধিবিশেষজ্ঞাপনায়েত্যথঃ ॥ ১৪৮ |" 

অপরয়েৎ গ্তসেখ তদ্বাধোব ॥ ১৪৯ ॥ তস্ত বামপাণেরমুলিভ্যোবিনিধাতৈঃ বিনিঃস্থতৈঃ অস্তঃ- 

কণৈঃ জলবিন্দুভির্দক্ষেণ দক্ষিণেন পাণিন। | শিষ্টম্ অবশিষ্টং যদ্ধামপাণিতলস্থং ত। ইতি বার- 

চতুষ্টয়ং কু্যাদিতার্থঃ ॥ ১৫০ ॥ পুনঃ অস্তে। জলং দক্ষগপাণিনা আদায় গৃহীত্বা বামেন নাসা- 
পুটেনাপ্ায়েতি আত্রাণেনান্তর্গতদোষং প্রক্ষাল্য । অন্যেন দক্ষিণেন নাসাপুটেন নিঃসাধা বিশ্বজে- 

ফিতার ॥ ১৫১। 
১ ও জপ ৪ পপ ৮ শত অসি ও এ শপ আপাত ০ » সপ | শপ পপ পপ» আপ শী ৯ + পা শ পশি | শপলপস্ট এ ৪ সন শা শপ 

কামগায়তর 1 সনংকুমারকল্ে লিখিত আছে যে যে, প্রথমতঃ “কলীং” বীজ উচ্চারণ পূ 

“কামদেব”, তৎপরে “আয়”, পরে “বিদ্হে”” পরে “পুষ্পবাণায়”, তৎপরে “ধীমহি”) অনন্তর 

“তন্লোহনঙগ: প্রচোদয়াং” উচ্চারণ করিতে হয়। তাহা! হইলেই “কীং কামদেবায় বিদ্বুহে 

গুষ্পবাণাঁয় ধীমহি তন্নোনঙ্থঃ পপ্রচোদয়াং” অর্থাৎ কামদেবকে জ্ঞাত হই,পুপ্পশরকে চিন্তা করি, 

অনঙ্গ আমাদিগের হৃদুয়ে সেই পরমামুজ্যোতিঃম্বরূপ কৃষ্ণকে প্রকাশিত করুন, এই কামগায়ত্রী 

হইল। ১৪৬। আদিতামগ্ুলে কৃষ্ণকে চিন্তা করিয়! দশধা এ কামগায়ত্রী জপ করিবেন। 

তৎপরে ক্ষমন্থ শবে কৃষ্ণকে বিসঙ্জন করত শেষে সুষ্যদেবকে অর্ধ্য দিবেন। ১৪৭। তান্ত্রিক 

সন্ধ্যা ও জলে অর্চনাকরণ, & উভয়ের বিশেষবিধি পরিজ্ঞাত করাইবার জন্য, এই স্থানে 

লিখিত হইতেছে । ১৪৮। 

মৃতীস্তরে তান্ত্রিকসন্ধ্যাবিধি।-__বৈষ্ণব ব্যক্তি অগ্রে জল লইবেন, তদনস্তর হায়মন্ত্র নমঃ) 
পাঠ করিয়া-এ জল বাম-হস্ততলে প্রদান করিবেন। ১৪৯। তদনস্তর নেত্রমন্ত্র( বৌষট, ) পাঠ 

করিয়। বামকরের অঙ্গুলীমধ্য দিয়া নির্গত সলিলকণা-সমূহ দক্ষিণ কর দ্বারা শিরঃপ্রদেশে 

প্রোক্ষণ করিবেন। অবশিষ্ট জল অন্ত্রমন্ত্রোচ্চারণ ( ফট.) সহকারে দক্ষিণ কর দ্বারা নিম্নে 

ফেলিয়া! দিবেন। পুনরায়ও এপ করিবেন, এইপ্রকার চারিবার করিতে হয়। ১৫০। 



ওয় বিলাস: |] শ্ীপ্ীহরিভভিবিলাসঃ |. ১৪৭ 
অথাভোহঞলিমাদায় স্ধ্যমগুলবপ্তিনে। অর্ধ্যং গোপালগায়ত্র্য। কৃষ্ণয় ভ্রিনিবেদয়েৎ। 

না চোক্ত]। 

জয়াদেগাপীজনং ঙেহস্তং বিদ্বুহে ইতযাতঃ পরং। পুনর্গোগীজনং তদ্বদ্বীমহীতি ততঃ পরং। 
তন্নঃ রুষণ ইতি প্রান্তে প্রপূর্ব্বং চোদয়াদিতি ॥ ১৫২ ॥ 

ুর্দি, ন্যসেৎ তদঙ্গানি ললাটে নেত্রয়োদয়োঃ | 
সুজয়োঃ পাদয়োশ্চৈব সর্বান্গেযু তথ! ক্রমাহ ॥ ১৫৩ । 

তানি চোক্তানি।__ 
পঞ্চভিশ্চ ত্রিভিশ্চৈব পঞ্চভিশ্ ত্রিভিঃ পুন: । 
চতুর্ভিশ্চ চতুর্ভিশ্চ কুর্য্যাদঙ্গানি বর্ণ কৈঃ ॥ ইতি ॥ ১৫৪ ॥ 
রাসক্রীড়ারতং কষ্ণং ধ্যাত্বা চাদিত্যমগ্ডলে। 
ত্সন্মুখোৎক্ষিপ্তত্জে! গায়ত্রীৎ তাং জপেৎ ক্ষণং ॥ ১৫৫ ॥ 

পপ” সা পপ শপ পা ০ পর 

ডে ইতি চতু্যেকবচনম্ অন্তে যস্ত তং গোপীজনং । ততদচতুরথন্তমিতার্থঃ। প্রান্তে সর্বশেষে 
প্রশব্দপূর্বকৎ চোদয়াদিতি ক্রয়াং; ততশ্চৈবং শ্াৎ। গোপীজনায় বিদ্মহে গোগীজনায় ধীমহি 

তন্নঃ কৃষ্ণ: প্রচোদয়াদিতি ॥১৫২ ॥ অস্ত! গোপাশগায়ত্র্যাঃ অঙ্গানি ঘট, মৃদ্ধাদিষটস্থানেন্থ ক্রমা- 
ন্যসেদদিত্যর্থ; ॥ ১৫৩ ॥ অঙ্গান্যেৰ বিভজ্য দর্শয়তি পঞ্চভিরিতি | বর্ম কৈবর্ণেঃ স্বার্থে কঃ॥ ১৫৪ ॥ 
তস্ত আদিত্/মণুলন্ত সংুখে অভিমুখে উৎক্ষিপ্তো হুজৌ মেন তথাভূতঃ সন্॥ ১৫৫॥ 
পুনরায় হৃদয়মগ্রো্চারণ সহকারে দক্ষিণ করে জল গ্রহণ করিয়া বাম নামিকারম্ধ, ₹ ্বারা 
আকর্ষণ করত দক্ষিণ নাসারন্ধ, দ্বার! ত্যাগ করিতে হয়। ১৫১। পরে জলাঞ্জলি লইয়া 
গোপালগায়ত্রী পাঠ করত আদিত্যম গুলান্তর্গত রুষ্ণকে বারত্রয় অর্থ প্রদান করিবে। 

গোপালগায়ত্রী।-চতুর্থীবিভক্কান্ত “গোপীজন” শব্দ উচ্চারণ করিয়া! “বিদ্বহে”, পরে পুন- 
ব্বার চতুর্থাবিভক্তযন্ত “গোপীজন”, অনন্তর “ধীমহি”,অবশেষে “তননঃ কৃষ্ণ: প্রচোদয়াং” উচ্চা- 
রণ করিবে। তাহা! হইলেই “গোপীজনায় বিশ্ম্থে গোপীজনার ধীমহি তনঃ কৃষ্ণঃ প্রচোদয়াৎঃ 
এই গোপালগায়ত্রী রা ; অর্থাং আমর! গোপীজনকে জ্ঞাত হই, গোপীজনকে ধ্যান করি, | 
কৃষ্ণ আমাদিগের হৃদয়ে পরমতব্ব প্রেরণ করুন্। ১৫২। তদনন্তর যথাক্রমে গোপালগায়ত্রীর 
অঙ্গসমূহকে অর্থাৎ ষড়ঙ্গকে স্বীয় শিরঃ ললাট, নেত্রছয়, বাহু, পদদ্ধয় ও সর্বাঙ্গ এই ছয় 
অঙ্গে ন্যাম করিবে। ১৫৩। গোপালগায়ত্রীর ষড়ঙ্ক যথা,_পাঁচ তিন, পুনর্ববার পাঁচ তিন, 

: তদনন্তর চারি চারি বর্ণে অঙ্গ কল্পনা করিতে হয় অর্থাৎ পঞ্চবর্ণ “গোগীজনায়”, বর্ণ 
“বিদ্লহে”, পুনর্ববার পঞ্চবর্ণ “গোপীজনায়”, বর্ণব্রয় “ধীমহি”, চারিবর্ণ “তন্ঃ কৃষঃ:” পরে 
বর্চতুষ্টয় “প্রচোদয়াৎ”। ন্তাসের ক্রম যথা-_-শিরঃপ্রদেশে “গোপীজনায়"”, ললাটে “বিষ্হে, 
নেত্রদ্বয়ে "গোপীজনায়”, বাহুযুগলে “ধীমহি”, পদযুগলে “তন্নঃ কৃষ্ণ: আর সর্বাঙ্গে “প্রচো- 
দয়াৎ” এই প্রকারে ন্যাস করিতে হয়। ১৫৪। তৎপরে আদিত্যমগ্ডলে রাসক্রীড়ারত কৃষ্ণকে 
চিন্তা করিয়া! তাহার সম্মুখে বাহুদ্বয় উত্তোলন পূর্বক কিয়ৎক্ষণ এঁ গায়ত্রী জপ করিবে। ১৫৫ 

রী 



১৪৮ '_ জীপ্রীহরিভক্তিবিলাসঃ| [ওয় বিলাসঃ 

অথ তত্র জলে শ্রীীভগবৎ-পৃজাবিধিঃ 

অঙ্গন্যাসং স্বমন্ত্েণ কৃত্বাথাজং জলান্তরে ৷ সঞ্চিস্ত্য পীঠমন্ত্রেণ তপয়েচ্চ সকৃৎ সরুৎ। 
তম্মিংস্চ কু্মাবাহ সকলীক্কত্য মানসান্। পঞ্চোপচারান্ দতবাপণ, ধেনুমদ্রাংপ্রদর্শয়েৎ 1১৫৬ 
তজ্জলং চামৃতং ধ্যাত্ব। স্বমন্ত্রণোভিমন্ত্য চ। অষ্টোততরশতং রুষ্কোত্তমাঙ্গে তপয়েৎ কতী॥ 
ততশ্চ মৃূলমন্ত্রেণ বাঁরান্ বৈ পঞ্চবিংশতিং। অভিজপ্রেনোদকেলাচমনং বিধিনাচরেৎ।১৫৭| 

অথ বিশেষত দেব।দিতপণং । 

পাল্পে তত্রৈব।-- 

্ন্ধাণং তপয়েৎ পূর্ব বিষ্ণুং রুত্রং প্রজাপতিং | দেবা যক্ষান্তথ| নাগ! গন্ধরববাগ্মরসোহিস্থ্রাঃ | 
ক্র,রাঃ সপ্পাঁঃ সথপর্ণাশ্চ তরবো জিক্ষগাঃ খগাঃ | বিগ্যাধরা জলাধারান্তখৈবাকাশগামিনঃ ॥ 
নিরাহারাশ্চ যে জীবাঃ পাপকর্শরতাশ্চ যে। তেষামাপ্যায়নায়ৈতৎ দীয়তে সলিলং ময়। ॥ 
কতোপবীতী দৈবে তু নিবীতী চ ভবেন্নরঃ। মানুযাংস্তপরয়েদ্তক্তযা। ধষিপুত্রান্ খষীংস্তথা ॥ 
গু মনকশ্চ সনন্দশ্চ তৃতীয়শ্চ সনাতনঃ | কপিলশ্চান্থরিশ্সৈব ঘোঢঃ পঞ্চশিস্তথ। | 
সর্বের তে তৃপ্তিমায়ান্ মদ্ত্েনাগ্ুন। সদা ॥ মরীচিম্যঙ্গিরসৌ পুলস্ত্যং পুলহং ক্রতুং | 
গ্রচেতসং বশিষ্ঠঞ্চ ভূগুং নারদমেব চ। দেব-ব্রদ্ষধষীন্ সর্বাংস্তপয়েদক্ষতোদকৈঃ ॥ 

অপসব্যং ততঃ করবা সব্যং জানু চ ভূতলে। অগিষাতাস্তথা সৌম্য বহিমবন্তস্তখোম্মপাঃ | 
শপ শপ শশা পা সপন 

এতস্মিন, অজ মানসান, মনঃকল্পিতান্ ন্ধাদীন, পক্ষোপচারান, ॥ ১৫৬ ॥ অমৃতরূপং চিন্ত- 

যিত্বা। কৃতীত্যনেন আবরণতপ থাদিকমুদ্বাসনঞ্ ূর্বানুসারেণ কুরধযাদেবেতি বোধ্যতে ॥১৫৭॥ 
০ প্পস্পাপাস্পালা পাপ ও সপ শপ এসপি শপ তত 

অনন্তর জলে ভগবৎপুজাবিধি স্বীয় ইষ্টমন্ত দ্বার। অঙ্গন্যাস পূর্বক সলিলমধ্যেপন্ম ভাবনা 

করিয় গ্রীঠমস্তোচ্চারণ সহকারে এক একবার তর্পণ করিবে। তদনন্তর এ কমলমধ্যে শ্রীকৃষ্ণের 
আবাহন পূর্বক ছয় অঙ্গে যড়ঙ্গ ন্যাম করত মনঃ:কল্পিত গন্ধার্দি উপচারগঞ্চকে সলিলে 

তর্পণ করিয়! থেস্ুমুদ্র প্রদর্শন করিবে । ১৫৬।* কৃতিব্যক্তি সেই জলকে অমৃত চিন্তা পূর্বক 

তদুপরি নি ইমন ভূুপ করত কৃষ্ণের মস্তকদেশে অষ্টাধিকশতবার তর্পণ করিবে। তংপরে 

জলের উপরিভাগে মূলমন্ত্র পঞ্চবিংখতিবার জপ করত তজ্জল দ্বার পূর্বকথিত বিধানে আচমন 
করিবে। এ স্থলে কৃতী শব্ধ প্রয়োগ করায় বুঝ। যাইতেছে যে, আদিত্যমগডুলে আরাধন! 
করিতে হইবে যে প্রকার কর! কর্তব্য, সেই প্রকারে মাবরণ-তর্পণাদি ও বিসর্জন করিবে। ১৫৭। 

, অতঃপর বিশেষ প্রকারে দেবতাদি-তর্পণ।__পদ্মপুরাণে ব্যাস ও অন্বরীষসংবাদে লিখিত 

আছে যে, অগ্রে ক্রন্া, বিষু, রুদ্র ও প্রজাপতির তর্পণ করিয়া তদনস্তর যক্ষগণ, গন্ধবর্বগণ, 

অপ্মরোগণ, অন্থরগণ, ক্রুরসর্পগণ, ্থপর্ণগণ, তরুগণ, কুটিলগতি জীবগণ, বিহঙ্ষগণ, বিদ্ভাধরগণ, 

জলাধারগণ, আকাশগামিগণ, নিরাহারিগণ ও যাহার। পাপক্রিয়ায় রত, আমি তাহাদিগের 

তৃপ্তিবিধানার্থ এই জল প্রদান করিলাম। দেব-তর্পণে যজ্নত্রা্দি ঘা! বামস্কন্ধে উত্তরীয় 

শপ শি পিশাত ত শপ শা শ. শীপন্পা ১ পা সত শপে সতত পপ এ পপ * পপ | সপ সাপ ০. পা পপ ও ৪ 

শস্থরস০সর। এ জিরার 

* ধেগুমু্|--হতঘরের কনিটা। ও অনাম। এবং তর্জনী ও মধ্যম] এই অঙ্গুলীচতুষ্টকে পরম্পর মুখে মুখে লগ্ন করিবে 



৩য় বিলাসঃ।] শ্ীতীহরিভক্তিবিলানঃ। |] ১৪৯ 

কব্যানলৌ বহ্ষিদস্তখ৷ চৈবাজ্যপাঃ পুনঃ । তপয়েৎ পিডৃভক্তা! চ মতিলোদকচন্দনৈঃ ॥ 
যমায় ধর্মরাজায় ৃত্যবে চান্তকায় চ। বৈবস্বতায় কালায় সর্বভূতক্ষয়ায় চ। 
ওঁড়ূম্বরায় দয়ায় নীলায় পরমেষ্িনে। বুকোদরার় চিত্রায় চিত্র গ্ুধ্যায় বৈ নমঃ ॥ 

দর্তপাণিঃ স্থপ্রয়তঃ পিতৃন্ স্বান্ তর্পয়েত্ততঃ ॥ পিত্রাদীন্ নামগোত্রেণ তথ! মাতামহানপি। 
সন্তর্পা বিধিনা সর্ববান্ ইমং মন্তরমদীরয়েৎ ॥ যেইবাদ্ধবা বান্ধব! বা যেহন্তজন্মনি বান্ধবাঃ। 

তে তৃপ্রিমখিলাং যান্ধ চে চাম্মতোয়কাজ্ফিণঃ ॥ ইতি ॥ ১৫৮॥ 

সন্ধ্যোপাঁসনতঃ পূর্ববং কেচিদ্ধেবাদিতর্পণং। 

মন্যন্তে সকদেবেদং পুরাণোক্তান্ুসারতঃ ॥ ১৫৯ ॥ 

তথ৷ চপান্মে। স্নানে মৃদ্গ্রহণান্তরং ।-_ 
এবং স্বাত্ব। ততঃ পশ্চাদাচম্য স্থবিধানতঃ। উথায় বাসসী শুক শুদ্ধে তু পরিধায় বৈ | 

ততস্থ তর্পণৎ কুধ্যাৎ ভ্রেলোক্যাপ্যায়নায় বৈ ॥ ১৬০ ॥ 

. ইদং তত্তনামভিবিশেষতো দেবাদিতর্পণং। তচ্চ সরুদেব মগ্যন্তে ন তু মানান্যবিশেষাভযাং 
বারছয়মিত্যর্থঃ। কুতঃ পুরাণাদি পান্মকৌনম্মাদীনি তদুক্তাল্সারাৎ ॥ ১৫৮-১৫৯ ॥ ততস্ত তর্পণং 

কুরয্যাদিতি সামান্ততন্তপ্ণং ন স্যাঁৎ ত্গিরন্তমেব ব্রঙ্গাণম্ ইত্যা দিবিশেযোক্তেঃ | তথ। কৌন্মেহপি, 

ন্নাবা সন্তর্পয়েদেবান্ খষীন্ পিতৃগণাংন্তথ। | আচমা মন্ত্রবগ্নিত্যং পুনরাচমা বাগ্যতঃ। সংমার্জয 

ধারণ এবং অন্ততর্পণাদি কর্ধে কঠলছ্িত উত্তরীয় ধারণ করিবে। ভক্তিমান্ হইয়া মনা, 
খধিপুত্র ও খধিগণেরও তর্পণ করিবে। অনন্তর সনক, সনন্দ, তৃতীয় সনাতন, কপিল, 

আগরি, বোঢ় ও পঞ্চশ্রিখ ইনার সতত সলিল দ্বারা তুষ্টি লাভ করুন্, বলিয় তর্পণ করিবে। 

পরে যবোদক দ্বারা মূরীচি, অত্রি, অঙ্গির, পুলস্থা, পুলহ, ক্রতু, প্রচেতা, বশিষ্ট, ভূপ্ত & মারদ 

এবং দেবরষিগণ ও ব্রহ্ষধ্িবর্গের তর্পণ করিবে । অনন্তর পক্ষিণক্বন্বে উপবীত রাখিয়। 

বামজ্রান্থ ভূতলে পাতিয়া তিলসমন্িত জল :9 চন্দন দ্বারা পিতৃঙক্তি অনুসারে অগ্রিদ্াত্ত, 

সৌম্য, বহিষ্মান্, উন্মপ, কব্যানল, বহিষদ্ ও আজ্যপনাম! পিতৃগণের তপণ কারিতে হয়। , 

পরে যম, ধর্মরাজ, মৃত্যু, অন্তক, বৈবন্বত, কাল, সর্ব্ভূতক্ষয়, ওডুম্বর, দন, নীল, পরমেগী, 

বুকোদর, চিত্র ও চিত্রপ্তপ্ত এই সমস্তকে তপণ করিবে । তৎপরে সযত্বে দর্ভপাণি হইয়া নিজ 

গিতৃগণের তর্পণি করিবে । পিতৃপ্রভৃতির ও মাতামহাদির নাম-গোত্র উল্লেখ করত যথাবিধি 

তর্পণাস্তে ( বক্ষ্ামাণ ) এই মগ্র পাঠ করিবে। “ধাহার। অবাদ্ধব, বান্ধব ও যাহার! জন্মান্তরে 

বান্ধব ছিলেন এবং যাঁহারা মৎসকাশে জললাভের ইচ্ছ৷ করেন, তাহারা সর্ব তৃপ্তিলাভ 

করুন” ১৫৮। কৃর্পুরাণের ও পদ্পুরাণের প্রমাণান্ুসারে কোন কোন বিদ্বান্ সন্ধ্যোপাসনার 

অগ্রে একবারমাত্র এই দেবাদির তর্পণের ব্যবস্থা দিয়৷ থাকেন। ১৫৯। অতএব পদ্মপুরাণে 

লিখিত আছে যে, ানবিষয়ে মৃত্তিকা গ্রহণের পর এইবপ করিবে যথা, _এইরপ স্গানান্তে 

তর্পন ও তৎপরে যর্থাবিধি আচমন পূর্বক জর হইতে উঠিয়| বিশ্তদধশুত্র বসন ও উত্তরীয় ধারণ 



১৫০ | শ্ীতীহরিভক্তিবিলাসঃ | [ ৩য় বিলাসঃ। 

অতএব শ্রীরামার্চনচক্ছ্রিকায়াং 

নিষ্পীড়য়িত্বা বন্স্ত পশ্চাৎ সন্ধ্যা সমাচরেৎ | 
অন্যথ! কুরুতে যস্ব ন্লানং তশ্কাফলং ভবেৎ ॥ ১৬১ ॥ 

কিঞ+।-- 

বন্বং জিগুণিতং যস্ নিষ্পীড়য়তি মৃঢ়ধীঃ | বৃথ! ম্নানং ভবেত্তস্ত নিষ্পীড়য়তি চান্বুনি ॥ ১৬২ ॥ 
মধ স্বানাদৌ নন্ডাবাপেক্ষা। 

কাশীখণ্ডে |-- 

অপি সর্বনদীতোয়ৈমৎকুটেশ্চাথ গোরসৈঃ। আপাতমাচরেচ্ছৌচং ভাবদুষ্টো ন শুদ্ধিভাঁক | 

নক্রংদিনং নিমজ্জ্যাপ্দ, কৈবন্তাঃ কিমু পাবনাঃ। 
শতশোহপি তথ। আাত। ন শুদ্ধা ভাবদৃষিতাঃ ॥ 

পালনে বৈশাখমাহাজ্যো শ্রীনারদান্বরীষসংবাদে 1 

পুণ্যেন গাঙ্গেন জলেন কালে, দেশেইপি যঃ স্নানপরঃ কথঞ্চিং। 

অ! জন্মনে। ভাবহৃতোইপি দাতা) ন শুধ্যতীত্যেব মতং মমৈতত ॥ 

প্রজালা বন্ছিং ঘবততৈলসিক্ত, প্রদক্ষিণাবর্তশিখং স্বকালে । 

প্রবিশ্ট দগ্ধ: কিল ভাবদুষ্টো ন স্বর্গমাপ্সোতি ফলং ন তং | ১৬৩॥ 
পপ সদ আপি শপ | শশা | পপ শপ 5. শপ আপ পপ ও শত জজ ও শপ শশা পপ | পপি ৩ পাপী শপ পি লি 

মস্ৈরাস্মানং কুশৈঃ মোদকবিন্ৃতিঃ | আগোহিষা, ব্যাহতিভিঃ সাবিত্র্যা বারুণৈঃ শুভৈঃ। 
উকারব্যান্বতিযুতাং গায়ত্রীং বেদমাতরং | জঙ্গু1 জলাগ্চলিং দগ্যাৎ ভাস্করং প্রতি তন্মন! ইতি। 
ভাঙ্করোগস্থান্চ সন্ধ্যোপাসনানন্তরম্ অথোপতিষ্টেদাদিতামুদয়ন্তং সমাহিত ইত্যাদিনা তত্রৈ- 
বোক্তমন্তি । এবং মতভেদঃ শাখাদিভেদেনোক্ত: ॥ ১৬০ ॥ নিপ্পীড়যিত্বেত্যা্ষং নিষ্পীভা ॥ ১৬১ ॥ 

এরার্নিশ্ীড়নে বিধিবিশেষং শ্রীর ার্চনচন্্িকোক্ত টমেব লিখতি বন্ত্রমিতি ॥ ১৬২ ॥ 

করত অরিন -তপবারথ তপ্পণ করিবে। ১৬০ | এইরূপ রামার্চনচন্ত্িকায় ব ব্যক্ত ক আছে যে, 

, প্রথমে বর্থী নিপীড়ন করত পরে সন্ধ্যোপাসনা করিবে। ইহার অন্যথা করিলে ন্ান নিক্ষল 
হইয়া মায়। ১৬১। আরও লিখিত আছে যে, যে মূর্থ বন্্রকে তিন ভাজ করিয়।৷ একত্র 

নিষ্পীড়ন করে কিংব। সলিলাভান্তরে নিম্পীড়ন করে, তাহার স্নান বিফল হইয়া যায়। ১৬২। 

স্নানাদিতে সন্ভাবাপেক্ষা অর্থাৎ বিশ্বীস।-__কাশীথগ্ডে লিখিত আছে যে, যে ব্যক্তি 

নাস্তিক, মে আমরণ নিখিল নদীর জল, মৃত্তিকারাশি ও গোময় দ্বারা শৌচবিধান করিলেও 
শুদ্ধ হইতে সমর্থ হয় না। কৈবর্তেরা অহনিশ জলে মজ্জন করিতেছে, তাহাতেই কি তাহার! 
বিশ্তদ্ধ হইবে? তদ্রপ নান্তিকের৷ শত এত বার স্থান করিলেও পবিত্র হইতে পারে না। 

পদ্মপুরাণে বৈশাখমাহাজ্মো নারদান্বরীষসংবাদে লিখিত আছে, যেব্যক্তি আজন্ম নাস্তিক, 

সে পবিত্র সময়ে পুণাক্ষেতে বিশুদ্ধ স্তাহুবীসলিলে স্নান পূর্ববক দানশীল হইলেও বিশুদ্ধি লাভ 
করিতে পারে না, ইহাই আমার মত। নাস্তিক ব্যক্তি স্বীয় আসন্নকালে ত্বৃত-তৈলসিক্ত বঞ্চি 



অবলা] ঈহরিভভিবিনাঃ। ১১ 

অতএব ভবিঘোত্রে।-_ 

তত হয চ গাদীচ বারন ব্াত। বিয়া তান বারি ম তীধমলযাগ্যাং। 
অঞরদধান। গাগা! নাসিকোইছিনাখ। 
চেন গঠতে ন তীর্ঘকনতাগিন| ১১)। 

ডি ডা ভব বিলামে ধোঁটীযা নাঃ ্  মো বিনামঃ। ও 
পরিমাপ িাররজালা। ॥ রাগ আা 

গাম চর রাগ তা বা সি ক) |১৬০| রি না ং মধমেন 

তীর গাগমু্জে ব্যান চ প্ধাবিখ্যোৃগর্জেথোভফদনা্ সাতি$। )৬| 

ডি পা 1৩। 
নি ০০ 

০০ ও 007 08008 রাস ধলা দু ভা বানী ও ॥ 0রিিপরারালাশারগাজজা
ঃ_ রর? ॥ ॥ রা 

নিবি তংপি রি রব তথ্যে রবে করত 11 হইনেও রত রা 

হা ন| এবং অন্ত বোনরণ ফন গর্ত হয না। ১৬৩। ভবিযাগুরাগের উদ্ভাগ গিধিত 

আছে যে. ঘেবাজির বর। ঈর। কল ও মন মমাৰ বাত এবং যে মল বাড়ির বিদ্যা 

তগঃ ও বাঁঠি ঘাছে। ভিনিই তীর্ঘল নাত করেন। শ্রারহিত,গাগী। নাগ্তিক। মিচ 

ও কুতবনিঠ এই গঞবিধ বা তীর্ঘকলভাগী হইতে গারে না। ১৬ 

ইতি তৃতীয় বিলাস মযাপ্ত। ৩. 



চতুর্থবিলাসঃ। 

্াতব। শ্ীকুষ্ণচৈতন্যনামতীর্থোভমে সরুৎ। নিত্যা শুচিঃ শুচীন্রঃ সন্ স্বধর্্ং বক্ত মর্হতি ॥১। 
অথ স্বগৃহমাগচ্ছেদাদৌ নত্বেষ্টদেবতাং। গুরন্ জ্যেষ্ঠাংস্চ পু্পৈধঃকুশাস্তোধারকেতরান্ ॥ 

তথ! চ হৃসিংহপুরাণে 1 

জলে দেবং নমনস্কৃত্য ততো গচ্ছেদ্গৃহং পুমান্। পৌরুষেণ তু স্থক্তেন ততো! বিষ সমর্চয়েৎ। 
অথ ীতগবন্মনিরদংক্কারঃ | 

মান্দরং মার্জয়েছিষোধিধায়াচমনাদিকং | কৃষ্ণং পশ্ঠন্ কীর্তয়ংশ্চ দান্ঠেনাআমানমর্পয়েৎ ॥২। 
শ্ুদ্ধং গোময়মাদীয় ততো। মৃতস্নাং জলং তথ] । 

ডক্ত্যা তত পরিতো লিম্পেদভ্যুক্ষেচ্চ তদন্গনং ॥৩ 

তথা চ নবমন্ধন্ধে শ্রীমদম্বরীযোপাখ্যানে ।-_ 
স বৈ মন: ুষ্ণপদারবিন্নয়োর্বচাংসি বৈকুগুণান্বর্ণনে। 

করৌ হরে ন্দিরমর্জনাদিযুঃ। শুতিং চকারাচ্যুতসৎকথোদয়ে । 

_. এতাদৃশঙানাদপি ভগবন্নামসেবনমেব পরমশোধনমিত্যভিপ্রেত্য তেন চানধিকারিণোইপ্যা- 

আনো ভগবদ্ধম্মপিথনে যোগ্যতাং সম্ভাবয়ন্ লিখতি স্নাত্বেতি। শ্রীরুষণচৈতন্তেতি নামৈব 

তীর্ঘোত্তমং তম্মিন্ সকদপি স্সাত্ব। কদাচিত্তৎ সেবিত্বেত্যর্ঘ:। নিত্যাশুচিঃ জাত্যার্দিনা পরমা- 
গবিত্রোইপি জনঃ শুচিগণঅেষ্ঠঃ সন্ বক্তমর্থতি প্রবচনযোগ্যো ভবতীত্যর্থঃ1১। এধঃ কাষ্টং। 
পুষ্প[দীনাং ধারকেভ্যঃ ইতরান্ অন্যান। তথ! চ বুহন্লারদীয়ে সদাচারপ্রসঙ্গে ।-_তথ! ন্নানং 

প্রকুর্বস্তং সমিং-পুষ্পহরং তথা। উদপাত্রধরঞ্ধৈব ভূষস্তং নাভিবাদয়েদিতি ॥২। 

তৎ বিষুঃমন্দিরং । তন্তাঙ্গনং অত্যুক্গেচ্চ |৩| আদিশবেন উপলেপনার্দীনি। শ্রুতিং শ্রো্ং। 
নিত্য অশুচি ব)কিও শ্রী চৈতন্যনামন্ধপ তীধোত্তমে একবারমাত্র স্থান পূর্বক 

হইয়া স্বধর্মুকথনে যোগ্য হইয়া থাকে । ১। তংপরে ন্নানাদি সমাধানান্তে আদৌ অভীষ্টদেবকে 
এবং ধাহার! অষ্চনার্থ কুস্থুম, যজ্ঞার্থ কাষ্ঠ, ফুল ও ফল আনয়ন করিতেছেন, তত্ভিম্ন অপরাপর 
গুরুজনকে ও জ্ঞোষ্ঠগণকে নমস্কার করিয়। স্বগৃহে আগমন করিবে। নৃসিংহপুরাণে লিখিত 

'াছে যে, মানব সলিলমধো দেবতাকে প্রণাম পূর্বক তৎপরে গৃহে প্রত্যাবৃত্ত হইবে। তদনস্তর 
গুুষসতক-মন্্ে বিষ অর্চনা করিবে। | 

পর ভগবন্সন্দির-সংক্কার।_-আচমন প্রভৃতি করত বিষুমন্দির মাজ্জনা করিয়া 
কষ্দর্শন ও তন্নাম কীন্তন করিতে করিতে দাশ্তভাবে আত্মার্পণ করিতে হয়। ২। তদনস্তর 
পবিত্র গোময়,অত্যুত্তম মৃত্তিকা! ও জন গ্রহণ পূর্ববক বিষুমন্দিরের সর্ববাংশে লেপন করত প্রাঙ্গণ 
দেশ অত্যুক্ষণ করিবে। ৩। শ্রীমস্ভাগবতের নবমস্ন্ধে অন্বরীষোপাখ্যানে লিখিত আছে যে, 



৪্থ বিলাসঃ। ] শ্রীশ্লীহরিভক্তিবিলানঃ। ১৫৩ 

একাদশন্ন্ধে চ শ্রীর্তগবছুদ্ধবসংবাদে ভগবদ্ধশ্নকথনে ।-_ 

সংমার্জনোপলেপাভ্যাং সেকমগ্ুলবর্তনৈঃ। গৃহশুশ্রাষণং মহাং দীসবদযদমায়য়। | ৫ ॥ 
অথ তত্র নংষার্জনমাহাগ্রাং | 

নরসিংহ্গৃহে নিত্যং যঃ সংমার্জনমাচরেৎ। মমন্তপাপনির্শ,ক্তে। বিঞুলোকে ম মোদতে ॥ 

বিষুধর্মোত্তরে ।__ 

সংমার্জনস্ত ষঃ কুর্ধ্যাৎ পুরুষঃ কেশবালয়ে । রজন্তমোভ্যাৎ নির্ম্্তঃ সঃ ভবেম্নাত্র সংশয়ঃ ॥ 

পাংশ্নাং যাবতাং রাজন কু্ষ্যাৎ সংার্জনং নরঃ। তাবস্ত্ব্দানি স ্খী নাকমাসাত্ভ মৌদতে 

_ বারাহে।__ 

যাবংকানি প্রহারানি ভূমিসন্মার্জনে দছুঃ | তাবদ্্মনহত্রীণি শাকথ্ীপে মহীয়তে ॥ ৬॥ , 

জায়তে মম ভক্তশ্চ সর্বধর্মসমন্থিতঃ ৷ শুচির্ভাগবতঃ শুদ্ধো৷ হৃপরাধবিবর্জিতঃ ॥ 

ততো ভুক্ত) সর্বভোগান্ তীত্ব সংসারসাগরং। শাকীপাৎ পরিভরষ্ট: স্র্গলোকং স গচ্ছতি ॥ 

নন্দনং বনমাশিত্য মোদতে চাপ্পরৈঃ মহ। নন্দনাচ্চ পরিস্রষ্টে! মম কর্মব্যবস্থিতঃ। 

সর্বসঙ্গান্ পরিত্যজ্য মম লোকন্ত ্চ্ছতি ॥ ৭॥ 
পপ ২ শি সপ শপ, সপ 

পপ পপ পপ 8 ডাঃ পপ 

সপ উপ 

অযু সংকথানাম্ উদয়ে শরবণে ্রাুঙাবে ঝা চকার ॥৪। সং ংমার্জনং রজসোংপাকরণং | উপ- 

লেপঃ গোময়োদকাদিভিরালেপনং। সেকঃ তৈরেব প্রোক্ষণং। মগুলবর্ভনং সর্ধবতোভদ্রারি- 

রচনং। যথ৷ মহাং মম গৃহশ্ুশষণং আলয়সংক্বারঃ ॥ ৫ ॥ 

যাবংকানি প্রহারাণি নপুংসকত্বমার্যং, যাবতঃ সংার্জন্য। প্রহারান্। ভূমেঃ সংমার্জনে। 

হে ভূমীতি পৃথক পদং বা ॥৬॥ মম কর্মব্যস্ত: মন্ুক্তি নিষ্টঃ সন্িত্যর্থ; ॥ ৭॥ 

রাজশর্ অন্বরীষ ্ ীরফপাদপন্সে চিনবারপন করিয়াছিলেন, বৈকু -গুণকীর্তনে বচনাৰনী নিযুক্ত 

করিয়াছিলেন, বিষুমন্দিরমার্জনাদিতে হস্তদ্ধয় নিযুক্ত রাখিয়াছিলেন আর গোবিন্দের সংকথা 

আকর্ণনে শ্রুতিতবয় ব্যাপৃত রাখিমাছিলেন। ৪। এ ভাগবতের একাদশস্বন্ধে শ্মভগবদুদ্ধাব- 

সংবাদে ভগবদ্ধন্নকথনে বর্ণিত আছে যে, ভগবান্ ব্বয়ং বলিয়াছিলেন, সম্মার্জন, গোময়াদি 

দ্বার। উপলেপন, জলসেক ও জল দ্বার অত্যুক্ষণ, সর্বতোভভ্রার্দি-মগুলরচন, এই সমস্ত কার্ধ্য 

দ্বার দাসবৎ নিফপটভাবে মদীয় গৃহপুশ্রষ! কর! কর্তব্য । ৫ 

অনন্তর সম্মার্জনমাহাত্যয ।__নৃসিংহপুরাণে লিখিত আছে যে, যে ব্যক্তি প্রত্যহ নৃসিংহদেবের 

মন্দির মার্জীন করেন, তিনি সর্বপাপে মুক্ত হইয়া হরিধামে আনন্দ ভোগ করেন। নিফু 
ধরন্মোত্তরে লিখিত আছে যে, যিনি কেশখমন্দির সম্ার্জন করেন, তিনি রজস্তমোবিমুক্ত হইয়া! 
থাকেন সন্দেহ নাই। হেনৃপতে! মানব যে পরিমাণে (মন্দিরের ) ধূলি সন্দার্জন করে, 

 ততসংখ্যক বৎসর সেই ব্যক্তি সুখী হইয়া হ্বর্গলোকে আনন্দ ভোগ করে। বরাহপুরাণে 

লিখিত আছে, ভগবান্ ধরণীকে বলিয়াছিলেন, হে পুথি! (হরমন্দিরের) ভূমি মাঞ্জনে মার্জনী 

দ্বার৷ ধতসংখ্য আঘাত করা যায়, তত সহন্র বর্ষ মার্জনকারী শাকম্বীপে আনন্দভোগ করেন ।৬ 
ও 



১৫৪ সী ্ীহরিভক্তিবিলাসঃ। [৪র্থ বিলাসঃ। 

আপধাপাজপনহ়াহাজ্যযং | 

তব্ৈব।--গোময়ং গৃহ বৈ ভূমি মম বেশ্মোপলেপয়েৎ। যাবতস্ত পদাংন্তত্র সমস্তাছুপলেপয়ে্। 

ভাবদর্মসহম্রাণি মন্তক্তে। জায়তে তখ।। সমীপে যদি ঝ| দুরে যশ্চালয়তি গোময়ং। 

যাবত্তশ্ পদাগ্রাণি স্তাবৎ স্বর্গে মহীয়তে ॥ ৮ ॥ 

খাঁল্সলে তৎপরিজরষ্টে। রাক্জা ভবতি ধার্শিকঃ | ন্তত্তশ্চৈব জায়েত সর্বশান্্বিশারদঃ ॥ 

যশ্চালেপয়তে ভূমি গোময়েন দৃঢ়রতঃ। তশ্য দৃষ্টাহুলেপন্ত মম তুষ্টিঃ প্রজায়ত্তে ॥ ৪1 

গোশ্চ যন্াঃ পুরীষেণ ক্রিয়তে ভূমিলেপনং ৷ একেনৈব তু লেপেন গোযোন্তা বিপ্রচ্যতে 1১৭ 

স্বানৌপলেপনে ভূমে সলিলং যে! দদাতি মে। ত্বস্ত পুণ্য মহাভাগে শৃরু তত্বেন নিফষলং |১১। 

যাব্তি জলবিন্নূনি লিপ্যমানশ্য সুন্দরি । তাবদ্র্ধসহস্রাণি স্বর্গলোকে যৃহীয়তে | 

যাবস্তে ॥ বন্দবঃ কেচিৎ গনীয়ন্ত বনদ্ধরে তাবদসহমা্থ ক্রৌঞদীপে মহীয়তে ॥ ১২ 
সম প শন «ওল 

গৃহ হী । যাবতঃ পদানিতি পুংস্মার্ষং |৮॥ তন্মাং স্বর্গাৎ পরিভ্রষ্টঃ সন্॥৯| স! গৌঁধি 

শেষেণ প্রকর্সেণ চ মুচ্যতে, গোলোকং যাতীত্যর্থ; 1১০। নিষ্ষল শুদ্ধং ॥১১॥ যাবস্তি জল- 

বিদ্ নীতি নপুংসকতমার্  স্থানশ্য লিপ্যমানস্ত সতঃ যত্র যাঁবস্তে। জলবিন্দবো তবস্ততারথ ॥১২। 

তদনন্তর ও মদীয় ভক্তরূপে দেহ ধারণ করিয়া সর্বধক্মশীল, পৰি ভগবহত্রিয়, দ্ধ ও নিরপরাধী 

হয়েন। অবশেষে সেই ব্যক্তি নিখিল ভোগ সম্ভোগ করত ভবসাগর হইতে উত্তীর্ণ হইয়া 

শীকদীপ হইতে পরিভষ্ট হন এবং স্থরপুরে প্রস্থান করিয়। থাকেন। তদনস্তর স্বর্গে নন্দনকাননে 

অবস্থিতি করত অপ্মারোবর্গের সহিত আনন্দভোগ করেন, তৎপরে তথা হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়। 

মন্তুক্তিতে নিষ্ঠ। লাভ করত সর্ববিষয়ে অনাসক্ত হইস্বা মদীয় ধামে প্রস্থিত হন। ৭। 

অতঃপর বিষুঃমন্দির-লেপন-মাহাত্ম্য ।__-এ বরাহপুরাণেই লিখিত আছে, ভগবান্ পৃথিবীকে 

বলিয়াছিলেন, হে ধরণি! গোময় লইয়! মদীয় আলয় লেপন করিবে। মন্দিরের চারিদিকে 

যত পাদ লেপন করিবে, তত সহশ্রবর্ষমন্তক্িনিষ্ঠ হইয়। থাকিবে । নিকটে হউক অথব৷ দুরেই 

হউক, যে ব্যক্তি গোময় দ্বারা উপলেপ প্রদান করেন, তংকাধ্যকরণকালে তাহার পদের যত 

অগ্রভাগ নিপতিত হইবে, তংসংখ্য বর্ধ তিনি স্থরপুরে আনন্দমভোগ করেন। ৮। তদনস্তর 

্বগত্রষ্ট হইয়া শান্মলিন্বীপে ধন্মনিষ্ঠ নৃপতিরূপে মন্তত হওত সর্বশস্্বিশারদ হইবেন। যে 

ব্যক্তি একান্ত ব্রতনিঠ হইয়া, গোময় ঘ্বার। আমার 'মন্দিরগত ভূমি লেপন করেন, তদীয় সেই 

কার্ধা দেখিয়া আমার পরম প্রীতিসঞ্চার হয় ।৯। যে গোর গোময় দ্বারা ভূমি লেপন কর! হয়, 

বাঁরৈকমাত্র লেপনেই সেই গো গোষোনি হইতে মুক্ত হইয়। থাকে ।১*। হে ধরণি ! হে ভাগ্য- 

শীলে! যে ব্যক্তি মদীয় আলয় লেপনার্থ জল প্রদান করে,তাহীর পবিভ্র পুণ্যের কথ। যথার্থতঃ 

বলিতেছি, অবধান কর । ১১। হে সুন্দরি ! লেপনকারী ব্যক্তি কর্তৃক ঘতসংখ্য সলিলবিন্দু প্রদত্ত 

হয়, তিনি ততসহত্র বর্ষ স্থরলোকে স্থখভোগ করেন। হে ভূমে! কেহ লেপনকর্মের জল দিলে 

তাহাতে মৃতদ'খ্য গ্রলবিন্দু হওয়। সম্ভব, তিনি তত সহত্বর্ধ ক্রৌঞ্চঘীপে হুখভোগ করেন।১২। 



৪র্ঘ বিলাসঃ |] ীীহরিতক্তিবিলাসঃ | ১৫৫ 

ক্রৌঞ্চদ্বীপাৎ পরিজ্রষ্টঃ সর্ববধন্মপরায়ণঃ | সর্বসঙ্গান্ পরিত্যজ্য মম লোকঞ্চ গচ্ছতি | 

বিষুধর্শোত্তরে 1 

কত্বোপলেপনং বিষ্োর্নরস্থারতনে সদা । গোময়েন শুভা'ল্লোকানযত্তাদেব গচ্ছতি ॥ 

হস্তপ্রমাণং ভূভাগমুপলিপ্য নরাধিপঃ | দেবরামাখতং নাকে লভতে মততং নরঃ ॥ 

নারসিংহে ।- 

গোময়েন মদ! তোয়ৈধঃ কুর্যযাহুপলেপনং । চান্দ্রা়ণফলং প্রাপ্য বিষুুলোকে মহীয়তে ॥ ১৩ ॥ 

তত্্ৈব শ্রীধন্শরাজস্য দৃতান্থশাসনে ।__ 

সংমার্জনং যঃ কুরুতে গোময়েনোপলেপনং। করোতি ভবনে বিষ্যোন্তাজ্যং তেষাং কুলত্রয়ং | 

অথাত্যুক্ষণমাহাস্ম্যং | 5 
বিষুধন্মোতরে ।_- 

অন্থাক্ষণন্থ ষঃ কুধ্যাৎ পানীয়েন সুরালয়ে | স শান্ততীপে। ভব্তি নাত্র কাধা। বিচারন| ॥১৪। 

্াক্ষদন্ত যঃ কুষ্যাদ্দেবদেবাজিরে নরঃ। সর্বপাপবিনিশ্মুক্তো বারুণং লোকমন্রতে ॥ইতি॥১৫। 

সর্বাতৌভদ্রপদ্মাদীনভিজঃ ্বস্তিকানি চ। বিরচধয বিচিত্রাণি মগুয়েদ্ধরিমন্দিরং ॥ 

পশ্চাচ্চ স্বর্গাৎ পরিরষ্ট: মন্ ক্রৌঞীপে গতো মহীয়তে তত্রত্ঃ পূজ্াত ইতার্থ:ঃ॥ ১৩॥ 
উপলেপকশ্য পাপক্ষয়াদিকং কিং বাচ্যং তশ্ সন্বন্ধিনামপি তথৈব স্তাদদিতি লিখতি সংমাজ্জনমিতি। 

কুলত্রয়ং পিতৃকুলং মাতৃকুলং ভারধ্যাকুলং চেতি। 

দেবদেবন্য অজিরে অঙ্গনে ॥ ১৪-_-১৫ ॥ রঙ্গং বিবিববর্ণচিত্রং পন্মা্দি চ, যঘ। রঙ্গে ধিচিত্র- 

তদনন্তর ত্রৌঞ্চদ্বীপ হইতে পরিভ্)ষ্ট হইয়। সকল প্রকার ধর্ে নিষ্ঠা প্রাপ্ত হন এবং অখিলবিষয়ে 

অনাসক্ত হুইয়! মদীয়লোকে প্রস্থান করেন। বিজ্ুধর্মোত্তরে লিখিত আছে যে, মানব নিরন্তর 

গোময়যোগে হরিমন্দির লেপনপূর্বক বিন! প্রয়াসে পুণালোকে প্রস্থিত হয়েন। যে ব্যক্তি 

একহন্ত প্রমাণ ভূমি লেপন করেন, তিনি নৃপতি হইয়। স্থরপুরে গমনপূর্ব্বক নিরন্তর সেই স্থানে 
খত শত ন্রবাল! লাভ করিয়। থাকেন। বুসিংহপুরাণে লিখিত আছে যে, গোময়, মৃত্তিকা ও 

সলিলঘ্বারা লেপন করিলে সেই লেপনকারী চান্দ্রাযণফল লাভ করত হরিধামে আনন্দিত ' 

হয়েন। ১৩। এ পুরাণেই দুতের প্রতি ষমান্থশাসনবর্ণনে লিগিত আছে যে, যম বলিয়াছিলেন, 

হে দূতবৃন্দ ! যে সকল ব্যক্তি হরিমন্দির মার্জিন ও গোমম়যোগে লেপন করেন, ত্াহীদিগের কুল- 
ত্রয় পরিত্যাগ করিবে ; অর্থাৎ তাহাদিগের ভার্যাকুল, পিতৃকুল ও মাতৃকুল এই তিন কুলের 
কাহাকেও আমার পুরীতে আনয়ন করিও না। 

অতঃপর অত্যুক্ষণমাহাত্ম্য ।__বিষুধর্মোত্তরে লিখিত আছে যে, যে ব্যক্তি দেবায়তনে জল 

হবার অস্থ্াক্ষণ করেন, তিনি সম্তাপরহিত হন, তাহাতে কোন বিচারণ! করিবে না। ১৪। যিনি 

দেবদেব হরির মন্দিরাঙ্গনে অতযুক্ষণ করেন, তিনি অখিল পাতক হইতে পরিমুক্ত হইয়া বরুণ- 
লোকে গমন করেন। ১৫। অভিজ্ঞ ব্যক্তি সর্ববতোভন্র, পদ্ম প্রভৃতি মণ্ডল ও স্বত্তিকাদি রচনা- 

পূর্ধবক বিষুমন্দির চিঅবিচিত্ করিবেন। নারনিংহপুরাণে লিখিত আছে যে, সানন্দে বিচিত্র- 



১৫৬ '  শ্রীঙ্ীহরিভক্তিবিলাদঃ । . [ ৪র্থ বিলাসঃ 

তথ। চ নারমিংহে ।- সংমার্জনোপলেপাভ্যাং রঙ্গপদ্মাদিশোভনং । 

কুধ্যাৎ স্থানং মহাবিষ্ঞো: সোজ্জলাঙ্গং মুদ্ান্বিতঃ ॥ ১৬ ॥ 

অথ মণগ্ডলমাহাক্্যং ।--. 

স্বন্দপুরাণে কার্তিকপ্রসঙ্গে ।-_ 

অগম্যাগমনে পাপমভক্ষ্যন্ত চ ভক্ষণে ৷ সর্বং তক্নাশমাপ্পোতি মওয়িত্বা হরেগৃহং ॥ 

অণুমাত্রন্ধ ষঃ কুরধ্যান্সগুলং কেশবাগ্রতঃ। মৃদ! ধাতুবিকারৈশ্চ দিবি কল্পশতং বসে ॥ 

শালগ্রামশিলাগ্রে তু যঃ কুর্ধ্যাৎ স্বস্তিকং শুভং। কার্তিকে তু বিশেষেণ পুনাত্যাসপ্তমং কুলং ॥ 

মগ্ডলং কুরুতে নিত্য য! নারী কেশবাগ্রতঃ। সপ্ত জন্নানি বৈধব্যং ন প্রাপ্রোতি কদাচন। 

গৃহীত্ব। গোময়ং যা তু মগ্ডলং কেশবাগ্রতঃ। ভর্তুবিয়োগং নাপ্রোতি সম্ততেশ্চ ধনস্য চ। 

প্রাঙ্গণং বর্ণকোপেতং স্বন্তিকৈশ্চ সমন্িতং । দেবস্ত কুরুতে যস্ত ক্রীড়তে ভূবনত্রয়ে ॥ ১৭ | 

মারদীয়ে।_ 

মবদা ধাতুবিকারৈর্ব। বর্ণ কৈগোময়েন বা। উপলেপনকদ্যস্্ নরে! বৈমানিকো তবেৎ ॥ 
হরিভক্তিন্থধোদয়ে চ।-_ 
উপলিপ্যালয়ং বিষ্বোশ্চিত্রয়িস্বাথ বর্ণকৈঃ। বিষুললোকেইথ তত্রস্তৈ সম্প্হং বীক্ষ্যতে স্থথী ॥১৮1 

বর্চরৈধৎ পদ্মাদি তেন খোভিতং। আদিশবেন স্বস্তিকাদি। উজ্জলানি শোভনানি অঙ্গানি 
ভিত্তিপ্রাকারাদীনি তংসহিতঞ্চ কুরধ্যাৎ। অঙ্গান্তপি বিভূষয়েদিত্যর্থ: ; ক্রিয়াবিশেষণং বা,তথাপি 

স.এবার্থঃ ॥ ১৬॥ 

মণ্ডলং সর্বতোভদ্রাদি। কেশবাগ্রতো মণ্ডলং করোতীতি শেষঃ| কুরুত ইতি পূর্বে 
ণৈবাচ্ছযঙ্গঃ ॥:১৭ ॥ উপলেপনং মগডলাদিকং করোতীতি তথ! সঃ ॥ ১৮॥ 

_বর্ণচুর্ণ্লারা নির্শিত পদ্মাদিযোগে মহাবিষুর মন্দির সমলঙ্কৃত এবং মন্মার্জন ও উপলেপন দ্বারা 
তাহার ভিত্তিসমৃহকে সমুজ্জল করিবে । ১৬) 

অত:পর মগ্ডলমাহাত্ময ।-_হরিমন্দির সমলন্ত করিলে অগম্যাগমনজ ও অভক্ষ্যভক্ষণজ 

.পাপ ধ্বংস হইয়া থাকে । যে ব্যক্তি বিষুর সম্ুথে মৃত্তিকা কিংবা নানারূপ ধাতুবিকৃতিত্বার৷ 
কিঞিন্নাত্রও শোভা প্রস্তত করেন, একশত বংসর স্থরপুরে তাহার বাস হয়। শীলগ্রামশিলার 
অগ্রে কল্যাণন্বরূপ স্বপ্তিক রচনা করিলে, বিশেষতঃ কার্তিক মাসে উহা! করিলে, সেই ব্যক্তি 

স্বীয় সপ্তপুরুষ যাবৎ পবিত্র করেন। যেনারী প্রত্যহ হরির সম্মুখে মণ্ডল রচনা করেন, 
সপ্টজন্মমধ্যে তাহাকে কদাচ বৈধব্যদশাগ্রস্ত হইতে হয় না। যেনারী গোময় লইয়া বিষ্ণুর 

অগ্রে মণ্ডল নির্মাণ করেন, তাহাকে পতি পুত্র বা ধনবিয়োগে কাতর হুইতে হয় না। যে 
ব্যক্তি কেশবায়তনের প্রাঙ্গণকে বিচিত্র বর্ণে রঞ্রিত ও স্বস্তিকাদিঘ্বারা অলঙ্কত করেন, তিনি 

ত্রিভুবনতলে পরম স্থখে বিহার করিয়া থাকেন। ১৭। নারদপুরাণে লিখিত আছে যে, যে 
ব্যক্তি মৃত্তিকা, ধাতুবিক্কতি, বিবিধ বর্ণক ও গোমকঘ্ারা হরিমন্দির লেপন করেন, তিনি 

বিমানবিহারী দেবস্বরূপ হন। হরিভক্তিস্থধোদয়ে ও লিখিত আছে যে, ধিনি হরিমন্দির লেপন 
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অধ স্বস্তিকলক্ষণং। 

আগমে।_- 

বিদিগ্গতচতুক্ষাণি ভিত্বা যোড়শধা। স্থদীঃ । মার্জযেৎ স্বস্তিকাকারং শ্বেতপীতারুণাসিতৈঃ ॥ 
তত্র চ পঞ্চরাত্বচনং।--- 

রজাংমি পঞ্চবর্ণানি মগডলার্থং হি কারয়েৎ। শালিততুলচূর্ণেন শুরুং বা যবসম্ভবং | 
রক্তকুষ্কুমসিন্দ,রগৈরিকাদিসমুত্তবং । হরিতালোস্তবং পীতং রজনীসম্ভবং কচিৎ। 

কষ্ং দগ্রহরিদ্যবৈর্থরিৎপীতৈর্বিমিশ্রিতং ॥ ১৯॥ 
অথ তত্র ধ্বজপতকাছ্য।রোপণং | 

ততো ধ্বজপতাকাদি বিন্যস্ত হরিমন্দিরে । বিচিত্রং ভূষয়েত্রচ্চ ভগবন্তক্তিমান্নরঃ ॥ 
অথ ধ্বজারোপণমাহাস্ত্যং | 

্বন্দপুরাণে দ্বারকামাহাস্মো শ্রীমার্কণ্ডেয়-প্রদ্াক্সসংবাদে ।-_ 
ধ্বজমারোপয়েদ্যস্ত প্রাাদোপরি ভক্তিত:। তন ব্রক্গপদে বাঁসঃ ক্রীড়তে ব্রদ্ষণ| সহ ॥ 

বৃহন্নারদীয়ে ।-_. 
যঃ কুরধ্যাদিষুঃভবনে ধ্বজারোপণমুস্তমং। স পুজ্যতে বিরিধ্যাস্ঘৈঃ কিমন্তৈর্বহুভাবিতৈ: ॥ 

তত্ৈবাগ্রে চ।__ 
পটো ধ্বঙ্গস্তয বিপ্রেন্ত্র যাবচ্চলতি বায়ুনা। তাবন্তি পাপজালানি নশ্বান্ত্েব ন সংশয়ঃ ॥ 
মহাপাতকযুক্তো বা যুক্ত! ব! সর্বপাতটৈঃ | ধ্বজং বিষুগৃহে রুত্বা সর্বপাপৈঃ প্রমুচাতে ॥ 

শ্বেতাদিবৈশ্চ,ৈ হরিদ্যবৈরঘরিঘর্ণযবৈরদ্ধৈঃ কৃষবর্ণ, স্তাৎ। তচ্চ পীতৈধিমিশ্রিতং হরিণ 
স্টাদিত্যর্থঃ। এবং বর্ণপঞ্চকমুক্তং ॥ ১৯ ॥ 

ও নানাপ্রকার ব্ণঘারা চিত্রত করেন, তিনি সখী হইয়! থাকেন এবং বিষুধামনিবাসীর| “তং 
প্রতি সম্পৃহ দর্শন করেন । ১৮। ূ 

অনন্তর স্বস্তিকলক্ষণ।-_আগমে লিখিত আছে যে, স্থৃধী ব্যক্তি চারি কোণের চতুষ্কোণকে 
যোড়শ অংশে ভাগ করিয়া শুরু, পীত, রক্ত ও কুষ্ণবর্ণ চূর্ণদবারা লেপন করিবেন? ইহাকেই 
স্বস্তিক কহে। পঞ্চরাত্রে এই বিষয়ে লিখিত আছে যে, মণ্ডলের জন্য পঞ্চবিখ বর্ণের চূর্ণ 
করিতে হইবে। শালিতওুলচুণ কিংবা বচূর্ণ দ্বারা শ্বেত কুক্কুম, সিন্দ:র অথবা গৈরিকাদিসপ্জাত 
দ্বারা লোহিত; হরিতাল অথবা কোন কোন স্থানে হরিদ্রাচুর্ণদ্ধারা পীত; দগ্ধ হরিদ্র্ণ যবদ্ারা 
কৃষ্ণ এবং দগ্ধ হরিত্ব্ণ যবচূর্ণের সহিত পীতমিশ্রণ করিলেই হরিঘবর্ণ হয়| ১৯। ূ 

অনন্তর হুরিমন্দিরে ধ্বজপতাকাদি আরোপণ-মাহাস্থ্য '_তৎপরে ভগবন্তক্ত ব্যক্তি বিষ্ণ- 
মন্দিরে ধ্বজপতাকাদি আরোপণ পূর্ববক চিত্রিতরূপে অলঙ্কত করিবেন। 

ধ্বজারোপণ-মাহাত্ম্য।_্বন্দপুরাণে দ্বারকামাহাত্য্যে মার্কণ্ডেয়প্রছ্যয়সংবাদে লিখিত আছে 
ঘে, যিনি ভক্তিসহকারে হরিমন্দিরের উপরিভাগে ধ্বজদণড আরোপণ করেন, ব্রহ্ষধামে তাহার 
বাস হয় এবং তথায় ব্রহ্ষদহ বিহার করেন। বৃহ্ম্নারদীয়পুরাণে লিখিত আছে যে, অধিক আর 
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আরোপিতং ধ্বজং দৃষ্ট1 যেহভিনন্নস্তি ধার্শিকাঃ | 

তেইপি সচ্যো বিুচ্যন্তে হাপপাতককোটিভিঃ ॥ ইতি ॥ 

এবং বৃহমারদীয়ে খ্যাতং যঙ্চান্তদভুতং। ধ্বজারোপণমাহাত্ম্যং ত্ষ্টব্যমিহাখিলং ॥ 
অগ পতাকারে।পণমাহাস্ম্যং : 

ঘ্বারকামাহাত্য্যে তত্রৈব।-- 

কষণালয়ং যঃ কুরুতে পতাকাভিশ্চ শোভিতং। সদৈব তশ্ত লোকে তু বাসন্তস্ত ন চান্তঃ ॥ 
বিষুধর্মোত্তরে | 

পতাকাঞ্চ শুভাং দ্ধ তথা কেখববেশ্মনি । বায়ুলোকমবাপ্রোতি বহৃনব্গণান্ দ্বিজ্ঞঃ | 

দোধুয়তে যথা স! তু বায়ুনা কেশবালয়ে। তথা তগ্তাপি মকলং দেহাৎ পাপং বিধুয়তে ॥ ২০। 
অথ বন্দনমালা-কদলীন্তন্ত।রে।পণচাহাস্নযং | 

দ্বারকামাহায্মেঃ তত্রৈব।-_- 

তৃপ ব;নমালাস্ত কুরুতে কৃষ্ণবেশ্মনি। দেবকন্তাবৃতৈল” ক্ষৈঃ সেবাতে সুরনায়কৈঃ॥ ২১। 

তং হরিমন্দিরঞ্চ বিচিত্রং ষথ। স্তাত্রথ ভূষয়েং ॥ ২০ ॥ 

ধ্বজপতাকাদি বিশ্যসেদিত্যাদিখৰেন গৃভীতম্ত বন্দনমালাদেরপি বিন্তানম।হাত্মাং লিখতি 

ভূপেতি দ্বাভ্যাং॥ ২১॥ তত্য স্বাগতং যথা স্যাত্তথা নন্দতে তমভিনন্দতি হ্ষ্টো ভবতি ইতি বা 
যা তন্য শুভাগমনমভিনন্দতি। বন্দত ইতি বা পাঠ: ॥ ২২। 

কি কহিব, হরিমন্দিরে অতুযাত্তম ধ্বজারোপণ করিলে সেই ব্যক্তি ব্রঙ্মাদি স্থুরগণ কর্তৃক কর্তৃক পুজিত 

হইয়া থাকেন। অন্যত্রও লিখিত আছে যে, হে দ্বিজোত্ুম! অনিলসঞ্চলনদ্বারা ধ্বজদণ্ডের 

বস্্ যতই পরিচালিত হইতে থাকে, পাতকপুঞ্ধও তত বিনষ্ট হয় সন্দেহ নাই। মহাপাপীই 
হউক, কিংবা সর্বপাপে পাগী হউক, হরিমন্দিরে ধ্বজদৃণ্ড আরোপণ করিলে তাহার নিখিল 

পাপ বিমোচিত হয়। যে সমস্ত ধন্মপরায়ণ ব্যক্তি হরিমন্দিরে সমারোপিত ধ্বজদও দর্শনপূর্ব্বক 
আনন্দিত হন, তৎক্ষণাৎ তাহাদদিগের কোটি কোটি পাপ বিদুরিত হইয়া থাকে। বৃহন্ারদীয়াখা 

, গুরাণে ধ্বজদগুরোপণের এই প্রকার অপরাপর যে বিশ্ময়কর মাহাত্মা বর্ণিত আছে, তৎসমন্তই 
এই বিষয়ে প্রয়োজিতব্য । 

অনন্তর পতাঁকারোপণ-মাহাত্মা।_-বৃহম্নারদীয়পুরাণে দ্বারকামাহাত্যে লিখিত আছে যে, 
যে ব্যক্তি পতাকাসমূহ দ্বার! হরিমন্দির অলঞ্চত করেন, হরিধামে তাহার নিরন্তর বাস হয়, 

ত্রহাকে আর অন্যত্জ বনতি করিতে হয় না। বিষুধর্শোত্তরে লিখিত আছে যে, ছ্িজ্জাতি 
হরিনিকেতনে কল্যাণমন্রী পতাকা আরোপণ পূর্বক বহুবর্ষের জন্য বায়ুলোক লাভ করেন। 
এ পতাক৷ হরিমন্দিরে সমীরণ কর্তৃক যতই সঞ্চালিত হইতে থাকে, ততই পতাকারোপণকারীর 
শরীর হইতে পাপরাশি দুরে পলাযনিত হয়। ২০। 

অতঃপর বন্গনমালা ও ক্দলীন্তভারোপণ- মাহাস্ত্য ।-দারকামাহাত্যোর পূর্বোক্ত স্থানেই 
লিখিত আছে যে, হে নৃপত্ে ! যে ব্যক্তি হরিমন্দিরে বনগনমালা! আরোপণ করেন, স্থরগ্রে্ঠ 

শপ: পপ. মা ++ ++ কপ পা 
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ষঃ কুরধ্যাৎ রুষ্ণভবনং কদলীস্তস্তশেরভিতং। নন্দতে চাগ্নরোযুকঃ স্বাগতং তশ্ত দেবরাট, | 
অথ পীঠপাত্রবস্ত্াদি-সংস্ক।র: | 

তত্র তাষ।দিপাত্রং ষং প্রভোর্বস্।দিকঞ্চ যৎ। পীগািকঞ্চ তৎ সর্বং যথোক্তঞ্চ বিশোধয়েহ ॥ 

তত্র গীঠত্য সংন্ক।রঃ। 
নারসিংহে | 

পাদপীঠঞ কৃষ্ত বিষপত্রেণ দর্ষয়েং। উক্যাথুনা চ প্রক্ষালয সর্বপাপৈঃ প্রমূচাতে॥ ২২ ॥ 

অথ তৈজস।দিপাত্রাণাঁং সংস্কার | 
মার্বত্য়্পুরাণে ।-- 

: উড়্ম্বরাণাময়়েন ক্ষারেণ ব্রপুপীসয়োঃ। ভন্মান্থুভিশ্চ কংংন্তানাং শুদ্ধিঃ প্লাবে। ভ্রবন্য চ ॥ ২৩॥ 
বাযুপুরাণে চ।-- 

মণিবন্্ প্রঝ'লানাং মুক্তাশঝ্োপলম্য চ। সিদ্ধার্থকানাং কন্ষেন তিলককেন বা পুনঃ ॥ ২৪। 

ত্রাঙ্গে।ন্ববর্ণবূপাশঞ্খশ্সশ্ুক্তিরত্বময়ানি চ। কাংশ্থায়স্তা্রৈত্যানি ত্রপুমীসময়ানি চ। 

নিল্লেপানি তু শুধ্ন্তি কেবলেনোদকেন তু। 
শুদ্রোচ্ছিষ্টানি শোধ্যানি ত্রিধ। ক্ষারাম্্বারিভিঃ ॥ ২৫ ॥ 

_. উক্তবিদিং লিখতি উড়ুং ্বরাণামিত্যাদিন। শুচিতামিয়াদিত্যস্তেন। উড়ুঙ্গরাণাং তাম্্রাণাং 

তন্ময়পাত্রাণামিতার্৫থ: | ত্রপু রঙ্গং। ভন্মযুক্তিরম্থৃভিঃ। ভ্রবন্ত গোরসাদেঃ প্লাবঃ প্লাবনং। তথা 
চোক্তং বশিষ্ঠেন।-_দ্রবাণাং প্লাবনেনৈবেতি তদ্ধিশেষোথগ্রে ব্যক্তে। ভাবী ॥ ২২-২৩ ॥ মুক্তায়াঃ 

শহ্ধন্ত উপলন্য চ পাষাণশ্য দ্বন্দৈক্যং । সিদ্ধার্থকানাং সর্ষপাণাং। শুদ্ধিরিতি শেষঃ প্রকরণ- 

বলাৎ ॥ ২৪ ॥ রত্ময়ানি স্টিকাদিঘটিতানি পাত্রাণীতি শেষঃ। রৈত্যানি পিন্তলরচিতানি; 

নিল্লেপানি অন্নাদিলেপরহিতানি। শৃদ্রোচ্ছিষ্টানি শৃত্রোচ্ছিষ্ম্পটানীত্যর্থ:। যদ্যপি শ্রুভগবৎ- 

পাত্রেযু শূত্রোচ্ছিম্পর্শোহপি ন সম্ভবেৎ, তথাপি কথঞ্চিৎ রমপ্রমাদতঃ স্যাদিতি তঙ্ছুদ্ধিরুক্ত1। 

তীয় উপাসনা করিয়! থাকেন। ২১। কদলীন্তসতদ্বার! হ হরিমন্দির সমলঙ্কত করিলে মেই ব্যক্তি 

অপ্রারোবর্গের সহিত আনন্দভোগ করেন এবং স্থররাজ কর্তৃক অভ্যর্থিত হন। 

অনন্তর গীঠপাত্র ও বস্ত্রাদি-সংস্কার।-_ প্রত্থুর তাআরাদি-গঠিত পাত্র, বস্ত্রাদি ও পীঠাদি, এতৎ 

সমঘ্তই ষথাবিহিত বিধানে মাজ্জন। করিবে। তন্মধ্যে গাঠশোধনবিষয়ে নারসিংহ পুরাণে লিখিত 

আছে যে, বিষপত্র দ্বারা শ্রীরুষ্ণের পাদদগীঠ মাঞ্জন! করিতে হয়। তৎপরে উঞ্ণ জল দ্বারা 

ধৌত করিলে নিখিল পাতক হইতে বিমুক্ত হইতে পারে। ২২। 

অতঃপর তৈক্জসপাত্রাদিশোধন।-__মার্কপ্্েয় পুরাণে লিখিত আছে যে, তাঅনিশ্িত 

পাত্র অল্ন দ্বারা, রঙ্গনির্দমত ও সীসনির্শিত পাত্র ভন্ম দ্বারা এবং কাংশ্যপাত্র ভন্মযুক্ত জলঘারা 

শোধন করিবে। প্লাবন দ্বারা অর্থাৎ তাপসংযোগে গলাইলেই দ্রব পদার্থের শুদ্ধি হয়। ২৩। 

.বায়ুপুরাণেও লিখিত আছে যে, শ্বেতদর্যপের কন্ক (খেল ) কিংব! তিলকন্কদ্বারা মার্জনা! করিলে 

মণি, হীরক, প্রবাল, মুক্। ও শত্খপাত্র বিশুদ্ধ হয়। ২৪| ব্রদ্ধপুরাণে লিখিত আছে যে স্বরণ 



১৬০ _... স্ীঞীহরিভক্তিবিলাঁসঃ | [ ধর্থ বিলাম:। 

অতিছ্ষ্স্ক পাত্রাদি বিশোধ্যাতিথ্যকর্্পণে। যুষ্ত্যাত্তৎপরিবর্তায় প্রতৃকর্শাস্তরায় বা॥ 

এত্তস্ত পরিবর্ধেন প্রভবেইন্তৎ সমর্পয়েং। ইত্য়ং সর্বাতো৷ লোকে সদাচারে! বিরাজত্তে ॥ 
অনঃ1-- 

ভামানঃকাংস্তরৈত্যানাং ত্রপুণঃ সীসকন্ত চ। শৌচং যথা কর্তব্ং ক্ষারায়োদকবারিভিঃ ॥২৬| 
শখঃ।-_ 

অয়োদকেন তায়স্য সীসন্ত ত্রপুণস্তথ!। ক্ষারেণ শুদ্ধিং কাংস্ন্ত লৌহন্ত চ বিনিদ্দিশেহ ॥ ২৭ ॥ 
কিঞ্।-_স্থতিকোচ্ছিষ্টভা গুস্য স্থরাছ্যাপহতম্য চ। ত্রিঃসপ্ত মার্জনাচ্ছুদ্ির্ন তু কাংস্তশ্য তাপনং॥ 

ন্তত্র চ।-_তামরমস্্লেন শুধ্যেত ন চেদামিষলেপনং। 

মামিযেশ তু যল্লিপ্তং পুনর্দাহেন শুধ্যতি। ২৮। 
সি স্শশ ৮ শা সপ এজ ৯ শপ 

এবম মগ্রেহপি সর্বাত্োহং | ধা বারতরয়মিতার্থ | ক্ষারে। ভন্ম ॥২৫। ষথাহৎ মলাপগমান্সারেখে- 

ত্যর্থ:। অগ্নোদকং জন্মীরাদি-রনঃ। তত্রাক্লোদকেন ভাত্রন্য, ক্ষারেণেতরেষাং, বারিণা তু তত্তৎ 
সমুদিতেনোভয়েষামেবেতি জেয়ং যথাহমিত্যুক্তেঃ ॥২৬। তদেবাভিবাঞনয়তি অল্লোদকেনেতি ॥২৭ 
এতচ্চ সর্ব স্বক্পোপহতিবিষয়কং। অত্যন্তোপহতৌ শুদ্ধি লিখতি সুতিকেতি ত্রিভিঃ। স্থতিকা 
নবপ্রস্থতা অজাতশৌচ।। যদ্ধাপ্রসবকারযিত্ী, তদুচ্ছিষন্থা তহুচ্ছি্টম্প্ শ্ তয়া বা৷ যত্র তুক্ত। 
তশ্ত ভাওস্য তৈজসপাত্রস্ত তত্প্রকরণাং। আদিশব্দাৎ শোণিতাদি। ত্রিঃসপ্ত একবিংশতিবারান্ 

মার্জনাদিতার্থঃ ॥ কেচিদাহুঃ। সপ্তভি্যবগোধৃমকলায়মাযাদিচূর্ণেঃ প্রত্যেকং ত্রিশ্ার্জনাচ্ছুদ্ধি- 

_রিতি। কাংসাপাত্রন্ত তু ন তথা শুদ্ধি কিন্তু তন্ত তাপনং দরহনমেব। ভাজন ইতি পাঠঃ 
পাশ পপ ০ সপ পাশে পপ শী চপ 

রজত, শঙ্খ, পাষাণ, শু্তি, ্ষটিকাি রত্ব, কাংস্য, লৌহ, তা, পিত্বল, রঙ্গ ও সীসক এই 
সমন্ত'দ্বারা নির্শিত পাত্র অন্নাদি দ্বারা সংলিগ্র না হইলে কেবলমাত্র জল দ্বারা ধৌত করিলেই 
বিশুদ্ধ হয়। এ সমস্ত পাত্রে শুত্রোচ্ছিষ্ট স্প্ হইলে ভন্ম, অন্ন ও জল দ্বারা তিনবার মাজ্নকরত 
বিশুদ্ধ করিবে। ২৫। পাত্রাদি অত্যন্ত দুষিত হইলে শোধন করত আতিথ্যাদি ক্রিয়ায় কিংবা 

* তৎপরিবর্তে প্রতূর 'কশ্ধান্তরে প্রমুক্ত করিবে । লোকে সর্বথা এইরূপ সদ্দাচার আছে যে, এই 
পাত্রের পরিবর্ধে প্রতৃকে পাত্রান্তর প্রদান করিবে। মস্ত বলিয়াছেন যে, তার লৌহ কাংস্য 

পিত্তল রঙ্গ ও সীসকের পাত্র যথানিয়মে ভম্ম, অয্লোদক ( জন্বীরাদিরস ) ও জল হ্থারা বিশুদ্ধ 
করিতে হয়। ২৬। শঙ্খ কহিয়্াছেন যে, তাত, সীসক ও রঙ্গ এই তিনটা অল্পরল বারা এবং 
ক্লাংস্ত ও লৌহ এই ছুই পাত্র ভম্ম দ্বারা শোধন করিবে। ২৭। আরও লিখিত আছে যে, 

সাধারণতঃ অপবিত্র বিষয়ে শোধন কথিত হইল, কিস্তু পাত্র গুরুদোষে দুষিত হইলে যেরূপে 
বিশুদ্ধ হয়, তাহ! বল। যাইতেছে ।-_যাহার অশৌচের নিবৃত্তি হয় নাই, একপ সধ্যঃগ্র্তা 

তীর উচ্ছিষ্ট পাত্র, ধাজীর উচ্ছিষট-সংস্প্ষ্ট পাত্র, এবং মদ্য-দুধিত ওরক্তদুষিত পা একবিংশতি 
বার মাজ্জন দ্বার বিশুদ্ধ হয়? কিন্ত কাংন্তপাত্র এরূপে শুদ্ধ হয় না; অগ্নি ঘারা দগ্জ করিয়া 
উহাকে শুদ্ধ করিবে। স্থানাজ্জরে আরও লিখিত আছে যে, তাত্রপাজ্র আমিহম্পৃষ্ই না হইলে 

শপ তত ৮ তিশা পপ স্পা াপ্াপচ ওজ 



৪র্থ বিলাস: | ] উীপ্রীহরিভক্তিবিলাসঃ । ১৬১. 

ব্রাহ্ম ।_স্তিকাশববিগ্ত্ররজঃম্বলহতানি চ। প্রক্ষেপ্তব্যানি তান্স্পৌ যচ্চ যাবৎ সহেদপি ২৯ 
অত্তএব দেবলঃ।__ 

লৌহানাং দহনাচ্ছুদ্ধিরম্মনা গোময়েন বা। দহনাৎ খননাদ্বাপি শৈলানামস্তসাপি বা। 
কাষ্ঠানাং তক্ষণাচ্ছুদ্দিম্্দেগাময়জলৈরপি। মৃন্ময়ানান্ত পাত্রাণাং দহনাচ্ছুদ্ধিরিষ্যতে ॥ ৩০ ॥ 

মন: ।__মটদ্যেমৃ্রিপুরী বৈরবা ্ লেমসপৃয়াস্থিঠাবনৈঃ | সংস্প্্ং নৈব শুধ্যেত পুন: পাকেন মৃন্ময়ং।৩১ 

বদ্ধশাতাতপ: ।-_ 
সংহতানাস্থ পাত্রাণাং যদেকমুপহন্ততে | তশ্তৈবং শোধনং প্রোজং খাবি ॥ ৩২ ॥ 

পপ পি ০ ৮৯৮ ০. পপ সপ সস ৯ 

ম্থগমঃ ॥ ২৮ ॥ দাহে বিশেষং লিখতি শৃতিকেতি, রজন্বলেত্যাকারাভাব আর: | সতিকাঁদিভি ভি 

হতানি তত্র স্থতিকা-রজন্বলোপহতত্বং তত্তহুচ্ছিষ্টম্পশ্শীৎ তত্র তছ্োজনাদ্! ৷ সাঁবেতি দন্ত্যার্দিপাঠে 

আসবে মদ্যং। যাবদিতি যাবন্তমগ্রিং কালং ব। যদ্দব্যং সহেত তাবত্াগ্সৌ তাবন্তং বা কালং 

তত্দ ব্যং প্রক্ষেপ্তব্যমিত্যর্থ: ॥ ২৯ ॥ ন্যনাধিকতয়! লিখিতং তত্তৎ সর্বং দেবলোক্তা! সংবাদয়তি 

লৌহানামিতি। স্ুবর্ণাদীনাং ধাতৃনাং তন্সয়পাত্রাণামিত্যর্থঃ ৷ অত্ান্তোপহতৌ দহনাং। অন্যথা 

ভম্মাদিনেত্যর্থঃ। এবমগ্রেইপি জ্ঞেয়। খননং ভূমিং খাত্বা দোষানুসারেণ সপ্তাহার্দিকালং 

তশ্তাং নিক্ষেপণং তম্মাৎ। শৈলানাং শিলাদিনিশ্শিতানাং। দহনাৎ পুনঃ পাকাৎ। তথ! চ যাজ্- 

বন্কাঃ। পুনঃ পাকান্মহীময়মিতি ॥ ৩০ ॥ তত্র চাল্লোপহতৌ অত্যস্তোপহতৌ চ মৃন্ময়ং ত্যাজা- 
মেবেতি লিখতি মদ্যৈরিতি। ঠীবনৈ: লালাপ্রক্ষেপৈঃ | পাঠীস্তরং স্পষ্টং ॥ ৩১॥ সংহতানাম্ 

অন্যোন্যং মিলিত্ব! সংঘশঃ স্থিতানাং। তন্যৈব তৎ লিখিতং শোধনং প্রোক্তং ন তু তেন স্প্ষ্টানা 

মন্যেযামিত্যর্থ; ৷ পাঠীন্তরে সামান্যং সমানৈকদ্রব্যবিষয়কং শোঁধনং দ্রব্যাণাং সর্কেষামন্োষাং 

অন্ত দ্বারা তাহার শোধন হইতে পারে; আমিষলিপ্ত হইলে পুনর্ববার অগ্নিদগ্ধ করিয়। বিশুদ্ধ 
করিবে। ২৮। ব্রঙ্গপুরাণে লিখিত আছে যে, নবপ্রস্থত। রম্ণী, শব, মলমৃত্র ও রজস্বল! 

নারী কর্তৃক দূষিত পাত্র শুদ্ধ করিতে হইলে যতক্ষণ অগ্নিতাঁপ সহ হইবে, ততক্ষণ অগ্নিমধ্যে 
রাখিয়! উত্তোলন করিবে । ২৯। দেবল কহিয়াছেন যে, দহন দ্বারা কিংবা ভন্ম ও গোময় , 

দ্বারা লৌহের * বিশুদ্ধি হয় অর্থাৎ সামান্ততঃ দূষিত হইলে ভন্ম ও গোময় দ্বারা এবং গুরুদোষে 
দূষিত হইলে বহ্ছি ছারা শুদ্ধ করিয়া! লইবে। দহন, খনন-ও জলদ্বার। পাষাণপাত্রের দোষ নিরা- 
করণ করিতে হয় অর্থাৎ সামান্যতঃ দূষিত হইলে জল দ্বারা প্রক্ষালন করিয়া! লইবে এবং গুরু- 
তররূপে দুষিত হইলে সাত দিন মাটির মধ্যে প্রোথিত করিয়। রাখিবে কিংব! অগ্নিতাপে দগ্ধ 
করিবে। এই প্রকারে দোষের গুরু লঘু বিচার পূর্বক তক্ষণ, ৭ কিংবা মৃত্তিকা, গোময় ও জল 
দ্বারা কাষ্ঠময় পাত্রের শোধন করিবে। পরস্ত পুনর্দহন দ্বার! ম্ৃৃত্তিকাপাত্র শোধন করিবে। ৩০। 
মঞ্ছ কহিয়াছেন যে, মধ্য, মৃত্র, মল, কফ, পুয়, নিষীবন এই সমস্ত দ্বারা মৃত্তিকাপাত্র দূষিত 
হইলে পুনদহন দ্বারা বিশুদ্ধ করিবে। ৩১। বৃদ্ধশীতাতপ কহিয়াছেন, বহুসংখ্য পাত্র ঘদি একভ্র 

+* এখানে লৌহ শব্জে নুবর্ণরগতাদিনির্পিত ধাতুপাত্র সকল। 1 ভক্ষণস্-চাচিয়া ফেলা । 

১ 



১৬২ প্রীপ্ীহরিভক্তিবিলাসঃ। [ ৪র্থ বিলাসঃ। 

অথ বস্ত্রাদীনাং সং্বারঃ। 

তত্র শঙখঃ | 

তান্তবং মলিনং পূর্ববমন্তিঃ ক্ষারৈশ্চ শোধয়েং। অংশুভিঃ শোষয়িত্বা বা বায়না বা মমাহরেং॥ 

উর্ণাপট্রাংগুক-ক্ষৌম-ছুকূলাবিকচন্্ণাং। অল্লাশৌচে ভবেচ্ছুদ্ধিঃ শোষণপ্রোক্ষণাদিভিঃ ॥ 
তান্যেবামেধ্যলিপ্তানি নেনিজ্যাদেশীরসর্ষপৈ: | ধান্যকষ্ষৈঃ পর্ণকক্ধৈ রসৈশ্চ ফলবন্ধলৈ: ॥ 
তুলিকাছ্যগধানানি পুষ্পরত্বান্থরাণি চ। শোধয়িত্বাতপে কিঞ্চিৎ করৈরুম্মার্জয়েনুস্ঃ ॥ 

পশ্চাচ্চ বারিণ। প্রোক্ষ্য শুচীত্যেবমুদাহরেং। তান্তপ্যতিমলাক্তানি যথাবৎ পরিশোধয়েখ।৩৩। 

শাতাতপঃ |-কুন্থম্তকুঙ্কুমারক্তাস্তথ। লাক্ষারসেন চ। প্রক্ষালনেন শুধান্তি চ গ্ালম্পর্ণনে তথা।৩৪॥ 

যমঃ 1-- 

কষ্ণাব্জিনানাং বাতৈশ্চ বালানাং ৃদ্ঠিরস্তা। গোমৃত্রেণাস্থিদস্তানাং ক্ষৌমাণাং গৌরমর্ষপৈ ৩৫ 

শুদ্ধিকূদিত্যর্থ:। অতএবোক্তং শাতাতপেনৈব। অগুচিং সংস্প্শেদন্থ এক এব স ুয্যতি। তং | 
স্প্ান্যে৷ ন দুষ্যে্ত, সর্বদ্রব্যেঘয়ং বিধিরিতি॥ ৩২। 

তাবন্তং কার্পাসিকন্ত্রনির্শিতং বস্তাদি। অংশুভিঃ স্ুর্ধ্যরশ্মিভিঃ বাষুনা বা! শোঁষয়িত্ব। 

শুদবং কৃত্বা। উর্ণাংশুকাবিকয়োঃ পশুরোমভেদেন দ্রব্যভেদেন ব। ভেদঃ। অল্পেহশৌচে অশ্তুদ্ধো 
মত্যাৎ শোষণং সুর্ষ্যাংশুবাতার্দিন! ৷ নেনিজ্যাৎ শোধয়েৎ। ফলবন্ধলৈঃ তজ্জৈরিত্যর্থ | পুষ্প- 
রত্বাখরাণি চিত্রপুষ্পময়াহ্বরাণি স্বর্ণরত্বখচিতাম্বরাণি চেত্যর্থঃ ॥৩৩| কুম্ুস্তেন কুস্কুমেন বা আরক্তা 
রঞ্জিতা: | লাক্ষারসেন বা রক্তাঃ পটাঃ চণ্ডালেনান্তেনাপ্ম্প্শা উপলক্ষ্যাঃ তৎস্পর্শে সতি প্রক্ষা- 

 মিলিতভাবে একস্থানে থাকে এবং তন্মধ্যে একটা পাত্র দূষিত হয়, তাহা হইলে সেই দূষিত 

পাত্রপ্রীর শোধন করিলেই সমস্ত পাত্র বিশ্তুদ্ধ হইবে ৩২।* 
অতঃপর বস্ত্রাদিশোধন ।-_শঙ্খ কহিয়াছেন যে, তান্তব (কার্পাস-সথত্রনির্মিত ) বস্ত্াদি যাহা 

মলিন অর্থাৎ মলদূষিত হইয়াছে, প্রথমতঃ ক্ষার ও জল দ্বারা সেই ব্ত্রাদির শুদ্ধি করিবে; 
তদনস্তর আতপতাপ ব| বায়ু দ্বারা শুফ করত গ্রহণ করিবে । রোমজ বসন, পট্টবসন, ক্ষৌমবস্ব, 

 মেষরোমজ বসন এবং চর্ম এই সমস্ত দ্রব্যের সামান্য শুদ্ধিস্থলে অর্থাৎ এই সমন্ত দ্রব্য যদি 

অল্পমাত্র অওুদ্ধ হয়, তবে সুধ্যকিরণে ব বাতা দার শু করিয়৷ জল প্রোক্ষণ করত শুদ্ধ 
করিবে । অপবিত্র বস্তুর সহিত এ সকল দ্রব্য স্পৃষ্ট হইলে শ্বেতনর্ষপ, ধান্যক্ষ, পত্র-কন্ধ, ফল 

ও বন্ধলোথ রম এই সমস্ত ত্বারা বিশুদ্ধ করিবে। তৃলিক! ( তুলনির্শিত শয্যাদি ), উপধান 

(ধালিস ", কুন্ুমরঞ্জিত ও স্বর্ণরত্বাদিখচিত বসন অশুদ্ধ হইলে ক্ষণকাল আতপতাপে রাখিব! 
শুফ হইলে পুনঃ পুনঃ তাহাতে হন্তঘর্ষণ করিবে। পরে তছুপরি জল ঘার! অভ্যুক্ষণ করত 
“পবিত্র” এই শব্দ উচ্চারণ করিবে। এই সমস্ত বস্ত্র অধিকমলবিশিষ্ট হইলে পূর্ববকথিত 
বিধানে শুদ্ধ করিয়৷ লইবে।৩৩। শীতাতপ কহিয়াছেন যে, কুন্থ, বুস্কুম ও লাক্ষারস দ্বার! রঞ্জিত 

& যে ব্যুকততে অপুচি শ্ৃষ্ট হয়। কেবলমাত্র সেই ব্যক্তিই দুধিত হুইয়! থাকে, তাহাকে শ্পর্শ করিলে প্পর্শ- 
কারী অণুচি হয় না! | যাবতীয় ভ্রব্যের সম্থন্বেই এই বিধি । 



৪্থ বিলাসঃ।] শ্রীতীহরিভক্তিবিলাসঃ। ১১৩ 

শঙ্ধঃ | সিদধার্থকানাং কক্ষেন দস্তশৃঙ্গময়স্য চ। 
গোবালৈঃ ফলপান্রাণামন্থাং স্তাচ্ছ,ঙ্গবন্তথা ॥ ৩৬ ॥ 

কিঞ্চ।_ নিধ্যাসানাং গুড়ানাঞ্চ লবণানাং তখৈব চ। কুন্ুস্তকুন্ুমানাঞ্চ উর্ণাকার্পাসয়োস্তথা। 

প্রোক্ষণাৎ কথিত! শুদ্ধিরিত্যাহ ভগবান্ যম: ॥ ৩৭ ॥ 

মন্গঃ।-_অগ্ভিস্ত প্রোক্ষণং শৌচং বহুনাং ধান্যবাসলাং। প্রক্ষালনেন স্বল্লানামস্তিরেব বিধীয়তে। 

চেলবচ্চম্্ণাং শুদ্ধিবৈদলানাং তথৈব চ। শাকমুলফলা নাঞ্চ ধান্বঙ্ছুদ্ধিরিষ্যতে ॥ 
প্রোক্ষণাত্ত্ণকাষ্টানি পলালঞ্চ বিশুধ্যতি। মার্জনোপাঞ্জনৈবেশ্ম পুনঃ পাকেন মৃন্ময়ং ॥৩৮ | 

কিঞ্চ।__যাবশ্নাপৈত্যমেধ্যাক্তাদগন্ধে। লেপশ্চ তাগতঃ | তাবন্মদ্বারি ব1 দেয়ং সর্ববানথ ভ্রব্যশুদ্ধিষু ॥ 
বৃহম্পতিঃ।--- বস্ত্রবৈদলচন্াদেঃ শ্ুদ্ধিঃ প্রক্ষালনং স্থৃতং । এ 

অতিদুষ্টন্ত তন্মাত্রং ত্যজেচ্ছিত্বা তু শুদ্ধয়ে ॥ 
বিফু।__ 
মৃৎপর্ণতৃণকাষ্ঠানাং স্বাস্থি-চাপ্তাল-বায়সৈঃ। ম্পর্শনে বিহিত শৌচং সোমকুর্যাংসশ্ুমারুতৈঃ ॥৩ট। 

বৌধায়ন: নারির শয়নং যানং নাবঃ পন্থাস্ণানি চ। মারতার্বেন শুদ্ধাস্তি পঞষে্রচিতানিচ ॥ 
শি আর শপ তা জঙ্গি এ ০ ০০০ সপ্ত ৮০ 

লনেন বাতি ॥ ৩৪ ॥ বালানাং চামরাণাং। অস্থি শহ্াদিঃ | দক্তঃ স্তযাদেঃ |৩৫॥ ফলপান্রাণাং 

নারিকেলাদিপাত্রাণাং ৷ অস্থাং শখ্খাদীনাং। শৃঙ্গবদিতি সর্ষপাণাং কক্ষেনেত্য্থ:॥৩৬। নিধ্যাসানাং 
হি্গাদীনাং ॥ ৩৭॥ বৈদলানাং বিদারিতবেণুবেত্রদলনির্শিতানাং। মার্জনৈ: রজঃশোধনৈঃ উপা- 
পনৈঃ লেপনৈশ্চ ॥ ৩৮॥ তন্মাত্রমিতি যাবদত্যস্তদুষ্টং তাবন্সাত্রমেব ন ত্বন্যদিত্যর্থ; ॥ ৩৯॥ 

স্পা রপ্ত ৫৯০৫৪১৯৯০৫৪ হত এ+ পা পপ ০০ ০. তা মস 

বসন চগ্ডালাদি দ্বার স্পৃষ্ট হইলে প্রক্ষালন দ্বারা তাহার শুদ্ধি হম । ৩৪ | যম বম কহিয়াছেন যে 

কৃষ্সার-মৃগচর্শ বায়ু দ্বারা, চামর মৃত্তিক! ও জল দ্বারা, শঙ্খাদি অস্থি ও হস্তিদস্তাদি *গোমুত্র 
ছারা, এবং ক্ষৌমবন্ত্র শ্বেতসর্ষপ দ্বারা শুদ্ধ করিবে। ৩৫ । শঙ্খ বলিয়াছেন, হঞ্যা্দি-দস্তনিশ্মিত 

অব্য ও শৃঙগনির্টিত দ্রব্য গৌরসর্ধপের ক ঘারা এবং নারিকেলাদি ফলময় পাত্র গোগুচ্ছ দ্বারা 
শোধন করিবে। শৃক্গশুদ্ধির ন্যায় গৌরসর্ধপ দ্বারা অস্থির শুদ্ধিবিধান করিতে হয়। ৩৬ ।* 
আরও লিখিত আছে যে, যম বলিয়। গিয়াছেন, জলপ্রোক্ষণ দ্বারা নির্যাস (হিঙ্ু প্রভৃতি ), 

গুড়, লবণ, কুস্স্তপুষ্প, পশুলোম ও কার্পাস বিশোধিত হয় |৩৭|। মন্থ কহিয়াছেন যে, যদি 

ধান্ের ও বস্ত্রের পরিমাণ অধিক হয়, তবে জল প্রোক্ষণ ছার! শুদ্ধ করিবে, কিন্তু পরিমাণে 

অল্প হইলে জল ছারা ধৌত করিয়া লইবে। চন্ম, বিদারিত বংশ ও বেত্রজ ভ্রব্যও বস্ত্রশুদ্ধিৰৎ 

শুদ্ধকরিবে। যে প্রকারে ধান্ত শোধন করিতে হয়, শাক, ফল ও মূলও সেইরূপে শুদ্ধ 
করিবে। প্রোক্ষণ দ্বারা তৃণকাষ্ঠ ও পলাল (খড়) শুদ্ধ হয়। গৃহ মার্জন ও উপলেপন দ্বার! শুদ্ধ 

করিবে এবং মৃত্তিকানির্শিত পাত্র পুনর্দহন দ্বারা বিশুদ্ধ করিয়া! ও উপলেপন দ্বার! বিশুদ্ধ করিয়া 
লইবে। ৩৮। আরও লিখিত আছে যে, অশ্তচি ব্য দ্বারা লিপ্ত বস্ব হইতে যতক্ষণে সেই ভরব্স্থ 

লেপ ও গন্ধ বিদুরিত ন! হয়, ততক্ষণ জল ও মৃত্তিকা দিবে যাবতীয় ভ্রব্যগুদ্ধিবিধিতেই এই 

শর ০৯ পিল শপাআারপপরীশ  প ৮ শত স্পা শা 

০০০০ 



১৬৪ . শ্্রহরিভকিবিলাসঃ। [ ৪র্থ বিলাস: । 

অধ ধান্তাদীনাং সংক্কার: 
তত্র বৌধায়নঃ।-_ 

ব্রীহয়ঃ প্রোক্ষণাদ্িঃ শাকমূলফলানি চ। তন্মাত্রম্তাপহারাদ্া নিম্ববীকরণেন চ ॥ ৪*॥ 

শঙখ:।__শ্রপণং দ্বততৈলানাং প্লাবনং গোরসন্ত চ। ভাগ্ানি প্লাবয়েদস্তিঃ শাকমূলফলানি চ। 
ব্রাঙ্মে।_ দ্রবদ্রব্যাণি ভূরীণি পরিপ্লাব্যানি চাস্তস| ॥ ৪১ ॥ 

শশ্যানি ব্রীহয়শ্চৈব শাকখূলফলানি চ। তাক্ত। তু দূষিতং ভাগ প্লাব্যান্থ জলেন তু 1৪২ 

বৃহস্পতি:।-_তাপনং স্বততৈলানাং প্লাবনং গোরসম্ চ। তন্নাতরসুদ্ধ তং শুধ্যেৎ কঠিনন্ত পয়োদধি। 
অবিলীনং তথা সর্পিবি'লীনং শ্রপণেন তু ॥ ৪৩॥ 

আধারদৌষে তু নয়ে পাত্রাৎ পাত্রাস্তরং দ্রব্যং । স্বতঞ্চ পায়নং ক্ষীরং তথৈক্ষবরসো গুড়ঃ। 
| শূদ্রভাগুস্থিতং তক্রুং তথা মধুন ঢুষ্যুতি ॥ ৪৪ ॥ 

মারুতযুক্তেন অ অর্কেণ তদংশুনা। গাঠাস্তরং ম্পষ্টং॥ শ্রপণং প্লাবনং। | প্লাবনমেব [ব বিবুণোতি। 
অন্ভিন্ততপ্ভাডানি প্লাবয়ে, অপ্প, নিমজ্জয়েদিত্যর্থঃ। দ্বৃতাদীনামপি শ্রপণাসম্ভবে 
সজাতীয়দবাপ্লাবনেন শুদ্ধিবোদ্বব্যা ॥ ৪০॥ ৪১॥ দুষিতং ভাগং ত্যক্তেতি অত্যন্তোপ- 
হতৌ |৪২॥  তত্াত্রং যাবছুপহতং_ তাব্মাত্রমিত্যর্থঃ। এতচ্চানাকরবিষয়ং ॥ ৪৩। 

বিধি। বৃহস্পতি কহিয়াছেন যে, বন্ত্, বিদলিত বংশজ দ্রব্য আর চর্খ ইত্যাদি দ্রব্যের শোধন 
করিতে হইলে প্রক্ষালন মাত্র করিবে; কিন্তু গুরুতররূপে দূষিত হইলে যে পরিমাণে দুষিত, 
শুদ্যর্থ তত্প্রমিত ছেদন করত ফেলিয়! দিবে। বিষুঃ কহিয়াছেন, কুকুর, অস্থি, চণ্ডাল ও 

কাক ইহাদের দ্বারা মাটি, পত্র, তৃণ ও কাষ্ঠ স্পৃষ্ট হইলে চন্তররশ্শি, আতপতাপ ও বায় দ্বারা 
শোধন করিতে হয় । ৩৯। বৌধায়ন কহিয়াছেন, আতপতাপ ও বায়ু দ্বারা আসন, শয্যা, বাহন, 

নৌকাঁ,পথ, তৃণ ও পক্ষ-ইই্করচিত গৃহ প্রভৃতি বিশুদ্ধ হয় । 
অতঃপর ধান্যাদি শোধন।__এই বিষিয়ে বৌধায়ন কহিয়াছেন যে, জলপ্রোক্ষণ করিয়া ধান্য, 

শাক, মুল ও ফল শুদ্ধ করিবে, অথবা! দোষের পরিমাণান্ুসারে তৎপরিষিত ত্যাগ বা নিস্বযকরণ 
দ্বারা বিশুদ্ধ করিয়! 'লইবে | ৪০ শঙ্খ কহিয়াছেন, ঘ্বৃত, তৈল ও গোরস প্লাবন দ্বারা 
শুদ্ধ হয় * ভাওসমূহ জলপ্লাবন দ্বারা বিশুদ্ধ হইয়৷ থাকে এবং জলম্বাপা ধৌত করিলেই 
শাক, মূল ও ফলের শোধন হয়। ব্রন্ষপুরাণে লিখিত আছে, অধিক পরিমাণ জলম্বারা প্রাবন 
করত ভ্রব পদার্থের শোধন করিবে অর্থাৎ পাত্রসহ জলমগ্ন করিলেই শুদ্ধ হয়। ৪১। ধান্ত ও 

অগ্নরাপর শন্ত, শাক, মুল, ফল, এই সমস্ত দ্রব্যের দৃষিতাংশ ফেলিয়া অবশিষ্টাংশ জলগ্রাবন দ্বারা 
শুদ্ধ করিবে ।৪২। বৃহস্পতি কহিয়াছেন, অগ্নিতাপ দ্বারা ঘ্বত ও তৈল এবং প্রাবনদ্বারা গোরসের 
শোধন কর্তব্য । যাবপরিমিত দুষিত হইয়াছে, তৎপরিমাঁণে উত্তোলন পূর্বক ফেলিয়া দিলে 
কঠিন দুগ্ধ ও দির বিশুদ্ধি হয়। ভ্রবীভূত ঘ্বত না হইলে তাহার শুদ্ধি এরূপে হইয়া থাকে। 
ভ্রব হইলে প্লাবন ছারা শোধন করিবে। ৪৩। ষদি দ্রবাঁধার দুষিত হয় তাহা হইলে দ্রব পদার্থ 
* স্বতআদির প্লাবন অনন্তর ; স্তর: খৃতারিপাত্র জলমঙ্র করিয়! শুক্ধ করিবে । উহাই উহার মাবম। 



৪ বিলাস: | ] শ্রী্ীহরিভক্তিবিলাসঃ। ১৬৫ 

কিঞ্চ মন্ুঃ1-- 

উচ্ছিষ্টেন তু সংস্প্ষ্টো দ্রব্যহস্তঃ কথঞ্চন। অনিধায়ৈব তব ব্যমাচান্তঃ শুচিতামিয়াৎ॥ ইতি॥ 

অন্তেহপি শুদ্ধিবিধনে! দ্রব্যাণাং স্বৃতিশাস্তঃ ৷ অপেক্ষ্যা বৈষ্ণবৈজ্ঞেপনান্তত্বঘিস্তারণৈরলং ॥8৫1 

অথ পূজার্থতুলদীপুষ্পাদ্যাহরণং। 

প্রণম্যাথ মহাবিষণং প্রার্ধ্যানজান্ত বৈষ্ণবঃ। সমাহরেৎ শ্রীতুলসীং পুষ্পাদি চ যখোদিতং ॥ 

যচ্চ হারীতবচনং।-_ 

ন্নানং কৃত্ব তু যে কেচিৎ পুষ্পং গৃহ্স্তি বৈ দ্বিজাঃ | দেবতান্তত গৃহ্স্তি তক্মীভবতি কাষ্ঠবং॥ইতি 

তচ্চ মধ্যাহুম্নানবিষয়ং। 

যত উক্তং পান্মে বৈশাখমাহাত্ব্যে 1 

অন্নাত্বা তুলসীং চিত্ব! দেবার্থে পিতৃকর্মণি। তৎ সর্বং নিক্ষলং যাতি পঞ্চগব্যেন শুধ্যতি | 
কিন্ত বাক্যান্তরং গাং ॥ ৪৬ ॥ 

সী ত্র সাজ সপ শন 8 ০ 

আকরভাগ্ডে বিশেষং লিখতি আধারেতি। আধার আকরভাগুং তদ্দোষেণ। পায়সং 
পয়োনিবৃ্তং দধি শূদ্রভা গুস্থিতমপি পাত্রান্তরং নীতং সৎ ন দুষ্যতীত্যর্থ:। তথ] চ যমঃ1-_ 
আমমাৎনং ম্বতং রৌদ্রৎ স্সেহাশ্চ ফলসম্তবাঃ। শ্নেচ্ছভাগুস্থিতা দূষ্যা নিষ্কান্তাঃ শুচয়ঃ স্তৃতা 
ইতি। অন্যত্র চ আকরাঃ শুচয়ঃ সর্ব ইতি ॥ ৪৪॥ শুচিতামিয়াৎ দ্রব্যং চাগালান্নব্যতি- 

রিক্ং জেঞয়ং সদাচাঁরাৎ। অন্নবিষয়ে চোক্তমাপন্তদ্বেন।__রুত্ব। মৃত্রং পুরী দ্রব্যইন্তঃ কথন 
ধন। ভুমাবন্নং প্রতিষ্ঠাপ্য কৃত্ব! ্লানং যথাবিধি। তৎসংযোগাত্ত, পক্কান্নমুপম্প্শ্ত ততঃ শুচি- 

রিতি। বৃহস্পতিন! চ।-__শোচন্ত কুর্ধ্যাৎ প্রথমং পাদৌ প্রক্ষালয়েত্ততঃ। উপস্প্শ্য তদতথযকষ্য 
গৃহীতং শুচিতামিয়াদিতি। যদ্যপি ভগবদ্বব্যেযু তত্তভুপঘাতে। ন ঘটতে, তথাপি ভগুবদর্থ- 
তত্তদ্দ ব্যার্পণাপেক্ষয়! কিংবা ভ্রমপ্রমাদািনা! তত্তদুপথাতিসস্তাবনয়। তত্তচ্ছুদ্ধিলিখিতেতি দিকৃ। 

বৈষ্ণবৈরপেক্ষ্যাশ্চেৎ তহি স্থৃতিশান্ত্রেভ্যো জেয়াঃ। তীর্থে বিবাহে যাত্রায়াং সংগ্রামে দেশ- 
বিপ্ববে। নগরগ্রামদাহে চ স্প্ ্াম্পৃষ্টি ন ছুষ্যতি ॥ গোকুলে কন্দুশালায়াং তৈলযস্েক্ষুয্রয়ো:। 
অমীমাংদ্যানি শৌঁচানি সত্ীযু বালাতুরেষু চ॥ ইত্যাছুক্তে: | তত্ম্মাতেষাং বিস্তারণৈষিস্তরেণ 
লিখনৈরলম্ অন্তর প্রয়োজনং নাস্তি গ্রহবিস্তারভয়াদিত্যর্থঃ ॥ ৪৫ ॥ 

পুষ্পম্ আদিশব্দেন পত্রাঙ্কুরাদি। যথোদ্দিতং তত্র নিষিদ্ধবর্জনাদ্যন্ুমারেণ ইত্যর্থঃ ॥ ৪৬॥ 

সেই পাত্র হইতে অন্ত পাত্রে স্থাপন করিবে। শুত্রের পাত্রে যদি স্্বত, দি, ছুঞ্চ ইক্ষুরস, গুড়, 

তত্র ও মধু থাকে, তবে তাহা অশুদ্ধ হয় না। ৪৪। মন্গ আরও কহিয়াছেন যে, যদি দ্রব্য- 

হস্তে কোনরূপে উচ্ছিল্প্ই হয়, তবে হস্তস্থিত দ্রব্য না রাখিয়া আচমন করিবে। বৈষ্ণবেরা 

স্বৃতি হইতে সংগ্রহ করত ভ্রব্যশ্ুদ্ধির অন্যান্ত বিধান পরিজ্ঞাত হইবেন) এখানে তছুপ্পেখ করিয়া 

্রস্থবিস্বতির আবস্তকত! নাই। ৪৫। 
অতঃপর পৃজার্থ তুলসী, পুষ্প, পত্র ও অঙ্কুর আহরণ।--তৎপরে বিষুতক্ত ব্যক্তি মহাবিষু্খে 



১৬৬ ্ গ্রঞ্নীহরিভক্তিবিলাসঃ ] [ ৪র্থ বিলাসঃ। 

অথ গৃহন্নানবিধিঃ | 

্বগৃহে বাচরন্ স্সানং প্রক্ষাল্যাজ্ব করৌ তথ! । আচম্যায়ম্য চগ্রাণান্ কৃতন্যাসেো।হরিং স্মরেৎ।॥ 

ততে। গঙ্গাদিকং স্বত্ব তুলমীমিশ্রিতৈর্জলৈঃ | পূর্ণে পাত্রে সমস্তানি তীর্থান্তাবাহয়েৎ কৃতী ॥ 
আবাহনমন্ত্শ্চায়ং।-_ 
গঙ্গে চ যমুনে চৈব গোদাবরি সরম্বতি। নর্দে সিন্ধু কাবেরি জলেইম্মিন্ সঙ্গিধিং কুরু ॥ ইতি । 
অথবা জাহুবীমেৰ সর্ব্বতীর্ঘমমীং বুধঃ। আবাহয়েদ্বাদশভির্নামভির্জলভাজনে ॥ 

দ্বাদশ নামানি। 

নলিনী নন্দিনী সীতা মালিনী চ মহীপগ!। বিষ্ণুপাদার্ধ্যসন্তত। গঙ্গ। ত্রিপথগামিনী | 
. ভাগীরথী ভোগবতী জাহ্নবী ত্রিদশেশ্বরী। 

পদ্মপুরাণে চ বৈশাখমাহাত্মো 1 

নন্দিনীত্যেব তে নাম দেবেধু নলিনীতি চ। দক্ষ| পৃথী চ বিহগা বিশ্বনাথা শিবামৃতা। 
বিদ্যাধরী মহাঁদেবী তথা লোক প্রদাদনী। ক্ষমাবতী জাহৃবী চ শান্ত! শান্তি প্রদায়িনী ॥ইতি॥৪৭| 
অথাচম্য গুরুং স্ত্বাইন্ুজ্ঞং প্রার্থয চ পূর্ববৎ | কৃষ্ণপাদাজতো গঙ্গাং পতস্তীং মুদি, চিন্তয়েৎ ॥ 
তথ চোক্তং শ্রানারদপঞ্চরাত্রে ।-_ 

শ্বস্থিতং পুগুরীকাক্ষং মগ্্মৃতিং প্রতুং স্মরেঘ। অনস্তাপিত্যসঙ্কাশং বাস্থদেবং চতুভু'জং। 

শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধরং পীতান্বরাবৃতং | শ্যামলং শাস্তবদনং প্রসন্ং বরদেক্ষণং। 

দিব্যচন্দনলিপ্তাঙ্গং চারুহাসমুখান্ুঙ্ং। অনেকরত্্সংছন্নজলন্মকরকু গুলং। 

বনমালাপরিবৃতং নারদার্দিভির্চিতং | কেয়ুরবলয়ৌপেতং ুবমুকুটৌজ্জলং । 
| সর্বাঙ্গসন্দরং দেব সর্বাভরণভূষিতং ॥ তৎপাদপন্বজাদ্ধারাং নিপতন্তীং স্বম্ধণি | 

. "শবপান্ আঙম্য প্রণাম, কুতবা ॥ ৪৭॥ পূর্বদিতি দেবদেবজগনাতত্যজাং প্রার্থে 
নমস্কার পূর্বক অনুজ! রয়! তৃগসী আহরণ ও যথাযোগ্য পুম্পাদি সংগ্রহ করিবেন। এই বিষয়ে 
হারীতের বুচন আছে যে, অঙ্গাত অবস্থায় কোন ব্রাহ্মণ পুষ্প আহরণ করিলে দেবতার! তাহা 

* গ্রহণ করেন না । উহ কাষ্ঠবৎ দগ্ধ (নিক্ষল) হয়। কিন্তু উহা মধ্যাহস্নান বিষয়ে বুঝিতে হইবে । 
পন্সপুরাণে বৈশাখমাহাত্ম্যে লিখিত আছে যে, দেবকাধ্যার্থ ও পিতৃক্রিয়ার্থ ্নান না! করিয়া তুলনী 
চয়ন করিলে উহ! বিফল হয়, কিন্তু পঞ্চগব্য স্পর্শ করাইয়া এ তুলসীর শুদ্ধি হইতে পারে। 
পরস্ত এতছিষয়ে বচনাস্তর অনুসন্ধান আবশ্যক । ৪৬। 

* অতঃপর গৃহন্মানবিধি।-_-অথবা স্বীয় গৃহে সান পূর্বক করচরণ ধৌত করিয়া আচমন, 

প্রাণায়াম ও স্তাসাহষ্ঠটান করত প্রীহরিকে ম্মরণ করিবে । তৎপরে কৃতী ব্যক্কি গঙ্গাদি স্মরণ 

পূর্বক তুলসীসংযুক্ত জলপূর্ণ পাত্রে তীর্থসমূহের আবাহন করিবেন। আবাহনমঞ্জ যথা,-হে 
গঙ্গে ! হে যমুনে! হে গোদাবরি ! হে সরম্বতি ! হে নর্দদে! হেসিম্ধু! হেকাবেরি! এই 
জলে অধিষ্টিত হউন্। কিংবা স্থুধী ব্যক্তি রি দ্বাদশ নাম দ্বারা জলপাঞ্জে আবাহন 
করি.বন। 



গর্থ বিলাসঃ |] শ্ীপ্রীহরিভক্তিবিলাঁনঃ | ১৩৬৭ 

চিন্তয়েদ্বন্বরন্বে,ণ প্রবিশস্তীং স্বকাং তন্নং। তয়া সংক্ষালয়েৎ সর্বমন্তর্দেহগতং মলং ॥ 
তংক্ষণাদ্বিরজ্ঞা মন্ত্রী জায়তে স্কটিকোপমঃ। ইদং ্নানবরং মাস্বাৎ সহক্রমধিকং স্থৃতং ॥ইতি ॥৪৮| 

সরুন্নারায়ণেত্যাদি বচনং তত্র কীর্বয়েং। ন্নানকালে তু তন্নাম সংস্মরেচ্চ মহাপ্রতৃং 
তথা চ কুশ্বপুরাণে 1 

আপে! নারায়ণোস্ৃতান্ত। এবান্তায়নং যতঃ। 
ত্মান্নারায়ণং দেরং ক্ানকালে ম্মরেছধঃ ॥9৯॥ ইতি। 

্সায়াদুষ্ণোদকেনাপি শক্তোইপ্যামলকৈত্তথা । তিলৈস্তৈলৈশ্চ সংবর্জ্য প্রতিযিদ্ধদিনানি তু । 
লিসা পপ 1০ সত সসসসিশল শা হত আপ 

ত্যর্থঃ ॥ ৪৮॥ সকৃণ্ারায়ণেত্যাছ্যক্ত1| আদিশব্দেন ধ্যায়েন্ারায়ণৎ দেবমিত্যাদিলক্ষণাঘ্চনা- 

দ্ধেতোঃ তশ্য নারায়ণশ্য নাম কীর্তয়েৎ ॥ ৪৯ | : 

নকেবলং শীতোদকেন, উঞ্কোদকেনাপি। তথাপি ন কেবলমশক্তঃ, শক্তো। রোগাদিহীনো- 

দ্বাদশ নাম যথা __নলিনী, নন্দিনী, সীতা, মালিনী, মহাপগা, বিজ্ুপাদার্ঘাসভতা, গঙ্গা 
ত্রিপথগামিনী, ভাগীরথী, ভোগব্তী, জাহৃবী ও ত্রিদিবেশ্বরী। পদ্মপুরাণে বৈশাখমাহাত্যেও 

লিখিত আছে ষে, স্থরলোকে তোমার নাম নন্দিশী, নলিনী, দক্ষা» পৃথ্থী, বিহগা, বিশ্বনাথা, 

শিবা, অমৃতা, বিদ্যাধরী, মহাদেবী, লোক প্রসাদনী, ক্ষমাবতী, জাহধী, শান্তা ও 
শাস্তি প্রদায়িনী। ৪৭। তৎপরে আচমনান্তে গুরুল্মরণ ও পূর্বের স্ায় তদীয় অন্থুজা লইয়! এই- 
রূপ চিন্তা করিবে যে, শ্রকুষ্কের চরণকমল হইতে গঙ্গ! নিজ শিরংগ্রদেশে নিপতিত হইতেছেন। 

নারদপঞ্চরাত্রেও কথিত হইয়াছে যে, হ্ৃংপ্রদে শাধিষ্ঠিত মন্ত্রমুর্তি কমললোচন, অসংখ্যভাঙ্কর- 
তুল্য প্র্থ নারায়ণ আকাশমগুলে বিরাজিত আছেন। তাহার চারি হস্ত, সেই হস্তচতুষ্টয়ে শখ, 
চক্র, গদা ও পদ্ম; তিনি পীতবাসা, শ্তামলবর্ণ, প্রশান্তমুখ, প্রসন্ন । ততদীয় নেত্র দর্শন করিলে 

বোধ হয় যেন বরদানে সমুগ্যত রহিয়াছেন। তাহার অঙ্গসমূহ দিব্য চন্দনে চর্চিত, ব্দনকমলে 

হুচাঁরুহাস্ত বিরাজিত। তদীয় শ্রবণযুগলে নানাবিধ রত্বখচিত মকরকুগুল দেদীপ্যমান, রহি- 

য়াছে। তাহার গলদেশে বনমালা শোভিত, নারদপ্রমুখ খধিরা তাহার “অর্চন করিতেছেন। 

তিনি কেয়ুর ও বলয়ে সমলক্কত, স্বর্ণমুকুটে দেদীপ্যমান, ক্রীড়ানিরত, সর্বাঙ্গহন্দর ও নিখিল 
ভূষণে বিভূষিত। এই প্রকার চিন্তা করিবে যে, তীয় চরণকমল হইতে বিগলিত ধার! 
্বীয় শিরঃগ্রদেশে নিপতিত হইতেছে এবং তত্দবার৷ শরীরান্তর্গত মলরাশি বিধৌত করিবে। 
দীক্ষিত ব্যক্তি এইপ্রকার চিন্তা করিলে অচিরাৎ স্ষটিকবৎ বিশুদ্ধ হইবেন। এইপ্রক্মর 

কথিত আছে যে, এই সর্ধপ্রধান ন্গান মন্বন্নান অপেক্ষা সহন্রগুণে শ্রেষ্ট । ৪৮। এই ক্নানসময়ে 
“নারায়ণ* ইত্যাদি অর্থাৎ “্যায়ে্লারায়ণং দেবং* ইত্যার্দি বচন একবার কীর্তন করিয়া! সেই 

নারায়ণের নাষ উচ্চারণ করিবে এবং সর্বপ্রধান প্রত্থকে স্মরণ করিবে। কৃর্পুরাণে লিখিত 

আছে যে, নারায়ণ হইতে জল সপ্ধাত হইয়াছে এবং জলই নারায়ণের বসতিস্থল, এইজন্তই 

সুধী ব্যক্তি ক্বানকালে প্রীনারায়ণকে ম্মরণ করিবেন।৪৪| শক্ত অর্থাৎ স্স্থদেহ হইলেও নিষিদ্ধ- 



১৬৮, | শীতীহরিভক্তিবিলাসঃ। [ ৪র্ঘ বিলাসঃ। 

অথোফোদকন্নানং | 

ঘট ত্রিংশন্সতে ।-_ 

আপঃ স্বভাবতো| মেধ্য! বিশেষাদগ্লিযোগতঃ। তেন সন্তঃ প্রশংসস্তি ্বানমুষেন বারিণা ॥ 

যমশ্চ।__ আপঃ স্বয়ং সদ পৃতা৷ বহ্িতপ্তা বিশেষতঃ । 

তন্মাৎ সর্ব্বু কালেষু উষ্ণাঃ পাবনং স্বৃতং ॥ 
যচ্চোক্তং খঞঙ্খেন | 

তস্য বহ্চিত্চেন তখৈবাতপবারিণ|। শরীরশুদ্ধিবিজেয়! ন তু ন্নানফলং ভবেং॥ ইতি, 

তলত, কাম্যনৈমিত্তিকবিষয়ং ॥ ৫০ ॥ | 
অতএবোক্তং গর্গেণ | 

কুর্যানৈমিতিকং শ্লানং শীতান্িঃ কাম্যমেব চ। নিতং যাদৃচ্ছিকঞ্চেব যথারুচি সমাচরেং | 
অথ তত্র নিষিদ্ধদিনানি। | 

তত্র যমঃ।_ পুত্রনন্মনি সংক্রান্ত গ্রহণে চন্্্যয়োঃ। 
অল্প্শ্তম্পর্শনে চৈব ন গায়াদুফণবারিণা ॥ 

বৃদ্ধম্ঃ।__ 

পৌর্ঘমাস্যাং তথ। দর্পে ঃ সা য়াছুষ্ণবারিণ। ৷ স গোহত্যাকতং পাপং প্রাপ্পোতীহ ন সংশয়ঃ| 
অথমুলকম।নং | 

তত্র মার্কগেয়ঃ | 

তুষ্যত্যামলকৈধিষুরেকাঁদস্তাং বিশেষতঃ । শ্রীকাম: সর্ববদ| স্গানং কুবর্বাতামলকৈন'রঃ ॥ 
সপ্তম্যাং ন ম্প্শেত্তৈলং নীলীবস্্ং ন ধারয়েখ। ন চাপ্যামলকৈ; সায়ান কুষ্যাৎ কলহ্ং নর; । 

হপীভার্থ: ৷ রোগিণস্ব সদৈবোফোদকেন স্বানমুক্তং যমেন।__আদিত্যকিরণৈস্তপ্ং পুনঃ পৃতঞ 
বহ্িনা। অঙ্গাতমাতুরঙ্গানে প্রশস্তস্ত শৃতোদকমিতি | প্রতিসিদ্ধদিনান্তগ্রে লেখ্যানি ॥ ৫০ ॥ 
নিত্যন্নানঞ্চ যাদৃচ্ছিকং অনিয়তং। অতো নিজরুচ্যন্থদারেণ শীতাভিরুষ্ণাভির্বা্িত্তৎ কুধ্যাদি- 

, তার্থঃ। ধাঁদৃচ্ছিকং গখার্ঘননানমিতি বা। 

' : দিবস ব্যতীত অন্তান্ত দিনে আমলকী, বা তিল অথব| তৈল মর্দন পূর্বক উঞ্কোদকেও কান 
করিতে পারে। 

অতঃপর উষ্কোদকে ন্বান।--ফট.ত্রিংশ্মতে আছে যে, স্বতঃই জল শুচি, অগ্নিসংযোগ 
হইলে বিশেষ প্রকারে শুদ্ধ হয়। সেইজন্য সাধুর৷ উষ্ণোদকে দানের গুণ বর্ণন! করিয়। থাকেন। 
যম কহিয়াছেন যে, জল স্বতঃই নিরন্তর শুচি, বহিতপ্ত হইলে অধিকতর বিশুদ্ধ হুইয়। থাকে, 
স্থতরাং সকল সময়েই উঞ্কোদক বিশ্তদ্ধ বলিয়া! অভিহিত হয়। “যে ব্যক্তি বন্িতগ্ত কিংবা 

আতপতপ্ত জলে সান করেন, পরিজ্ঞাত হইবে যে তদীয় দেহমাত্র কেবল শুচি হয়, স্বানের ফল 
জন্মে না।” শঙ্খ এই যে কহিয়া গিয়াছেন, তাহা কামা ও নৈমিত্তিক কর্বিষয়ক বুঝিতে 
হইবে ।৫০। এই হেতু গর্গ কহিয়াছেন যে, নৈমিত্তিক ও কাম্য স্নান শীতল জল দ্বারা করিতে 
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ভৃপ্তঃ1-_ অমাং যষ্ীং সপ্তমীঞ্চ নবমীঞ্চ ত্রয়োদশীং | 
সংক্রান্ত রবিবারে চ স্নানমামলকৈস্তাজেং ॥ 

যাজ্জবন্ধাঃ ।__ধাত্রীফলৈরমাবান্তাসপ্তমীনবমীষু চ। যঃ সসায়াত্তস্ত হীয়ন্তে তেজশ্চামুধনং সতাঃ ॥ 
অথ তিলম্ানং । 

তত্র বৃহস্পতিঃ ।-_সর্বকালং তিলৈঃ স্নানং পুনব্ণাসোহব্রবীন্মুনিঃ ॥ 
যটতিংশন্মতে | তথ! সপ্তম্যমাবস্যা-সংক্রান্তি-গ্রহণেষু চ। 

ধনপুত্রকলত্রার্থী তিলম্প্ষ্টং ন সংস্প্শেৎ॥ 
অথ তৈলস্বানং | 

তত্রৈব।-- ষষ্ট্যাং তৈলমনায়ুষাং চতুর্ঘপি চ পর্ববস্থ ॥ ৫১। 
যোগিযাজবন্ধ্যঃ।-_ 

দশম্যাং তৈলমস্প্ &। যঃ ন্সায়ার্দবিচক্ষণঃ | চত্বারি তশ্তয নস্তান্তি আমুংপ্রজ। যশো! ধনং |৫২| 
মোহাৎ প্রতিপদং য্গীং কুছৎ রিক্তাতিথিং তথা। তৈলেনাভ্যগয়েদ্যস্থ চতুডিঃ পরিহীয়তে ॥ 

পঞ্চদ্তাং চতুর্দশ সপ্তম্যাং রবিমংক্রমে। দ্বাদস্তাং সপ্তমীং যীং তৈনম্পর্শং বিবর্জয়েৎ॥ ৫৩ 

_ ধশয্যামন্পৃ্টেতি তন্তাং তৈঙগনস্তাবস্তকতোতা ॥ ॥ ৫১__-৫২ ॥ চতুর্ভি পুর্কোজৈরাহ্থ- 
হয়) নিত্যঙ্গানের কোন বিশেষ নিয়ম নাই, ইচ্ছাচ্ছসারে কি কি শীতল, কি উষ্ণ সকল প্রকার 

জলেই সমাধা! করিতে পারে। 

উষ্কোদকে স্নানবিষয়ে নিষিদ্ধ দিবস ।-_এই বিষয়ে যম কহিয়াছেন, পুত্রের জন্মদিনে, 

সংক্রান্তিতে, চন্ত্রবুর্যোপরাগে ও অস্প্শ্ঠম্পর্শন হইলে উষ্জোদকে স্নান 'অকর্তব্য। বৃদ্ধমন্থ 
কহিয়াছেন, যিনি পুর্ণিম। ও অমাবস্তায় উষ্জোদকে স্নান করেন, তিনি ইহলোকে গোহত্যা- 

পাতকে পরিলিপ্ঠ হন সন্দেহ নাই। 

অতঃপর আমলকন্নান।-_এই বিষয়ে মার্কগডয় কহিয়াছেন যে, আমলকী দ্বারা শ্রীবিষ্ণর 
প্রীতি সম্পাদিত হয়, বিশেষতঃ সেই ভগবান্ একাদশীতে তৃষ্টিলাভ করিয়া থাকেন। প্রত্যহ 

আমলক দ্বারা ন্নান করা লক্ষমীকামী ব্যক্তির কর্তব্য । সপ্তমী তিথিতে মানব তৈল ম্পর্ণ করিবে * 
না। নীলবর্পেষ বস্্ও ধারণ করিবে না এবংআমলকঙ্গীন ও কলহ করিবে না। তৃপ্ত বলিয়া” 

ছেন যে, অমাবস্যা, যী, সপ্তমী, নবমী; ত্রয়োদশী, সংক্রান্তি ও রবিবার এই সমস্ত দিনে 

'আমলকক্নান নিষিদ্ধ। যাজ্ঞবন্ধ্য কহিয়াছেন, অমাবস্তা, সপ্তমী ও নবমী তিথিতে আমলকঙ্গান 

করিলে সেই ব্যক্তির তেজঃ, আমুঃ; ধন ও পুত্র বিনাশ পায়। 

অতঃপর তিলঙ্গান।-_এই বিষয়ে বৃহস্পতি কহিয়াছেন যে, ব্যাস খধি পুনরায় চিনি 

তিলঙ্নানের বিধি নিক্বপণ করিয়া! গিয়াছেন। ফট্ত্রিংশন্সতে লিখিত আছে যে, ধন, সত ও 
কলত্রকামী ব্যক্তি সপ্তমী, অমাবস্যা, সংক্কান্তি ও গ্রহণকাল এই সমস্ত দিনে তিলম্পর্শকারী 

ব্যক্তিকে স্পর্শ করিবে না। 

জ্বতঃপর তৈলন্নানবিধি।__যট্ত্রিংশন্সতে লিখিত আছে যে, হী তিখিতে এবং পর্ববদিবস- 
হু 
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অন্যচ্চ ।__ 
সপ্তম্যাং ন স্প্শেত্ৈলং নবম্যাং প্রতিপদাপি। অষ্ম্যাঞ্চ চতুর্দশ্যামমাবন্তাং বিশেষতঃ ॥ ৫৪ ॥ 

কিঞ্চ।-_ ন্লানে বা! যদি বাক্সানে পককতৈলৎ ন ছুষ্যতি ॥ ৫৫ | 

কিঞচাত্রিস্বতো ।--তৈলাভ্যক্কে। '্বতাভ্যকে। বিশ্ুত্রে কুরুতে দ্বিজঃ। 

অহোরাত্রোধিতো ভূত্বা পঞ্চগব্যন শ্ুধ্যতি ॥ ৫৬॥ 

অথাঙ্গমলমূত্তারধ্য স্বাত্ব। বিধিবদাচরে। নাসালগ্নেন চুলুকোদকেনৈবাঘমর্ষণং ॥ 
ততো গুর্বাদিপাদোদৈঃ প্রা কৃত্বাভিষেচনং। 

কার্যযোইভিষেকঃ শখ্ধেন তুলসী মিশ্িতৈর্জলৈঃ ॥ 
অথ তুলসীগ্রলাভিযেকমা হাল্বাং । 

গারুড়ে।.  মার্জয়ত্যভিষেকে তু তুলস্তা বৈষ্ণবো নরঃ। 
সর্ব্বতীর্থময়ং দেহং তৎক্ষণাৎ দ্বিজ জায়তে। 

রাঁদিভিঃ॥ ৫৩ ॥ বিশেষত ইতানেন সপ্তম্যাদৌ তৈলত্যাগাবস্তকতাভিপ্রেতা ॥ ৫৪ ॥ পকতৈলঞ্চ 
কদাচ্দিপি ন দোষাবহমিতি পূর্বোক্তেইপবাদং লিখতি স্ানে বেতি ॥ ৫৫ | কৃততৈলাভ্যঙ্বস্ত 

শপে শপ ৮ ৮ পাপ পপ পপ পপ | পপ পিপি তন পাপা পি 

চতুষ্টয়ে উল ব্াবহার করিলে পরমায়ু য় প্রাপ্ত হয়।৫১। যোগিযাজ্ঞবন্ধ্য কহিয়াছেন যে, 

যে অনূরদর্শী ব্যক্কি দশমী তিথিতে তৈলম্পর্শ না করিয়া নান করে, তদীয় পরমাযু* বুদ্ধি, কান্তি 
ও ধন সমস্তই বিনষ্ট হয়। ৫২। যে ব্যক্তি অজ্ঞানত৷ নিবন্ধন প্রতিপদ্, যী, অমাবস্যা! ও রিক্ত 
দিবসে * তৈলাভ্যঙ্গ করে, তাহার উপরি কথিত পরমাধু প্রভৃতি চারিটি বিনাশ প্রাপ্ত হয়। 
পঞ্চরশী, চতুর্দিশী, সপ্তমী, ক্ুর্যসংক্রমণ, দ্বাদশী, সপ্তমী ও যী এই সমস্ত দিনে তৈলাভ্যঙ্ 

নিষিদ্ধ। ৫৩। আরও লিখিত আছে যে, সপ্তমী, নবমী, প্রতিপদ, অষ্টমী ও চতুর্দশী এই কয় 
তিথিতে, অধিকন্ত অমাবস্তা দিনে তৈলম্পর্শ নিষিদ্ধ। ৫৪। আরও লিখিত আছে ফেন্নানার্থই 

হউক্ অথবা! সান না করাতেই হউক, পক তৈল ব্যবহারে দোষ স্পর্শে না অর্থাৎ কি ন্নানের 

সময়ে,.কি অন্য সময়ে পক তৈল ব্যবহার করিতে পারে। ৫৫। অ্রিস্বতিতে কথিত আছে যে, 
ত্রাহ্মণ হইয়া তৈলাভ্যঙ্গ করত মৃূত্রপুরীষ বিসর্জন করিলে এক অহোরাত্র উপবাসী থাকিয়া 
পৃঞ্চগব্য সেবন করিবেন, এই প্রকার করিলেই তাহার শুদ্ধিবিধান হয়। ৫৬। তংপরে গাত্র- 
সম্মার্জনান্তে যথাবিধি সান পূর্বক নালিকাস্প্্ট বারিগণ্ডষ বারা অঘমর্ষণ সম্পাদন করিবে। 

তনস্তর গুর্বাদির চরণোদক দ্বার! পূর্ববৎ স্নান করিয়! তুলসী-সংযুক্ত শব্খজল ঘার! ন্নান 
কৰিতে হয়। 

অতঃপর তুলসী-জল দ্বারা ন্নানমাহাত্ময ।-_গকুড়পুরাণে বর্ণিত সাছে যে, হে বিপ্র! 

বৈষব জন জানসময়ে শরীরে তুলমী মাঞ্জন করিলে আশু তদীয় শরীর নিখিল তীর্ঘময় 
হইয়। থাকে। ব্রাহ্ষণবধ করিলেও তুলসীদল-সংযুক্ত জলে স্বান বারা, বিশেষতঃ একাদশী 

তিধিতে নান দ্বারা তৎসমস্ত পাঁতকের বিমোচন হয়। প্রত্যহ তুলসীমুল্থ মৃত্তিকা দেহে 
8 রিভাচবী, নব্দী ও চকু । 77775575577 
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তুপনীদলজন্নানে একাদশ্তাং বিশেষতঃ ॥ মুচ্যতে সর্বপাপেভ্ো! যগ্চপি ব্রহ্মহা ভবে ॥ 
তন্মলম্ৃত্িকাভাঙ্গং কৃত্ব! সাতি দিনে দিনে । দশাশবমেধাবভূথং লভতে শ্ানজং ফলং। 

তুলসীদলসংমিশ্রং তোয়ং গঙ্গাসমং বিছুঃ। যো বহেচ্ছিরস! নিত্যং ধূতা ভবতি জাহ্নবী ॥ 
পাদোদকং তাত্রপাত্রে কৃত্ব। মতুলসীদলং। শঙ্খে কৃত্বাভিধিঞ্চেত মূলেনৈব স্বমূর্ধানি ॥ 

তন্মাহাত্্যং চোক্তং পাদ্সে কা্িকমাহাত্য্ে ।__ 

দ্বারকাচক্রসংযুক্তশাল গ্রামশিলাজলং। শখ রৃত্ব। তু নিক্ষিপ্তং স্নানার্থং তাত্রভাজনে। 
তুলসীদলসংযুক্তং ব্রহ্মহত্যাবিনাশনং ॥ ইতি ॥ ৫৭ ॥ 

ন্নানশাটাতরেণৈব বাসসান্ভাংসি গান্রতঃ। 

সংমার্জ্য বাসসী দধ্যাৎ পরিধানোত্তরীয়কে ॥ ৫৮ ॥ 
_ অথ বন্তরধারণবিধি: | 

তত্রাত্রিঃ | 

অধোতং কারুধৌতং বাপরেছ্যুধো তমেব ব৷। কাষায়ং মলিন বন্ত্ং ফৌপীনঞ্চ পরিত্যজেং ॥ 
ন চার্জমেব বদনং পরিদধ্যাৎ কদাচন ॥ ৫৯ ॥ , 

বিশুক্োৎসর্গং ন কুর্ধ্যাদিতি প্রসঙ্গার্িখতি তৈলেতি। অহোরাত্রম্ উধিতো তৃত্বা পঞ্চগব্যপানেন 

শুদ্ধ ভবেং। পাঠান্তরে তু অন্ত্যজম্পর্শং তদানীং যত্বেন বর্জয়েদিতি ভাবঃ ॥ ৫৬-৫৭ ॥ 
স্নানশাট্যাঃ ইতরেণ অন্ন ॥ ৫৮। 

লেপন করিলে দশসংখ্য অশ্বমেধের অবভৃথ ন্ানফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। বুধগণ তুলসীসংযুক্ত 
জলকে জাহবীসলিল সমান বিবেচনা করেন। যে ব্যক্তি প্রত্যহ শিরোদেশে তুলসীসংযুক্ত 

জল বহন করেন, গঙ্গাধারণ করিলে যে ফল হয়, তিনি সেই ফল প্রাপ্ত হন। তুলসীসুংযুক্ত 

জল শিরোদেশে ধারণ করিলে সেই ব্যক্তি নিখিল তীর্ঘস্নানের ফল লাভ করেন সন্দেহ" নাই । 
তাত্রপাত্রস্থ তুলসীদলসংযুক্ত বিষুঃ্পাদোদক শঙ্খে লইয়া মূলমন্ত্রোচ্চারণ সহকারে নিজশিরো- 
দেশে অভিষেক করিবে। পদ্মপুরাণে লিখিত আছে যে, যে ছারকাচক্রান্থিত শালগ্রাযমশিলোস্তব 

জল স্বানার্থ শব্ধে লইয়। তাতরভাগ্ডে প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে আর যাহা তুলসীদলসংযুক্ত, তত্দারাত্হষ- 
বধজনিত পাঁতক দৃরীভূত হয়। ৫৭। যেবস্ত্র পরিধান পূর্বক স্সান করা হইয়াছে, তথ্বাতীত 
অপর বস্ত্র দ্বারা অঙ্গ হইতে জলমার্জন করত পরিধেয় ও উত্তরীয় বস্ত্র ধারণ করিতে হয়। ৫৮। 

অনন্তর বস ত্রধারণবিধি ।--এই বিষয়ে অত্রি খধি কহিয়াছেন যে, যে বস্ত্র ধৌত করা হয় 

মাই, যাহা রজকধৌত অথবা দিবসাস্তরে যাহা ধৌত হইয়াছে, সেই সকল বস্ত্র এবং কাষার 

বসন, মলিন বসন ও কৌগীন এই সকল পরিধান করিতে নাই। আর্ত্রবস্ত্র পরিধানও নিবিদ্ধ।৫৯। 

মলিনবস্ত্রপরিধায়ীকে উলঙ্গ বলা যায় ; সাধারণ পরিমাণে যে ব্যক্তির বস্ত্র অর্ধপ্রমাণ, তাহাকেও 

উলঙ্গ কহে; যে ব্যক্তি সাধারণ পরিমাণের দ্বিগুণ বস্ত্র ধারণ করেন, তিনিও উলঙ্গ ; যে ব্যক্তি 

রক্তবর্ণ বন্ ধারণ করেন, তাঁহাকেও উলঙ্গ বলা যায় ; ধিনি স্লোই করা বপ্ব, তৈলাক্ত বন্ধ ও . 

দুইটা কচ্ছ (কোছা) ধারণ করেন, আর বাহার পরিধানে বস্ত্র নাই, তাহাকেও উলঙ্গ কহে। বেদ- 



১৭২ | শ্ঞ্জাহরিভক্তিবিলাসঃ | [৪র্থ বিলাসঃ। 

নগ্ন! মলিনবন্বঃ স্যানর্রশ্চার্ধপটঃ স্থতঃ। নগ্ো দ্বিগুণবন্তরঃ শ্যানগ্ো রক্তপটন্তথা। 
নগ্রশ্চ স্থযতবস্তঃ স্তাবগ্ঃ নিপ্ধপটন্তথা। দ্বিকচ্ছোহমুত্তরীয়শ্চ নগ্নশ্চাবস্্ এব চ ॥ 

শ্রোতৎ স্মার্তং তথা কণ্ম ন নগ্রশ্চিন্তয়েদপি। মোহাৎ কুর্বন্নধো! গচ্ছেত্ন্তবেদান্থরং স্বৃতং ॥ 
জপহোমোপবাসেষু ধৌতবন্ত্রধরো ভবেং। অনঙ্কতঃ শুচিন্্োনী শ্রাদ্ধাদৌ চ জিতেক্জরিয়ঃ ॥ 

গোভিলঃ।-_ একবস্্রে। ন ভূপ্ভীত ন কু্যাদ্দেবতাচ্চনং ॥ 
ত্রলোক্যসন্মোহনপঞ্চরাজরে ।-_শুরুবাস! ভবেন্নিত্যং রক্তটঞব বিবর্জয়েং॥ ৬০ ॥ 
অঙ্গিরাঃ।-_ শৌচং সহন্ররোমাণাং বাধ পরয্কেন্দ্রশ্মিভিঃ। 

রেতংস্পৃ্টং শবম্পৃষ্টমাবিকং নৈব দুষ্যতি | 

অন্যত্র চ।-__ 

ছিন্নং ব! সন্ধিতং দগ্ধমাবিকং ন প্রছুষযতি। আবিকেন তু বস্ত্রেণ মানব; শ্রাদ্ধমাচরেহ। 
গয়াশ্রাদ্ধসমং প্রোক্তং পিতৃভ্যো দন্বমক্ষয়ং ॥ ন কৃর্ষ্যাৎ সন্ধিতং বস্ত্র দেবকর্্মণি ভূমিপি। 

ন দগ্ধং ন চ বৈ ছিন্নং পারক্যং ন তু ধারয়েখ। কাকবিষাসমং হাক্তমবিধৌতঞ্চ যন্তবেৎ। 
রজকাদাহৃতং যচ্চ ন তথ্স্বং ভবেচ্ছৃচি। কাটস্প্ষ্টন্ত যদ্বস্থং পুরীষং যেন কারিতং | 
মৃত্রং বা মৈথুনং বাপি তদ্বপ্নং পরিবর্জয়েৎ ॥ আবিকন্ত সদা বন্বং পবিত্রং রাজসত্বম। 

পিতৃদেবমন্চষাণাং ক্রিয়ায়াঞ্চ প্রশশ্তে। ধৌতাধৌতং তথা দগ্ধং সন্ধিতং রজকাহৃতং। 
2 সপস্পাসস সিসি এ রা, রে পর রর এ+ ++ পলা ০০০ লা লক ০০৪০ ৯ 

নয়ো দিগঘরে জৈনভেদে। বা ॥ ৬০ ॥ সহমাণি অসংখোয়ানি রোমাণি যে জ্বোম্ উপাদি 

শি ৬৮৮ "পপ অপ মত সপ 

পা শশা শাপপ্পপপাপসপ শশা 

বিহিত কর ও ্বতিবিহিত কর মানসে সত করাও উলঙ্গ ব্যক্তির অকর্তবা। প্রমাদবশে চিন্তা 

করিলে সে বাক্তি অধোগামী হয় এবং সে ব্যক্তি যে সকল ক্রিয়ানুষ্ঠান করে,তাহ৷ অন্থ্রার্থ করিত 

হইয়! থাকে । জপ, হোম, উপবাস ও শ্রাদ্ধ এই সকল ক্রিয়ান্ঠানে ইন্দ্রিয় সং্যম করিতে হয় এবং 
ধৌত বস্ত্র পরিধান করা কর্তব্য । গোভিল কহিয়! গিয়াছেন যে, একবন্ত্র ধারণ করত আহার 

করা নিষিদ্ধ এবং একবন্ত্র ধারণ পূর্বক দেবপুজাও করিতে নাই। ত্রেলোক্যসন্মোহন-পঞ্চরাত্রে 
' লিখিত আছে যে, নিরন্তর শুত্রবমন পরিগ্রহ করিবে, রক্তবর্ণ বস্ত্র ধারণ করিবে না। ৬০। 

অঙ্গিরাঃ কহিয়্াছেন যে, বায়ু, বহি, আতপতাপ ও চন্দ্ররশ্মি দ্বারা রোম-সহননির্শিত বস্ত্রের 
শোধন সম্পাদিত হয়। মেষরোম দ্বারা প্রস্ততীকৃত কম্থলাি বসন যদি রেতঃ-্পৃষ্ট হয় অথবা 
শবস্পৃষ্ট হয়, তাহা হইলে তাহা অশুচি হয় না। অন্যত্রও লিখিত আছে যে, মেষ-রোম-নির্টিত 
বন্্র যদি ছিন্ন অথব| সন্ধিত ( সেলাই কর!) হয়, বা! দগ্ধ হয়, তথাপি তাহা অশুচি হয় না। 

মেষরোম-নিশ্মিত বস্ত্র ধারণ পূর্বক শ্রাদ্ধ কর! মানবের কর্তব্য; এরূপ করিলে সেই শ্রাদ্ধ 
গম্নাশ্রাদ্ধের তুল্য হয় এবং এ প্রকারে পিতৃদিগের উদ্দেশে দত্ত শ্রাদ্ধ অক্ষয় হইয়া থাকে। 
হেনপতে! সদ্ধিত বস্ত্র ধারণ পূর্বক দৈবকর্শ করিতে নাই। এতদ্্যতীত দগ্, ছিন্ন অথবা 
পরের ধৃত বস্থও ধারণ করিবে ন!। যাহা জলধৌত নহে, তাদৃশ বস্ত্র বায়সের বিষ্ঠার নদৃশ এবং 
স্জকের গৃহ হইতে আনীত বস্ত্রও অপবিত্র। কীটস্পৃষ্ট বন্ব, যে বস্ত্র ধারণ পূর্ববক মুত্র-পুরীধ 



৪র্থ বিগাস:। ] ্াস্ীহরিভক্তিবিলানঃ।  ' ১৭৩ 

শুক্রমৃত্ররক্তলিপ্তং তথাপি পরমং শুচি। অগ্নিরাবিকবস্ঞ্ণ ত্রাহ্মণাম্চ তথা কুশাঃ 

চতুর্ণাং ন কৃতো৷ দোষে  ব্রন্ষণা পরমেষ্ঠিনা ॥ ৬১ ॥ 

কিঞ্চান্তত্র ধারয়েদ্বাসসী শুদ্ধে পরিধানোত্তরীয়কে । 

অচ্ছিন্নন্থদশে শুক্লে আচামেৎ গীঠসংস্থিতঃ ॥ 

অথ পীঠং 

বঙ্ব্চপরিশিষ্টে ।__ 
যৃতীনামাসনং শুরুং কৃম্মাকারন্ত কারয়েৎ। অন্যেষান্ত চতুপ্পাদং চতুরত্রন্ধ কারয়েং ॥ 

গো-শকুনু ্ ময়ং ভিন্নং তথা পালাশপৈপ্ললং। গোহবদ্ধং সদৈবার্কং বজ্জয়েদাসনং বুধঃ ॥ 
অথাদনবিধিঃ | 

তত্রৈব।--  দানমাঁচমনং হোমং ভোজনং দেবতার্চনং | 

প্রৌপা্দে। ন কুব্ৰীত স্বাধ্যায়ঞ্চেব ত্পণং ॥ 
আসনান্ঢপাদস্ত জানুনোর্ববাথ জঙ্ঘয়োঃ। 

কৃতাবসকৃথিকো যন প্রৌপাদঃ স উচ্যতে ॥ ৬৩॥ ইতি ॥ 

ততে। ভূমিগতাজ্যিঃ সন্ নিবিশ্াচম্য দর্ভভৃৎ । উদ্ধপুণ্ডাদিকং কুধ্যাৎ শ্রীগোপীচন্দনাদিন। ॥৬৪। 

নির্খিতানাং কন্বলাদীনামিত্যর্ঘ;। আবিকং মেঘরোমনির্শিতং কন্গলাদি ॥ ৬১ ॥ অচ্ছিঙ্গাঃ হুশো- 
ভনাশ্চ দশা যয়োস্তে ॥ ৬২। 

বশ্রপরিধানানস্তরং গীঠে সংস্থিতঃ সন্নাচামেদিত্ক্তং | তংপীঠমেব লিখতি যতীনা- 

মিত্যাদিনা ॥ ৬৩॥ দর্ভভূৎ কুশপাঁণিঃ মন্ যপ্য্দপৃত্, নিশ্মাণানস্তরমেবাচমনং যুক্তং তথাপ্যত্র 

বিসর্জন করা হইয়াছে, এবং যে বন পরিধান পূর্বক নারীসহবাস কর! হয়, তাহা পরিত্যাজ্য |. 

কিন্তু হে নূপতে ! মেষরোম-নির্শিত বস্ত্র স্ববণাই শুদ্ধ $ কি পিস্বৃকণ্ম, কি দৈবকর্ধ, কি ন্ানষ- 

কর্ম, সকল কার্য্েই উহা! প্রশস্ত। ধৌত, অধোত, দগ্ধ, দ্ধিত, রজকগৃহ হইতে আনীত, শু্র- 

লিপ্ত, মৃত্রলিপ্ত, মলম্প্ষ্ট, যেরপই হউক্ না কেন, মেঘরোদনির্িত বন্তসর্বাথা বিশুদ্ধ 1, পর- 

মেী পিতামহ বহ্ছি, মেষরোমজ বসন, দ্বিজাতি ও কুশ এই চারিটাকে অশুচি করেন " 

নাই। ৬১ | অন্তর আরও লিখিত আছে যে, যাহা অচ্ছিন্ন ও যাহার দশ! অতি স্ুম্বর, 

ঈদৃশ পরিধেয় বস্ত্র ও উত্তরীয় বস্ত্র ধারণ করিতে হয়। অনন্তর বস্ম পরিধানান্তে পীঠে সমাদীন 

হইয়া! আচমন করিবে । ৬২। 
অতঃপর গীঠ।-__বহব্চপরিশিষ্টে লিখিত আছে যে, যতিগণ শুল্রবর্ণ ও কৃষ্ধান্কৃতি আমন 

রচনা করিবে, অন্ান্ত আশ্রমীদিগের পক্ষে চতুপ্পাদযুক্ত চতুক্ষোণ আসন করা কর্তব্য । গোময়- 
নির্মিত, মৃন্নয়, বিদীণ, পলাশকাষ্টরচিত, অশ্বখতরুজাত, 'লৌহ্বদ্ধ ও আকনদকা্ঠ দ্বারা 
্রস্ততীরৃত আসন জানী জন কর্তৃক নিরন্তর পরিত্যাজ্য । 

পর আসনবিধি ।--উক্ত গ্রন্থেই লিখিত্ত আছে যে, দান, আচমন, হোম, আহার, 

দেবপৃজা, বেদপাঠ ও তর্প এই সমস্ত কার্য প্রোডচপাদ হইয়! করিতে নাই। আসনে চরণ 



১৭৪ রী স্লীহরিভক্তিবিলালঃ | [ ৪র্থ বিলাঁসঃ। 

তত্রাদাবন্থলেপেন ভগবচ্চরণাজয়োঃ ৷ নিম্মালেঃন প্রসাদেন সর্বাণ্যঙ্গানি মার্জয়েৎ ॥ 

তছুক্তং ব্রাঙ্ধ্যে শ্রীভগবতা | 

শাল গ্রামশিলালগ্নং চন্দনং ধারয়ে সদা! । সর্বাঙ্গেষ্ মহাশুদ্ধিসিদ্ধয়ে কমলাসন. ইতি ॥ ৬৫। 
ততো দ্বাদশতিঃ কুর্্যান্নামভিঃ কেশবাদিভিঃ। দ্বাদশাঙ্গেযু বিধিবদৃ্ঘ পুণ্ডাণি বৈষণবঃ ॥ ৬৬। 

অথ দ্বাদশতিলকবিধি। 
পদ্মপুরাণে উত্তরখণ্ডে | ললাটে কেশবং ধ্যায়েন্নারায়ণমথোদরে | 

বক্ষঃস্থলে মাধবস্ত গোবিন্দ . ককুপকে ॥ ৬৭। 

পৃজার্থতিলকবিশেষাদিনিমিত্রমাদাবাচমনং  সতশ্পরদায়াহসারেণ লিখিতং। তিলকানস্তরমাচম- 

নঞ্ পূর্ববং বহিঃক্ানে লিখিতমেবাস্তি 1৬৪॥ প্রসাদরূপেণ নির্মাল্যেন ॥ ৬৫ ॥ কেশবাদিভিমূর্তি- 

পঞ্জরন্যাসোৈর্ঁদশভির্নামভিঃ ক্রমেণ ললাটাদিদ্বাদশাঙেষু উর্দপুণ্ডাণি ঘবাদশ কুরধ্যাৎ। বৈষ্ণব 

ইতি বিশেষত! বৈষ্ণবন্ত বিধেয়ত্বং সুচয়তি। বিধির্ধথা স্যাদিতাত্রায়ং বিধিঃ। মূর্তিপঞ্জরন্যাসাঙ্ু- 
সারেণ প্রণবপূর্ববকং সবিন্বকারাদিগ্বাদশবৈর্ঘাদশাদিত্যৈশ্চ সহিতান্ কেশবাদীন্ দ্বাদশ স্যসেং। 

তত্র কেচিৎ কেশবাদিন্যাসোক্তং কীত্ত্যাদিদ্বাদশক্তিভিরপি সহ স্থস্যন্তি। দ্বাদশাদিত্যাশ্চোক্তাঃ। 

_ ধাতাধ্যমা চ মিত্রশ্চ বরুণোহংশুর্ভগন্তথা। বিবস্বানিজ্ঞঃ পুষা চ পর্জঞন্ততবঈইবিকব ইতি। তত- 

্চায়ং প্রম্নোগঃ। ২ অং ধাতৃসহিতায় কেশবায় কীন্ত্যে নমঃ ললাটে ইত্যাদি । কিঞ্চ। ললাটোর্দ- 

পণ্ড মালাদ্িকমগ্রে ব্যক্তং ভাবি। অন্তাঙগোর্দপুণ্ডাণাঞ্চ কেচিদ্দীপশিখাকারতয়া কেচিচ্চ 

বাহ্হোরবকস্থেলে পুণমষটা্গলপ্রমাণমন্যত্র চত্রক্থুলপ্রমাণমিত্যেবং তত্রাপি কেচিন্মধ্যে ছিদ্রতয়ে- 
্ন্তীতি। বিবিখে! বিধিস্তত্র চ নিজসম্প্রদায়ব্যবহার এবাহুসর্তবাঃ। ইত্যাগ্ঠভিপ্রায়েণৈবাগ্রে 

লেখ্যং সম্প্রদায়ান্থসারত ইতি ॥ ৬৬। 

স্থাপন পূর্বক জাম্গ অথবা! জঙ্ঘায় বন্বন্ধনপূ্ব্বক বসিলে তাহার নাম ম প্রৌড়পাদ। ৬৩। তৎপরে 

ভূতলে পদ স্থাপন পূর্ববক বসিয়! কুশ ধারণ করত আচমনান্তে গোপীচন্দনাদি দ্বারা উদ্ধপুণড, 

রচনা করিবে । ৬৪। * এ বিষয়ে প্রথমে ভগবচ্চরণকমল-বিলিপ্ত নিম্মাল্য প্রসাদ চন্দন দ্বারা 

সর্ব অঙ্গে*লেপ প্রদান করিতে হয়। ক্রহ্মপুরাণে ভগবান স্বয়ংই বলিয়াছেন যে, হে ত্রহ্ধন্! 

মহাস্ুদ্ধি-প্রাপ্্যর্থ শালগ্রামশিলালগ্ন চন্দন সদ! সর্বাঙ্গে ধারণ করিবে। ৬৫। তৎপরে বৈষ্ণব 

ব্যক্তি কেশবাদি দ্বাদশ নাম উচ্চারণ করত যথাবিধানে অঙ্গের দ্বাদশ স্থানে উর্দাপুণ্ড, রচনা 

করিবেন 1৬৬ ৭ 

_, অতঃপর দ্বাদশতিলকবিধি 1_ পদ্মপুরাণের উত্তরখণ্ডে লিখিত আছে যে, কেশবকে ললাটে, 

উর পুও, ও নির্ধব ্বাণান্তে তে আচমনই কর্তব্য : বটে, তথাপি  পুজার্থ তিলকবিশেষাদির নিমিত্ত অগ্রে আচমন 

করিতে হইবে, ইহাই সসম্প্রদায়ানুসারে লিখিত হইল । 
1 মৃত্তিপঞ্রর স্টাসের প্রণ।লী ওষ্কারপূর্ববক অনুন্যারযুক্ত অকারাদি দ্বাদশ বর্ণ ও দ্বাদশ হুর্ষ্যের সহিত 

কেশবাদদি-দ্বাদশকে দ্বাদশাঙ্গে স্তাস করিতে হয়। কোন কোন বিচক্ষণের মতে এইয়গ নির্দিষ্ট আছে যে, কেশবাদি 
দবাদশের সহিত কার্্যাদি দ্বাগশশদ্িরও ম্যান করা কর্তন্য। দ্বাদণনুর্যা বখ!--(১) ধাকাঃ ( *) অর্ধামা, (৩) 

মিত্র, (৪) বরুণ, (৭) অংশু, (৬) ভগ, (৭) বিবন্ব/ন্, (৮) ইন্দ্র, (৯) পুষা, ( ১০) গর্জগ্ঠ, (১১) স্ব; 

(১২) বিজু । ভ্তাসেক প্রণালী বখা-- ও অং ধাতৃসহিতানতু ।কশবায় কী নমঃ ললাটে ইত্যাদি | 



৪র্থ বিলাসঃ। ] শীপ্রীহরিভক্তিবিলাসঃ | ' ১৭৫ 

বিষুঃঞ্চ দক্ষিণে কুক্গৌ বাহোৌ চ মধু্থদনং | জ্রিবিক্রমং কন্ধরে তু বামনং বামপার্্বকে। 
শ্রীধরং বামবাহো তু হ্ৃধীকেশস্ত কম্ধরে। পৃষ্ঠে তু পদ্মনাভঞ্চ কট্যাং দামোদবং ন্যসেৎ ৬৮ 

তৎপ্রক্ষালনতোয়স্ত বাস্থদেবেতি মৃদ্ধনি ॥ 

কিঞ্চ।_- উর্ধপুণ্ডং ললাটে তু সর্ষেষাৎ প্রথমং স্বৃতং। 
লললাটাদিক্রমেণৈব ধারণস্ত বিধীয়তে ॥ ইতি ॥ ৬৯॥ 

এবং স্টামং সমাচর্ধ্য সপ্প্রদায়ানুসারতঃ| ন্যসেৎ কিরীটমন্ত্চ মূর্দি, সর্ববার্থসিদ্ধয়ে ॥ 
অথ কিরীটমন্ত্রঃ। 

গত শ্রীকিরীট-কেয়ুর-হার-মকরকুণ্ডলচত্র-শঙ্খ-গদা-পন্ম-হম্ত গীতান্বরধর শ্রীবৎসাস্কিত-বঙ্ষ:- 
স্থল! শ্রীভূমিসহিতম্বাত্মজ্যোতির্দীপ্থিকরায় সহন্রাদিত্যতেজসে নমো! নমঃ ॥ ইতি ৭০ ॥ 

অথোর্ধ,পুণ্ড নিত্যতা। 

পাগ্সে শ্রীভগবছুক্তৌ ।__ : 
মতপ্রিয়ার্থং শ্তভার্থংব! রক্ষার্থে চতুরানন। মতপৃজাহোমকালে চ মায়ং প্রাতঃ সমাহিতঃ | 

মন্তক্তে ধারয়ে্লিত্যমৃদ্ধপুণ্ড,ং ভয়াপহং ॥ ৭১ ॥ 
পা পেপসি ০০ ৭ শপ পাপা শা পাপ পল 

তত্ন্নামানি অঙ্গানি। চ 'বিভজ্য দরশরতি ললাটে ইতি অিভিঃ | ধ্যায়েৎ ন্যসেৎ ॥৬৭॥ ত্রিবিক্রমং 

দক্ষিণে কন্ধরে | হৃধীকেশং বামে কন্ধরে ॥ ৬৮ ॥ এবং কেশবাগ্ভানাং দামোদরাস্তানাং ঘবাদশানাং 

ন্তাসমুক্ত। মস্তকে শ্রীবাস্থদেবস্ ন্যাসমাহ তদিতি। বাস্থদেবেতি বান্থুদেবায় নমঃ ইতি এতচ্চ 
সমন্তম্বরৈঃ সহ হ্যসেদিতি জ্ঞেযং। কেচিচ্চদ্বাদশাক্ষরমন্ত মূর্ছি, বিত্যস্তস্তি। অত্রাপি সৎসম্পর- 
দায়াচার এব গতিরতি দিক্ ॥ ৬৯ ॥ সম্প্রদায়াহসারত ইতি র্বন্রাগ্রেইপ্যনুবর্তনীয়ং ॥ 
উদরে নারায়ণকে, মাধবকে বক্ষে, গোবিন্দকে কঠকৃপে, বিণুকে দক্ষিণ কুক্ষিতে, মধহদরকে 
দক্ষিণ বাহুতে, ত্রিবিক্রমকে দক্ষিণ কন্ধরে, বামনকে বামপার্ে, শ্রীধরকে বামবাহুতে, কেঁশকে 

বামকন্ধরে, পল্মনাভকে পৃষ্ঠে এবং দীমোদরকে কটিতে ধ্যান করত গ্যাস করিতে হয়। ৬৮। 

তৎপ্রক্ষালন জল “খানুদেবায় নমঃ” বলিয়া অকারাদি দ্বাদশ স্বর সহ শিরে]দেশে ন্যচস করিবে 
অর্থাৎ হস্তঘয়সংমুষ্ট তিলকপপ্রক্ষালন-জল উক্ত মন্োচ্চারণ সহকারে অকারাদি দ্বাদশস্বর সহ * 
মন্তকে দিবে। আরও লিখিত আছে যে, প্রথমে ললাটদেশে উর্ঘ, পুণ্ড(তিলক রচনার বিধান 
সর্ধবজনের পক্ষেই নির্দিষ্ট; ললাটার্দিক্রমেই ধারণের বিধি নিরূপিত হইয়াছে। ৬৯। এইরূপে 
সম্প্রদায়াহুসারে উর্দু, রচন! পূর্বক যাবতীয় অর্থসিদ্ধ্যর্থ শিরোদেশে কিরীট মন্ত্র ্াস 
করিবে। 

অতঃপর কিরীটমন্ত্র ।_-ধিনি দিব্য কিরীট, কেযুর, হার, মকর, কুগুল, চক্র, শঙ্খ, গদা, 
পদ্ম ধারণ করিতেছেন, ধিনি গীতবাসা, ধাহার বক্ষঃস্থল শ্ীবংসে অঙ্কিত, যিনি প্রীভূমি সহিত. 
নিজ মনোহর জ্যোতির প্রকাশক এবং িনি সহআাদিত্য তুল্য তেজসবী, চারা 
নমস্কার করি। ৭০। 

অতঃপর উর্ধপুণ্ডধারণের নিত্যতা ।- প্জাপুরাণে পরতগবহৃক্তিত বর্ণিত আছে যে, হে 



১০৩ | ীপ্তীহরিভভিিবিলাসঃ। [৪র্ঘথ বিলাসঃ। 

তত্রৈব শ্রীনারদোক্কৌ।-_ 
যজ্ঞো দানং তপো হোমঃ স্বাধ্যায়ঃ পিডৃতর্পণং | ব্যর্থ, ভবতি তৎসর্বমূর্ধপুণ্ডং বিনা কৃতং ॥ 

ভতৈবোত্তরখণ্ডে।__ 

উর্দ,পুগুিহীনম্থ্ কিঞ্চিৎ কর্শা করোতি যঃ। ই্ট ্াপূর্তাদিকং সর্বং নিক্ষলং স্যান্ন সং 

উ্ধ পু ি্হীনম্থ সন্ধ্যাকর্মাদিকং চরেৎ। তৎ মর্বং রাক্ষনং নিত্যাং নরকং চাধিগচ্ছতি 1৭২। 
অন্যচ্চ ।__ 
উর্দপুণ্ডে, তরিপুণডৎ যঃ কুরুতে স নরাধমঃ | ভঙক্ত। বিষ্ঃগ্রহং পুণ্,ং ম যাতি নরকং ঞ্রবং ॥ 

অতএব পাস্সে শ্রীনারদোভ্তৌ।-_ 
_যচ্ছরীরং মস্য্যাণামুর্ধ,পুণ.ং বিন| কৃতং। তরষ্টব্যং নৈব তত্তাবৎ শ্বশানসদৃশং ভবেৎ ॥ ৭৩। 

তব্রৈবোত্তরখণ্ডে 
উর্দপুণ্ডং ধরেদিপ্রো। মুদ। শুভ্রেণ বৈদিকঃ| ন তির্ধ্যক্ ধারয়েছিদ্বানাপস্ভপি কদাচন ॥৭8। 

ক্কান্দে।_ তির্য্যক্ পণ্ড ন কুব্বাঁত সংগ্রাঞ্ধে ঘরণেহপি চ। 

নৈবান্তন্নাম চ ক্রয়াংপুমান্নারায়ণাদূতে ॥ 
ধারয়েছিফুনির্মাল্যং ধুপশেষং বিলেপনং | বৈষণবং কারয়েৎ পুণ্ুৎ গোপীচন্দনসম্ভবং ॥ 

তত্রৈেব কাণিকপ্রসঙ্গে ।__ 

_ যস্টোর্ধপুণডং দৃশ্তেত ললাটে নো৷ নর্থ হি। তত্দর্শনং ন কর্তব্যং দৃষ্ট সধ্যং নিরীক্ষয়ে ॥৭৫1 

নিত্যৎ ধারয়েদিতি নিত্যতা সিদ্ধ! ॥৭০-৭১। অধুনা! অকরণে প্রত্যবাযপুপ্ং দরশয়তি যজ 

ইত্যাদিন|। চরেৎ আচরেৎ ॥ ৭২ ॥ বিষুগ্রহং হরিমন্দিরং |৭৩॥ ধরেৎ ধারয়েৎ ॥৭৪। বৈষৰং 

রন্ধন ! মন্তক্ত জন স্থিরচিত্র হইয়া স্ধ্যাকালে ও প্রভাতে মদীয় অর্চনা! এবং হোমকালে মহ" 

পরিয়ার্থ কিংবা নিজ কল্যাণার্থ ও রক্ষার্থ ভয়নাশন উর্দ পুণ, প্রত্যহ ধারণ করিবেন । ৭১। এ 

পুরাণেই নারোদোক্তিতে বর্ণিত আছে যে, উর্ধপুণড, ধারণ না করিয়! যজ্, দান, তপঃ, হোম, 

বেদাধ্যয়ন। পিতৃতর্পণ প্রভৃতি যে কোন কর্মের অন্ষ্ঠান কর যায়, তাহাই বিফল হইয়া! 
' থাকে । এ পুরাণেরই উত্তরভাগে লিখিত আছে যে, যে ব্যক্তি উর্ঘপুণ্ড, পরিত্যাগ পূর্ববক 

ইষ্টাপুর্ভাদি কর্দের অনুষ্ঠান করে, তাহার তৎসমস্ত কর্দমই নিক্ষল হয় সংশয় নাই। উর্দপুণড- 
বিহীন হইয়া! সন্ধ্যাবন্দনাদি করিলে তৎসমন্ত রাক্ষসের জন্ হয় এবং সেই ব্যক্তি নিরয়গামী 
হইয়া থাকে। ৭২। আরও লিখিত আছে যে, উর্ধ, গুণ্ডে, ত্রিপুণ্ড, রচনা করিলে সেই ব্যক্তি 
ন্রাধম বলিয়া পরিগণিত হয়। পুণ্ুস্ববপ হরিমন্দির ভগ্ন করিলে তাহাকে নরকে গমন 

করিতে হয় সন্দেহ নাই। পদ্মপুরাণে নারদবচনে প্রকাশিত আছে যে, উর্দ,পুণ্,-রহিত মানব- 
দেহ দর্শন করিতে নাই, উহ! শ্বশানসদৃশ 1৭৩। এ পুরাঁণেরই উত্তরভাগে লিখিত আছে 
যে, বৈদিক দ্বিজাতির শুত্র মৃত্তিকা দ্বারা উর্ধপুণ্ড, নিশ্মাণ করিবে। বিচক্ষণ ব্যক্তি আপং- 
কালেও কুটিল পুণ্ড, রচন! করিবে না । ৭৪। স্বন্দপুরাণে লিখিত আছে যে, আসম্নকাল আগত 

হইলেও বক্রুপুণ্ড, ধারণ কর! পুরুষের অকর্তব্য,,তৎকালে নারায়ণ ভিন্ন অন্য নামও উচ্চারণ 



৪র্ঘ বিলাম:।] শশ্রীহরিভভিবিলানঃ |. " ১৭৭ 

অন্তত্রাপি ।_ 

বৈষ্ণবাণাং ত্রাঙ্গণানামৃদ্ধ পুণ্ডং বিধীয়তে । অন্যেষাস্ত ত্রিপুণ্ডং শ্যাদিতি ত্রহ্মবিদো সির ॥ 

তরিপুণ্ং যস্ত বিপ্রস্ত উর্ধপু্ং ন দৃশ্ততে। তং *প্্1পযথবা দৃষ্। মচেলং ন্বানমাচরেৎ ॥ 
উর্ধপুণ্ডে, ন কুবর্ধীত বৈষ্ণবাণাং ব্রিপুণগুকং। কৃতত্রিপুণ্ড মত্যন্য ক্রিয়া ন প্রীতম হবেঃ ॥ ৭৬। 

অতএবোতরখণ্ডে ।-- 

অশ্বখপত্রসংকাশো বেধুপত্বাকৃতিন্তথ। | পদ্মকুটলসঙ্কাশে। মোহনং ত্রিতয়ং স্থতং ॥ ৭৭ ॥ 
'অপোর্দ পু, মাছাত্ব্যং। 

স্কান্দে কার্ডিকপ্রসন্ধে ।__ 
উদ্ধ পুত] মৃদ। শুভরে! ললাটে যন্য দৃশ্টতে। চাপ্ডালোহপি বিশ্তুদ্ধাত্ু। যাতি ব্রহ্ম ননাতনং ॥ 

উর্দধপুণ্ডে, স্থিত। লক্ষ্মী রূ্ধপুণ্ডে, স্থিতং যশ: | উর্দপুণ্ডে, স্থিত। মুক্তিরর্ধপু্ডে, স্থিতে। হরিং ॥ 
পল্পুরাণে।-_ 

উদ্ধপু মৃদা সৌম্যং ললাটে মস্ত দৃশ্ঠতে। স চণ্ডালোহপি শুধাত্মা পূজ্য এব ন সংশয়: 1৭৮। 
অঞ্পাম্পাাশা শী শী শিশীীি 

হরিমন্দিরলক্ষণমূর্ধপুণ্ং | ললাট ইতিউর্পুওস্ত তত্রৈব বিহিতত্বাৎ॥৭৫। ্া্মণানাঞ্চ অন্রেযাম্ 
অবৈষবশৃদ্রাণীং ॥৭৬। এবমত্রোর্পুণ্ডধারণস্য বিহিতত্বাদগ্রে চ বক্ষোবাহুমূলাদৌ। খড়া- 

চক্রাদিমুদ্রাধারণশ্ বিহিতত্বাদ বৈষণবন্মার্তসম্মতমশ্বখপত্রাকারাদিকং বক্ষঃস্থলাদৌ ন বিধেয়মিতি 
লিখতি অশ্বখেতি। মোহনম্ অস্থরান্ুসারি শুক্রাদিমায়াবিহিতমিত্যর্থ; ॥ ৭৭ ॥ 

করিবে না। বিষ্ুনির্দাল্য ধূপাবশেষ ও চন্দন ধারণ করিবে। এ পুরাণে কার্তিকপ্রসন্ধে 
লিখিত আছে যে, যাহার ললাটদেশে উর্ধ পু, লক্ষিত না হয়, তাহাকে দর্শন কর! উচিত নহে, 

তাহাকে দেখিলে হূর্ধ্য দর্শন করিয়! শুদ্ধ হইবে । ৭৫। অন্ত্রও লিখিত আছে যে, বৈষব 

ও ব্রাঙ্গণের! উদ্ধ পুত, ধারণ করিবে এবং অবৈষ্ণব শুত্েরা ত্রিপুণ্ত, ধারণ করিবে। বেদবিদ্গণ 

এইরূপ নিয়ম নির্দিষ্ট করিয়া গরিয়াছেন। যে দ্বিজাতির ললাটদেশে ত্রিপুওড, দৃষ্ট হয়, কিন্ত 

উদ্ধপুণ্ড লক্ষিত হয় না,তাহাকে স্পর্শ করিলে কিংব! তাহাকে নেত্রগোচর করিলে সচেল গ্জান 

করিবে। বৈষ্ণবের! উদ্ধপুও্স্থলে ত্রিপুণ্ত, করিবেন না । যেব্যক্তি জিপুণ্, ধারণ পূর্বক , 
কাধ্য করেন, তদীয় তৎ-কর্্ম হরিসন্তোষের কারণ হয় না। ৭৬। পদ্পপুরাণের উত্তরভাগে 

লিখিত আছে যে, বক্ষঃস্থলাদিতে অশ্বথপত্রাকৃতি, বংশপত্রাকৃতি ও পল্মকলিকারুতি এই ত্রিবিধ 

তিলক ধারণ করিবে না; উহ! অবৈষ্ণব স্মার্ভসম্মত ও মোহন, অর্থাৎ অন্থরমতান্থমারী ; 
শুক্রাচাধ্যাদি মায়াগ্রকাশ করত তাদৃশ তিলকের বিধি দিয়৷ গিয়াছেন; হ্ৃতরাং এ ত্রিবিধ 
তিলক নিক্ষল। ৭৭। 

অতঃপর উদ্ধ পুত. মাহাত্য ।--স্বন্দপুরাণে কার্তিকপ্রসঙ্গে লিখিত আছে যে, যে ৰাক্তির 

ললাটদেশে মৃন্ময় শ্বেতবর্ণ উদ্ধ'পুও, লক্ষিত হয়, চণ্ডাল হইলেও তদীয় আত্ম। পবিত্র; নে ব্যক্তি 

সনাতন ত্রক্ষকে লাভ করে। উন্ধপুণ্ডে লক্ষ্মী অধিষ্ঠিত, উর্ধপুণ্ডে, ষশঃ অধিষ্ঠান করে, উ্- 

পুণ্ডে মোক্ষ সংস্থিত এবং উর্ধপুণ্ডে, হরি অধিষিত থাকেন পদ্বপুরাণে লিখিত জাছে যে 
২৩ 
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অন্রৈবোত্বরখণ্ডে শিবোমাসংবাদে ।__ 

উর্দপুণড ্য মধ্যে তু বিশালে স্থমনোহরে | লক্ষ্য সার্ং সমাসীনো দেবদেবে! জনার্দিনঃ | 

তস্মাদর্যস্য শরীরে তু উর্ধপুণ্ত,ং ধৃতং ভবেৎ। তন্ত দেহং ভগবতে। বিমলং মন্দিরং ম্মৃতং ॥ 

উদ্ধ'পু্ ধরো বিপ্রঃ হুর্যলোকেষু পুজিতঃ| বিমানবরমারুহ্থ ষাতি বিষ্কোঃ পরং পদং॥ 
উদ্ধপুডধরং বিপ্রং দৃষ্ পাঁপৈঃ প্রমূচ্যতে | নাম স্বত্ব! তথা ভক্ত্যা সর্বদানফলং লভেৎ। 

উদ্ধপুণ্ডধরং বিপ্রো ষঃ শ্রাদ্ধে ভোজয়িষ্যতি। আকল্পকোটি পিতরন্তন্ত তৃপ্ত। ন সংশয়; ॥ 

উর্দু ধরো যত কর্ধ্যাৎ ্রান্ধং শুভাননে.। কল্পকোটিসহন্রাণি বৈকুষ্ঠে বাসমাগুয়াৎ ॥ 

যজ্-দান-তপস্চ্ধযা-জপ-হোমাদিকঞ্চ যৎ। উদ্ধপুণ্ডধরঃ কুধ্যাৎ তন্ পুণ্যমনস্তকং ॥ 

্রক্গাগুপুরাণে।__ 
অশুচির্বাপ্যনাচারে৷ মনস| পাপমাচরন্। শুচিরেব ভবেন্নিতামূর্দপুণ্ডা্িতে। নরঃ ॥ 

তত্ৈব শ্রীভগবদচনং।__ 
উদ্ধপুণগড ধরে! মর্কেযা ভ্িয়তে যত্র ুতরচিৎ। শ্পাকেইপি বিমানস্থে! মম লোকে মহীম়ূতে ॥৭ন| 

উদ্ধপুণ্তধরো মর্্যো য্তা্ম্তে। তদা| টা তস্য নরকাছুদ্ধরামাহং ॥৮০। 
বাপ ০ পপ ৭৮ পচ পপ পপ ক পপ শা পা পপ শপ চক ভরা 

৫ ইতি হিল ॥ ৭৮| ।নীনোইবি ॥ ৭৯। বিংশংকুলং বিশখতিহুলানি 1৮৭ ॥ 
শ্যদ সস + ক্র শি শপ শর জা. ৮. পা ০ লস পপ সপ স্পা শপ ৯ পপর সপ পপ ড ৯ তি স্তর পচ 

যে করির িনর ৃ তিকানির্িত সুন্দর উ্ধপুণ্ড লক্ষিত হয়, চ্ডাল হইলেও তদীয় আত্মা 
পবিত্র; তাহাকে অর্চন। করা অবশ্য কর্তব্য সন্দেহ নাই। ৭৮। পদ্পপুরাণের উত্তরভাগে 

শিবোমাসংবাদে লিখিত আছে যে, উর্ধপুণ্ডের অতিহ্ন্দর নববিস্তৃত মধ্যস্থলে নারাম়ুণদেব 

কমন সমভিব্যাহারে সমাসীন থাকেন; স্বতরাং ঘে ব্যক্তির দেহে উদ্ধপুণত, বিগ্বমান থাকে, 

তীয় সেই কলেবর নারায়ণের গবিত্ মন্দিরন্বরূপ, এইকপ প্রপিদ্ধি আছে। যে ঘি উর্ধ 
পু ধারণ করেন, তিনি আদিত্যধামে অর্টিত হন এবং বিমানারঢ হইয়। বিষ্ুর দিব্যধামে 

. প্রয়াণ কর়েন। ফেব্রান্ষণ উদ্ধ'পুণড ধারণ করেন, তাঁহাকে দেখিলে নিখিল পাতক হইতে 

বিমুক্ত হওয়া যায় এবং ভক্তিসহকারে তদীয় নাম স্মরণ করিলে যাবতীয় দানের ফল প্রাপ্ত 
. হওয়া যায়। শ্রাদ্ধানুষ্ঠটানকালে ধিনি উর্ধপুণ্ডধারী দ্বিজাতিকে ভোজন বরাইয়া থাকেন, 

: তদীয় পিতৃগণ কোটিকল্প যাবৎ পরিতৃপ্ত থাকেন' সন্দেহ নাই। হে বরাননে! উদ্ধপুণ্, 

ধারণপূর্ববক শ্রাদ্ধ করিলে সেই ব্যক্তি সহমকোটিকল্প যাবং বৈকুষ্ঠে বাদ করেন। উর্ধপুণ্, 
ধারপপূর্ব্ক য, দান, তপঃ জপ ও হোমাদি যে কোন ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করা যায়, তাহাই 
অনস্তপুণ্যগ্রদ হইয়া থাকে। ব্রন্ধপুরাণে লিখিত আছে যে, অপবিত্রই হউক, অথবা আচার- 
রষ্ট হউক, কিংবা মনে মনে পাপাচরণ করুক্, উর্দু ধারণ করিলে সে ব্যক্তি নিরস্তর পবিত্র 

থাকে। ব্রক্মপুরাণে ভগবছুক্তিতে লিখিত আছে যে, উ্ধপুণ্ধারী মানব যে কোন স্থানে দেহ 

বিমর্জন করুক না কেন, চণ্ডাল হইলেও সে বিমানারঢ হইয়া মদীয় লোকে স্ুখভোগ 
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অথোর্ধ পু নির্মাণবিধ;। 

ব্রহ্মাগুপুরাণে ।_- 

বীক্ষ্যাদর্শে জলে বাপি যে! বিদধ্যাৎ প্রষত্বতঃ ৷ উদ্ধপু্ডং মহাভাগ স যাঁতি পরমাং গতিং ॥৮১। 
দৃশানুলং গ্রমাণন্ত উততমোতমমূচ্যতে | নবান্থুলং মধ্যমং স্তাৎ অষ্টান্থলমতঃ পরং ॥ 

এতৈরঙ্গুলিভেদৈস্ত কারয়েন্ নখৈঃ স্প্ শেৎ ॥ ৮২ ॥ 

পদ্মপুরাণে উত্তরখণ্ডে তত্রৈব।__ 

একাস্তিনো মহাভাগাঃ সর্বভূতহিতে রতাঃ। সান্তরালং প্রকুর্বস্তি পুডং ইরিপদাকৃতি ॥ ৮৩॥ 
শ্যামং শাস্তিকরং প্রোক্তং রক্তং বশ্তাকরং তথা । শ্রীকরং পীতমিত্যানুঃ শ্বেতং মোক্ষপ্রদং শুভং ॥ 

বর্তলং তির্ধ্যগচ্ছিত্রংহৃম্বং দীর্ঘতরং ত্ছ। বক্রং বিরূপং বন্ধ গ্রং ভিন্নমূলং পদচ্যুতং ।, 
অশুত্রং রূক্ষমাসক্তং তথা নাঙ্গুলিকল্পিতং | বিগম্ধমপসব্যঞ্চ পু মাহুরনর্থকং ॥ ৮৪ ॥ 

আরত্য নাসিকামূলং ললাটাস্তং লিখেন্দং ৷ নাসিকায়াস্্য়ো ভাগা নাদামূলং প্রচক্ষতে 
সমারত্য কবোমূপিম্তরালং প্রকল্পয়েং ॥ ৮৫ ॥ 

০০ সপিিনপসিত 0. খর একবার,» » কস সস শি 

উপ নয ললাটে থা তত্্রত্যোদ্ধপুণ্, িরদাণ্রকারং নিখতি বীক্োদিনা॥ ॥ ৮১। 
অতঃপরং কনিষ্ঠমিত্যর্থ; ॥ ৮২ ॥ সান্তরালং মধ্যে ছিদ্রান্বিতং তদেবাহ হরিপদাকৃতীতি ॥ ৮৩॥ 
ততমিতি পাঠে বিস্তৃতং। পদচ্যুতং স্থানত্রষ্টম্ অশুভ্রং মলিনং। আঁসক্তমন্তোন্তসংলগ্নং | পাঠা- 
স্তরং স্থগমং। বিগন্ধং দুরগন্ধি। অপসব্যং বামহস্তকল্পিতং | ৮৪॥ আয়ো ভাগান্তৃতীয়ো 

বিভাগ ইত্যর্থঃ। তথা সদাচারদর্শনাৎ ॥ ৮৫॥ 

করে। ৭৯। যে ব্যক্তির গৃহে উদ্ধপুণ্ড ধারী ব্যক্তি আহার করেন, আমি তাহার বিপতি 
পুরুষকে নরক হইতে পরিত্রাণ করি। ৮ | 

অতঃপর উর্ধপু্ডনির্মাণবিধি।_ব্রদ্ধাগুপুরাণে লিখিত আছে যে, হে মহাঁভাগ! দর্পণে 
কিংব৷ সলিলগর্ভে প্রতিবিষ্ব দেখি! যিনি যত্্সহকারে উর্দপুণ্ড, রচনা করেন, াহার পরমা 
গতি প্রাপ্তি হইয়া থাকে ।৮১। দশানগুলপ্রমাণ উর্ধপুণ্ড, অতুযুত্তম, নবাঙ্কুল'মধ্যম ও 'অ্াঙগুল- 
'পরিমিত অধম বলিয়া নির্দিষ্ট আছে। এই তিনপ্রকার উদ্ধপুণ্ড, অঙ্গুলী পরিমাণে রচনা 
করিতে হয়। নখ দ্বার! উহ স্পর্ণ করিতে নাই।৮২। পদ্মপুরাণের উত্তরভাগে শ্িবোমা- 
সংবাদে লিখিত আছে যে, একাস্তমনা, সর্বজীবের হিতকারী, মহাভাগ্যশীল ব্যক্তির! হরিচরণ- 
কমলের আকৃতিবিশিষ্ট, মধ্যে ছিত্্যুক্ত পু, রচনা করিবেন। ৮৩। বুধগণ শ্ঠামবর্ণ পু কে, 
শাস্তিকর, লোহিতবর্ণকে বশ্যকারক, পীতবর্ণকে সম্পত্তি প্রদ এবং শ্বেতবর্ণ পুণ্ডকে কল্যাণ- 
কর ও মুক্তিদবায়ক বলিয়া কীর্তন করেন। পু, বর্তূলারতি,  তিধ্যগভাবাপর, হীন, 
খর্ব, অতিদীর্ঘ, কৃশ, বক্র, বিরূপ, অগ্রভাগে লগ্ন, মূলে বিচ্ছিন্ন অর্থাৎ অধোভাগ পৃথক্ 

স্থানত্র, মলিন, রুক্ষ, পরম্পর লগ্ন, আর যে পণ্ড, অঙ্থুলী ব্যতীত অন্ত কোন বস্ত বার! নির্টিত। 
পগ্ডিতগণ তাহাকে বিফল বলিয়। নির্দেশ করিয়াছেন। ৮৪ । নাসামূল হইতে আরম্ভ করিয়া 
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অধোর্ধ,পুও সত মধ্যচ্ছি ্ রনিতাত1। 

তত্রৈব।__ 
নিরস্তরালং যঃ কুর্ধ্যাদর্দপুণ্ডং দ্বিজাধমঃ | স হি তত্র স্থিতং বিষুঃং লক্ষ্মীক্চেব ব্যপোহতি ॥ ৮৬॥ 

অচ্ছিত্রমৃদ্ধপপুওস্ত যে কৃর্ববস্তি দ্িজাধমাঃ। তেষাং ললাটে সততং শুনঃ পাদো৷ ন সংশয়: ॥ 

তস্মাচ্ছিত্রান্িতং পুণু.ং দণ্ডাকারং স্থশোভনং।. বিপ্রাণাং সততং ধার্য্যং স্ত্ীণাঞ্চ শুভদর্শনে ॥ 
ইরিমন্দিরলক্ষণং | 

নাসাদিকেশপর্যান্তমৃদ্ধ পু. স্থশোভনং। মধ্যে ছিদ্রসমাযুক্তং তদ্িগ্যাদ্বরিমন্দিরং ॥ 
বামপার্খে স্থিতে। ব্রহ্মা দক্ষিণে তু সদাশিবঃ | মধ্যে বিষুং বিজানীয়াৎ তন্মান্মধ্যং ন লেপয়েৎ॥ 
বাহুপুরাণে সেবাপরাধে ।-_ 
অধৃত্বা চোদ্ধপু্ুধ হরেঃ পৃজাং করোতি যঃ | তির্যক্পুণ্ড ধরো যস্ত যজেদ্দেবং জনার্দিনং। 
অচ্ছিদ্রেণোদ্ধপুণ্ডেণ ভম্মনা তি্যগঙ্িনা । অধৃত্ব। শঙ্খচক্রে চেত্যাদিন৷ দোষ উক্তঃ॥ 

পিসী সদ আপার সপে | ও পল 

যগোহতি িরততীতি হাদোযোক্যা নিতাতা বোিতা। | এবমঢ মগরেপৃহত॥ ॥৮৬॥ 
৮ পপ ০ পপ পর পাপ» 

ললাটদেশের শেষ পাত ৃতিকা লেপন করিবে। নাসিকার তৃতীয় ভাগই নাসামূল শবে 
অভিহিত। ভ্রযুগলের মূল হইতে আরম্ভ করিয়া ছিন্র রচনা! করিতে হয়। ৮৫। 

অনস্তর উদ্ধপুণ্ডেরর মধ্যচ্ছিদ্রের নিত্যতা কথিত হইতেছে ।-_যে নরাধম ব্রাহ্মণ মধ্যভাগে, 
ছিপ্র না রাখিয়া উর্ধপুণ্ত, করে, সে তত্রত্য নারায়ণ ও কমলাকে দূরীভূত করিয়া দেয় 
সঙ্দোহ নাই । ৮৬। যে সকল নরাধম ব্রাক্ষণেরা ছিদ্রহীন উর্ধপুণ্ড, রচনা করে, তাহার্দিগের 
ললাটদেশে নিরন্তর কুক্করপদ সংস্থিত থাকে সন্দেহ নাই; স্থতরাং হে সৌম্যদর্শনে ! ব্রাঙ্মণেরা 
ও স্ত্রীলোকের নিরন্তর দণ্ডাকার, ছিদ্রবিশিষ্ট, মনোহর পুণ্ড, ধারণ করিবে। 

হরিমন্দিরলক্ষণ।-_যাহা! নাসিকা হইতে আরম্ভ করিয়া কেশ পর্ধাস্ত বিস্তৃত, অতীব সুন্দর 
ও মধ্যে ছিজ্বিশি্ট, সেই উর্ধপুণ্তই হরিমন্দির বলিয়। অভিহিত হয়। উর্ধপুত্ডর বামভাগে 

, অর্থ, দক্ষিণ পার্খে পদাশিব ও মধ্যস্থলে হরি অধিষ্ঠিত থাকেন, স্ৃতরাং মধ্যস্থল লেপন করা 

কর্তব্য নহে। বাষুপুরাণে সেবাপরাধ-প্রসঙ্গে লিখিত আছে যে, যিনি উর্ধপুণ্ড ধারণ না করিয়া 

কিংব। ছিত্রশূন্ত, ভম্মরচিত, কুটিলভাবে অঙ্কিত উর্ধাপুণ্, ধারণ পূর্বক, অথবা শঙ্খচক্র ধারণ না 
করিয়া হরির অর্চন! করেন, ইত্যাদি দ্বার! দৌষ কথিত হইয়াছে । যভুর্ষ্েগের হিরপ্যকেশীয় 

শাখাতেও শ্রুতি আছে যে, ধাহার শরীরে হরিপদচিহ্থ বিরাজমান থাকে, তিনি ভগবানের 
প্রিয় হন এবং তাহাকেই প্ররুত পুণাশীল কহে। যে বাক্ধি মধ্যস্থলে ছিন্জধিশি পুত, ধারণ 
ফরেন, তিনি মোক্ষ লাভ করিয়া থাকেন। 

ডিলকরটমা-বিষয়ে অঞ্ুলীনিয়ম।-_শ্থৃতিতে লিখিত আছে, গরমামা অভীষ্ট, মধাী 
আবুর্ক দ্বিকরী, অনুষ্ঠ পুঠিসাধক এবং তর্জনী মোক্ষপ্রদাত্রী। 

- জতংগর  উর্ধপুুরচনাথ মৃতিকা কখিত হইডেছে।--গিকিশিখর, নদীতট, বিধি, 
র্ 



৪র্থ বিলাস:।] শীশীহরিভক্তিবিলাসঃ| / ১৮১ 

শ্রুতিশ্চ। যজুর্কেদন্ঠ হিরপ্যকেশীয়শাখায়াং ।__ 
হরেঃ পদাক্রাস্তিমাতনি ধারমৃতি ষঃ স পরশ্ত প্রিয়ো ভবতি স পুণ্যবান্। 
মধ্যে চ্ছিত্রমৃদ্ধ পুও্.ং যে ধারয়তি স মুক্তিভাগ্ভবতীতি ॥ 

তিগক-রচদাগুলি-নিষ্মত । 

স্বতিঃ।__-অনামিকা কামদোক্তা মধ্যমায়ুক্ষরী ভবেং। অনুষ্ঠঃ পু্টিদঃ প্রোক্তন্তর্জনী মোক্ষনাধনী ॥ 
অধোর্ধ-পুওমৃত্তিকাঃ। 

পল্মপুরাণে তত্রৈব ।-_- 
পর্ধতাগ্রে নদীতীরে বিশমূলে জলাশয়ে । সিস্কৃতীরে চ বন্মীকে হরিক্ষেত্রে বিশেষতঃ । 
বিষ্কোঃ দ্বানোদকং যত্র প্রবাহয়তি নিতাযশঃ। পুণ্তণাণাং ধারণার্থায় গৃহীয়াত্ত্র মৃতিকাং। 

্রীরঙ্গে বেঙ্কটাতৌ চ ক্রীকৃন্মে ্বারকে শুভে। প্রয়াগে নারসিংহাদৌ বারাহে তুলসীবনে । 
গৃহীত্ব মৃত্তিকাং ভক্ত্যা বিষু্পাদজলৈঃ সহ। ধৃত্বা পুণ্তাণি চাঙ্গেযু বিষুঃসাযুজ্যমাপর,য়াং ॥ 

তত্রৈব।-যত্তু দিব্যং হরিক্ষেত্রং তশ্যৈব মৃদমাহরেং । 
তত্র গ্রগে।গীচন্দনমাহা স্ব্যং | 

উক্তঞ্চ পাদ্মে শ্রীনারদেন।__ 
রহ্ষক্ো বাথ গোস্সো বা হৈতুকঃ সর্বপাঁপকং। গোপীচন্দনসম্পর্কাৎ পৃতে। ভবতি তৎক্ষণাৎ ॥ 
গোগীচন্দনখণ্স্ক যে দদাতি হি বৈষবে। কুলমেকোত্বরং তেন সম্তবেতারিতং খতং ॥ 

স্বন্দপুরাণে শ্রীঞ্বেণ 1 

শঙ্খচন্ৰোঙ্কিততঙ্থুঃ শিরসা মঞ্ধরীধর:। গোপীচন্দনলিপ্তাঙ্গো! ৮ কৃতঃ॥ ৮৭॥ 
০ ৩০০ ও এহন «জর সস সস ৩০ ০: সপ ০ ১, রঃ ৯ ০৯ ৯ ৮৯ 

ছ্বারকে ছবারকায়াং | বারাহে রক ॥ ৮৭ | 
1৮০০০০৯০৯৫০ এ পাও পা পন» 

জলাশয়, সাগরকুল, বন্মীক, বিশেষতঃ হরিক্ষেতে এবং যে স্থলে প্রতাহ বিষ সলানোদক 
নিপতিত হয়, সেই সেই স্থানের যে কোন স্থল হইতে পুগু.রচনার্থ মৃত্তিকা লইবে। প্রীরজ, 
বেহ্কটগিরি, শ্রীফৃম্্, কল্যাণর্ূপিনী দ্বারকা, প্রয়াগ, নরসিংহতীর্ঘাদি, বরাহক্ষেত্র তুলসীকানন, 
এই সধলেয় যে কোন স্থল হইতে ভক্তি সহকারে মৃত্তিকা লইয়া নারায়ণের চরণোদক সহ 
শরীরে পু, ধার করিলে হরিসাযুজানপ মুক্তি গ্রাঙ্ধ হওয়া যায়। এ গ্রন্থে আরও লিখিত 

আছে বে, অততযু্ম হরিক্ষত্র হইতে স্বৃত্তিকা গ্রহই কর্তব্য। 
তগ্মধ্যে গোপীচনাহাত্ময কথিত হইতেছে ।-_পদ্মপুরাণে নারদোক্তিতে বর্ণিত আছে যে, 

কি ব্রদ্মহত্যাকারী, কি গোঘাতী, কি কুতর্কা, কি সর্বপাপে পাগী, যে কেহ হউক না, গোী- 
চন শপর্শসাঞজ জাণ্ড গবিজ্রতী লীভ করে। যে ব্যক্তি বৈষধঞজনকে এফখগড গোপীচদ্দন দান 

করেন, তাহার খারা একাধিক শতকুল গরিজ্ঞাণ প্রাপ্ত হয়। ক্বঙদপুরাণে ঞযোরক্তিতে পিঁধিত 

আছে যে, যে ব্যক্তির দেঁছে শঙ্খ চক্র অঙ্কিত থাকে, শিরোদেশে তূলসীমঞ্জয়ী শোতা! পায় 

এবং খাহার অঙ্গে গোপীচন্গন সংলিষ্ত থাকে, তাহাকে মেঅগোচর রিলে তাহার আর পার্ডক- 



১৮২ 1 শ্রীন্্ীহরিভদিবিলাসঃ। [ও বিলাস: । 

 গ্োগীমৃতুলসীশঙ: শালগ্রাম: সূচক্রক: | গৃহেইপি যন্ত পঞ্চেতে তন্ত গাপভয়ং কুতঃ॥ 
কাশীখণ্ডে চ প্রীযমেন।- . | 

শ্রথণ্ডে ক সআমোদঃ স্বরো বর্ণঃ ক তাদৃশঃ | . 
তৎ পাবিত্্যং ক বৈ তীর্থে শ্রগোপীচচ্গনে যথা ॥ ৮৮| 

| অথ গোপীচন্দনোর্ধপুণড মাহাস্থ্যং। 
উক্তঞ্চ গরুড়পুরাণে নারদেন 1 

যো মৃত্তিকাং দ্বারবতীসমুস্তবাং, করে সমাদায় ললাটপট্রকে। 
করোতি নিত্যং ত্বথ চোর্ধপুণড,২ ক্রিয্নাফলং কোটি গুণং সদা ভবেং ॥ ৮৯ 

ক্রিয়াবিহীনং যদ্দি মন্্রহীনং, শ্রহ্ধাবিহীনং যদি কালবজিতং । 

কৃত্বা ললাটে যদি গোপিচন্দনৎ, প্রাপ্সোতি তৎকর্খফলং সদাক্ষয়ং ॥ ৯০ | 
গোপীচন্দনসম্ভবং স্থুরুচিরং পু. ললাটে দ্বিজো, 

নিতাং ধারয়তে ধদ্দি দ্ি্পতে রাত্রৌ দিবা সর্বাদা। 
যৎ পুণ্যং কুরুজাঙ্গলে রবিগ্রহে মাধ্যাং প্রয়াগে তথা, 

তং প্রাপ্পোতি খগেন্্র বিষুসদনে সন্তিষ্ঠতে দেববং । 

ধস্মিন্ গৃহে তিষ্ঠতি গোপিচন্দনং, ভক্ত্যা ললাটে মন্থুজে। বিভর্তি। 

তন্মিন্ গৃহে তি সর্বদা হিঃ, অ্ধাস্বিতঃ কংসনিহা বিহঙ্গম ॥ ৯১1 
শী প্ীপশপ্পল শপ এপ শিপ ৩ পপ শিপ পি চপ পপ পর 

শালগ্রামঃ শাল গ্রামশিলা ৷ সচক্রক: কঃ সবারকাচকরাস্কসহিতঃ ৮৮ |. 

গোপিচন্দনমিতি হম্ত্বমার্যং। যদীত্যস্ত পূর্বার্ধেনৈব সম্বন্ধঃ। যগ্যপি ক্রিয়াদিহীনং কণ্ম 
স্যাত্তথাপি গোপীচন্দনং ললাটে কৃত্বা তেনোদ্ধ? পুণডং নির্ায় তৎফলমক্ষম়ং প্রাপ্পোতীত্যর্থ১1৮৯- -৯* 

* পি শ ০০০ 

ভয় ( কোথায় ?৮৭। গোপীচন্দন, তুলসী, শঙ্খ ও দ্বারকাচক্রোস্তব শীলগ্রামশিলা এই পঞ্চ- 
দ্রব্য যে ব্যক্তির গৃহে বিদ্যমান থাকে, তাহার পাতকভয় কোথায়? কাশীখণ্ডেও যমোক্তিতে 
লিখিত আছে যে, গোপীচন্দনে যে প্রকার স্থগন্ধ বিদ্যমান, তাদৃশ মধুগন্ধ চন্দনে কোথায়? 
তত্ুল্যস্বর ও বর্ণ ই বা, কোথায় এবং তৎসদৃশ পবিত্রতা অন্ত তীর্থেই বা কোথায় 11৮৮1 

অনন্তর গোপীচন্দননিশ্মিত উদ্ধপুণ্ডের মাহাত্মা ।__-গরুড়পুরাণে নারদ গরুড়কে বলিয়া- 

ছিলেন, ধিনি হস্তে দ্বারকাসপ্তাত মৃত্তিক। লইয়| প্রত্যহ ললাটদেশে উদ্ধপুণ্ত, রচনা করেন, 
তংকরুত যাবতীয় কাধের ফলই সতত কোটিগুণিত হইয়া থাকে । ৮৯। যদি কণ্ম ক্ছিয়ারহিত, 
মন্তরহিত, শদ্ধারহিত কিংবা! কালবহিতূর্তি হয়, তথাপি ললাটফলকে কুঁগাপীচন্দন বিদ্যমান 
খাকিলে সেই কুণ্মকর্তা সর্বদাই অক্ষয় ফল প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। ৯*। হেগরুড়! যদি 
দ্বিজাতি প্রত্যহ 'অছোরাত্র নিরস্তর ললাটফলকে গোপীচন্দনকত ্থন্দর পুত, ধারণ করেন, 
তাহা হইলে কুরুক্ষেত্রে, সু্য্যোপরাগকালে ও মাঘমাসীয়৷ পুর্ণিমাতে প্রয়াগধামে যে পুণ্য 
সঞ্চয় হম, তিনি সেই পুণ্য লাভ করেন আর হ্রিধামে দেববৎ অবস্থিতি করিতে 
পারেন। হে পত্তগরাজ! যে গৃহে গোপীচন্দন বিরাজিত থাকে এবং যে গৃহে .মানব 



৪র্ঘ বিলাসং। ] ্ীহরিভক্তিবিলাগ: | | উই 

যো ধারয়েৎ কৃষ্ণগুরীসমুস্তবং, সদ! পবিত্রাং কলিকিবিষাপহাং.। 
নিত্যং ললাটে হরিমন্ত্রংযুতাং, যমং ন পশ্তেৎ যদি পাপসংবৃতঃ ॥ 
যন্তাস্তকালে খগ গোপিচন্দনং, বাহ্বোর্ললাটে হৃদি মন্তকে চ। 
প্রয়াতি লোকং কমলাঁলয়ং প্রভোর্গোবালঘাতী যদি ব্রদ্মহা' ভবেং॥ ৯২ ॥ 

গ্রহা ন পীড়ন্তি ন রক্ষসাং গণা, ঘক্ষাঃ পিশাচোরগভৃতদানবাঃ । 
ললাটপট্ে খগ গোপিচন্দনৎ সম্তিষ্ঠতে যস্য হরেঃ প্রসাদতঃ 

পদ্মপুরাণে শ্ীগৌতমেন।-হ 
অন্বরীষ মহাঘন্য ক্ষয়ার্থে কুরু বীক্ষণং। ললাটে যৈঃ কৃতং নিত্য গোপীচন্দনপুণ্ডকং ॥ ৯৩। 

কাশখণ্ডে চ শ্রীযমেন।__ 
দৃত্তাঃ শৃথুতঃ যন্তালং গো গীচন্দনলাঞ্িতং | জলাদিদ্বনবৎ সোইপি ত্যাঙ্ত্ো দূরে প্রত: ইতি | 
অথ তন্তোপরি শ্রীমত্তলসীমূলমৃত্নয়।। তত্রৈব বৈষবৈঃ কাধ্যমূ্ধ'পু,ং মনোহরং ॥ ৯৫1 

অথ ক্ীতুলসীমূলদৃত্তিকা পুণু,মাহা ক্্)ং। 

তন্মদং গৃহ যৈঃ পুণং ললাটে ধারিতং নবৈ:। প্রমাঁণকং কৃতং তৈস্ত মোক্ষায় গমনং প্রতি॥৯৫1 
স সপ শা পাশ শপ শা পপ পিস জা শা 

দ্বিজপতে হে শ্রীগরুড় ॥ ৯১ ॥ কৃফণুরী গ্রঘারকা তৎমু্তবাং মৃদমিতি শে শেষঃ ॥ ৯২॥ ন গড়ি 

ন গীড়য়স্তি ॥ ৯৩॥ ইন্ধনমন্জারঃ ॥ ৯৪ ॥ 

ভক্তিসহকারে ললাটদেশে গোপীচন্দন ধারণ করে, সেই গৃহে কংনি্থদন হরি অ্ধাবান্ হইয়। 

নিরস্তর অধিঠান করিয়া থাকেন। ৯১। যে ব্যক্তি প্রত্যহ ললাটফলকে কলিকলুষহরা, সদা 

পবিত্ররূপিণী, হরিমন্ত্রংযুতা, ছবারকামৃত্তিক! ধারণ করেন, তিনি পাপকর্মে সংবেষ্টিত থাকিলেও 

ঘমকে দর্শন করেন না, অর্থাৎ তাহার প্রতি যমরাজের কোন অধিকারই থাকে না। হে*পতগ ! 

মরণসময়ে যে ব্যক্তির বাহুছয়ে, ললাটদেশে, বক্ষঃস্থলে ও শিরঃপ্রদেশে গোগীচন্দন বিষ্ভমান 

থাকে, তিনি গোহত্যাকারী, শিশুহস্তা কিংবা ত্রশ্মহত্যাকারী হইলেও কমলালয় হব্রিধামে 

প্রস্থান করেন। ৯১। হে বিহগেক্জ! যে ব্যক্তির ললাটদেশে গোপীচন্দন' বিষ্মান থাকে, হরি- 

প্রনাদনিবন্ধন গ্রহ রক্ষঃ যক্ষ, তূজঙ্গ, ভূত, দানব প্রভৃতি তাহাকে যন্ত্রণা দিতে সক্ষম হয় 

না, পদ্নপুরাণে গৌতম অদ্বরীষকে বলিয়াছিলেন, হে অন্বরীষ ! যে সকল মানব প্রত্যহ ললাট- 

দেশে গোপীচন্দনরুত পুণ্ ধারণ করেন, মহাপাপবিনাশার্থ তাহাদিগকে নেত্রগোচর কর ।৯৩। 
কাশীধণ্ডে যমরাজ দূতগণের প্রতি বলিয়াছিলেন, হে দূতবৃন্দ! আমার বাক্য অবধান “কির, 

যে ব্যক্তির ললাটফলক গোপীচন্দনে অঙ্কিত, জলন্ত অঙ্গারবৎ সত্ব তাহাদিগকে দূরে বর্জন 

করিবে। তংগরে বৈফবের৷ তুনসীমূলথ মৃত্তিকা লইয়। তারা তদুপরি এ স্থলেই সুন্দর উদ্ 
পুণ্ড রচনা! করিবেন । ৯৪ | 

অনস্তর প্রীতুলসীমৃূলস্থ মৃত্িকানিমির্শত উর্ধপুত মাহাত্ম্য '_ধাহারা! তুলসীমূলস্থ তি 

গ্রহণ পূর্বক তদ্দার! ভালদেশে পুগু, ধারণ করেন, তাহারা যে মোক্ষলাভ করিবেন, তাহার 

রঙ 



১৮৪ জীপ্ীহরিভক্তিবিলাসঃ | [৪র্ধ বিলাম:। 

তত্রৈব চ কার্তিকমাহাত্েয ব্রক্ষনার -* বাদে ।_ 

তুলসীম্বত্তিক! ং ললাটে ঘন্ত শতে। দেহংন ম্প্শতে পাপং ক্রিয়মাণন্ত নারদ ॥ 
গরুড়পুরাণে।__ 

তুলসীর্মব্ড কাপুত্ং ষঃ করোতি দিনে দিনে। 
তন্কাবলোকনাৎ পাপংযাতি বর্ধকৃতং নৃপাম্॥ ইতি ॥ ৯৬॥ 

তস্োপরিষ্টাস্বগবন্নির্মাল্যমন্থলেপনং। তঙ্জ্বৈব ধার্যমেবং হি ভ্বিবিধং তিলকং স্বতং ॥ 
স্ততো| নারায়ণীং মুদ্রাং ধারয়েং প্রীতয়ে হরেং। চি চক্রাদীন্তায়ুধানি চ ॥ 

অধ মুজ্জাধারণনিত্যত 

স্বতৌ। অঙ্কিত; শঙ্খচক্রান্তামৃত্তয়োর্বাহুমূলয়োঃ ঈ্ নিত্যং নান্তথ! পুক্ধনং স্তবেখ। 
আদিতপুরাণে। - 

শঙ্খচক্রোর্ছপুও্ডাদিরহিতং ব্রাক্ষণাধমং | গর্দভন্ক সমারোপ্য বাজ। রাষ্্রাৎ গ্রবানয়েৎ॥ 
গারুড়ে শ্রীভগবছুক্তৌ।__ 
সর্ধধন্মাধিকারশ্ঠ শুচীনামেব চোদিতঃ | শুচিত্বঞ্চ বিজানীয়ান্মদীয়াযধধারণাৎ ॥ 

পাদ্মে চোতবরথণ্ডে।__ 

চিনি প্রিযলতমৈর্থরেঃ ৷ রহিতঃ সর্ববধর্থেভ্যঃ প্রচ্যুতে। নরকং ব্রজেৎ॥ ৯৭ 
সপ সী পপ ্রপা সপ সপ রর এআর সস. ॥ লাউ 

তন দং জীতুলসীমূলমৃত্বিকাং ততপ্রসঙ্গাং। গৃহ ৃহীন্ধ ॥ ৯৫॥ অপ্যরথেতুশস: | ক্রি 
মাণমপি পাপং কর্তু দেহমপি ন স্পৃশতি কুতো৷ মনআদীত্যর্থ; ॥ ৯৬ ॥ 

কৃতং গোপীচন্দনাধিন। রিমি চক্রং ধর্ত.ং শীলমস্তেতি তথা সঃ। কিং বক্তব্যং মুত" 
সস ৮০ রা পপ 

প্রমাণ, পরর্শন করেন। ৯৫। কাঈীখণ্ডের কার্তিকমাহাম্ বমবনারদমংবাদে লিখিত আছে 
যে, হে নারদ! যে ব্যক্তির ললাটদেশে তুলপসীম্বৃত্তিক।-নির্টিত পণ্ড, লক্ষিত হয়, পাপ করিলেও 
নে পাপ তদীয় দেহে প্রবিষ্ট হইতে পারে না। গকুড়পুরাণে লিখিত আছে যে, যে ব্যক্কি 

প্রত্যহ তুলসীমৃবস্থমৃত্তিক দ্বারা পুণ্, রচনা করেন, তাহাকে দর্শন করিলে মানবগণের একব্ 
কৃত পাপ বিদুরিত হয়। ৯৬। তাহার উপরিভাগে ভগবানের নির্াল্যচন্্রন ধারণ করিবে। 

তিলক এই প্রকারে ত্রিবিধ। তংপরে শ্রহরির সন্োযার্থ নারায়ণী মুদ্রা, মীনকৃর্মাদি চি ও 
ও চক্রাদি অস্ত্রসমূহ ধারণ করিবে । 

' অতঃপর মুদ্রাধাধণের নিত্যতা। - ম্বতিতে লিখিত আছে যে, বাছযুগবের যুনে শঙ্খ ও 

চক্রচিহ অহ্বিত্ করত নিত্য হরির অর্চনা! করিবে। তাহা ন। করিলে অর্চন। ফবতী হইবে 
না । আদিত্যপুরাণে আছে যে, যে নরাধম রিপ্র পন্ধ চক্র ও উদ পুত দিহীন, নরপতি তাহাকে 
রাসভোপরি আরোহণ করাইয়! রাজ্য হইতে নিষ্কাশিত করিবেন। গকুড়পুরাণে ভগবানের 
উক্তিতে আছে যে, সমুদয় ধর্মকর্ম শুচি ব্াক্তিরাই অধিকারী । আমার আম্ৃধ ধারণ করি- 
লই গুচিত্ব জন্মে। পদ্মপুরাণে উত্তরথণ্ডে লিখিত আছে যে, ব্রাহ্মণ প্রহরির প্রিয়তম শন 



গর্থ বিলাসঃ। ] শীক্রীহরিভক্িবিলাসঃ । : ১৮৫ 

শ্রুতৌ চ যজুঃকঠশাখায়াং।-__ 
ধৃতোর্দ পুত. কৃতচত্রধারী, বিষণ পরং ধ্যায়তি যো মহাত্মা । 
স্বরেণ মন্ত্রে সদ] হৃদিস্থিতং, পরাংপরং যন্মহতো| মহাস্তং ॥ 

অথর্ববণি চ।__ এভিববয়মুরুক্রমন্ত চিহ্বৈরস্কিতা৷ লোকে স্থুভগ! ভবেম। 

তদ্দিষ্কোঃ পরমং পদং ষে গচ্ছন্তি লা্ছিতাঃ॥ ইত্যাদি ॥ 
অতএব ব্রক্গপুরাণে ।-__ 

কুষ্ণাযুধাঙ্কিতং দৃষ্ট 1 সম্মানং ন করোতি যঃ। দ্বাদশাব্াজ্জিতং পুণাং চাফলায়োপগচ্ছতি ॥ ৯৮ ॥ 
অথ মুদ্রাধারণমাহাস্্যং। 

স্কান্দে সনতকুমারমার্কগেয়সংবাদে ।-- 

যো! বিষুণভক্তে| বিপ্রেন্্র শহঙ্খচক্রাদিচিহিতঃ। ন যাতি বিষুণলোকং বৈ দাহপ্রলয়বজিত্তং | 
তত্ত্রৈবান্তাত্র চ।__ 

নারায়ণায়ুধৈরিত্যং চিহ্ছিতং যস্য বিগ্রহং। পাঁপকোটিপ্রযুক্তশ্ত তশ্ত কিং কুরুতে যমঃ। 
শঙ্যোদ্ধারে তু ঘৎ প্রোক্তং বসতাং বর্কোটিভিঃ | 
তৎ ফলং লিখিতে শঙ্খে প্রত্যহং দক্ষিণে ভূজে ॥ 

যৎ ফলং পুক্ষরে নিত্যং পুগুরীকাক্ষরর্শনে । শঙ্খোপরি কৃতে পদ্মে তৎ ফলং সমবাপ্প,য়াৎ ॥ 

বামে ভূজে গদ। যশ্ত লিখিত! দৃশ্ততে কঙ্লী। গদীধরে। গযাপুণ্যং প্রত্যহং তস্য ষচ্ছতি। 

যচ্চানন্দপুরে প্রোক্ং চক্র্বামিসমীপতঃ। 

গদাধে লিখিতে চক্রে তৎ ফলং কৃষ্ণদর্শনে ॥ ৯৯ ॥ 

ভর্গবছুক্তৌ চ।-_ 

যঃ পুনঃ কলিকালে তু মৎপুরীসম্ভবাং মুদং । মংস্তকৃর্মাদিকং চিন্কং গৃহীত্ব! কুরুতে নরঃ। 

দেহে তন্ প্রবিষ্টোইহং জানন্ত ভ্রিদশোত্তমাঃ | * 

তন্ত মে নান্তরং কিঞ্চিৎ কর্তব্যং শ্রেয় ইচ্ছতা ॥ ১০০ | 

চিন নিত্য! ব্রা্মবচনেন গম্যতে রা লিখতি, কফেডি। 

চক্রার্দি-চিহবিবা রি দিত হইলে নিখিল ধর্ম হইতে ভ্রষ্ট হইয়। নি রি হন। ৯৭। ক 

কঠশাখাতেও আছে যে, ষে মহানুভব ব্যক্তি উর্ধপুণ্ড, এবং ( গোপীচন্দনাদি দ্বারা নির্দিত ) 

চক্রধাঁরী হইয়। মহতের মহৎ সেই হৃদিস্থিত পরাৎপর হরিকে স্বর ও মন্ত্রযোগে ধ্যান করেন, 

(তিনিই ধন্ত )। অথর্ব বেদেও আছে যে, আমরা উরুক্রমের এই সমস্ত চিহ্ন দ্বারা অঙ্কিত 

হইয়া লোকমধ্যে সৌভাগ্যবান্ হইব। এই সমস্ত চিন্ছে চিহ্নিত র্যক্তিরাই হরির সেই পরমধামে 

: প্রশ্নাণ করেন, ইত্যাদি। অতএব ত্রক্মপুরাণে লিখিত আছে যে, কুষ্ণায়ুধাক্কিত মানবকে নেত্র- 

গোৌঁচর পূর্বক ধিনি সম্মানন। না করেন, তাহার দ্বাদশবর্ধসঞ্চিত পুণা নিক্ষল হয়। ৯৮। 

অতঃপর মুদ্রাধারণমাহাত্ময ।__স্বন্দপুরাণের সনৎকুমারমার্কেয়-সংবাদে পিখিত আছে যে, 

২৪ | 



১৮৬ ও প্রীপ্রীহরিভক্িবিলাসঞঃ। [ ৪র্থ বিলাসঃ। 

মমাবতারচিহ্থানি দৃশ্টা্তে যন্য বিগ্রহে। মত্যৈর্মর্তো ন বিজেয়ঃ স নূনং মামকী তনূঃ ॥ ১০১। 
পাপং স্বরুতরপন্ধ জায়তে তশ্ত দেহিনঃ। মমায়ুধানি বন্তাঙ্গে লিখিতানি কলৌ যুগে। 
ভাঙ্ামপি চিন্তাভ্যাং যোইস্কিতো মত্যমুত্রয়া। ৃরময়াপি্বকং তেজো নিক্ষিপ্তং তন্য বিগ্রহে ॥ 

শঙ্খঝ পদ্ম গদাং রথাঙ্গং মত্স্যঞ্চ কৃর্মাং রচিতং স্বদেহে | - 
করোতি নিদ্ধাং জুকুতস্থ বৃদ্ধিং, পাঁপক্ষয়ং জন্মশতার্জিতস্ত ॥ ১০২। 

তত্ৈব রীত্রক্ষনারদসংবাদে ।-_ 0 
কৃষণশস্বাঙ্ককবচং দুর্ভেচ্ঠং দেবদানবৈঃ | অধনৃষ্ঠং সর্ববভূতানাং শত্রণাং রক্ষসামপি ॥ 
লক্ষী; সরস্বতী হুর্গা সাবিত্রী হরিবল্পভা। নিত্যং তশ্য বসেদ্দেহে যস্য শঙ্াঙ্কিত! তনৃঃ ॥ 

গঙ্গা গয়া কুরুক্ষেত্রং প্রয়াগঃ পুক্ষরাদি চ। নিত্যং তশ্য সদ! তিষ্ঠেদ্যস্ত পদ্মান্কিতং বপুঃ ॥ 

যন্ত কৌমোদকীচিহং তৃক্জে বামে কলিপ্রিয় । প্রতাহং তত্র ভ্র্টব্যো গঙ্গাসাগরসঙ্গমঃ ॥ 
মব্য করে গদাধস্তাত্থাঙ্গং তিষ্ঠতে যদি। কৃষ্ণেন সহিতং তত্র ত্রেলোক্যং সচরাঁচরং ॥ 

শব ররর ও পল » শাসিত ০ আপস স্পা সপ নল িত  ৭ শপ আপিন শ্স্প শশা শশপশপিত পা সস লজ স্ 

মামকী তনূঃ মদ্ব বতার ইভার্থ। ॥ ১০১ ॥ নিক্ষিপ্ত ময়। | যঃ ্বদেহে রচিতং করোতি, সসকৃত- 

বৃদ্ধি করোতীত্যর্থ:। সমাসস্থম্তাপি পাঁপশবশ্য জন্মশতার্জিতশ্টেতি বিশেষণমার্যং ॥ ১০২ | 
০ পপ পপ শপ উপ ৮. সপ শিস * শপ ০ শপ "সপ ৮ ৭. সপ শা উপ ৮ টা তি টা উট 

হে দ্বিজসন্তম ! যে হরিভক্ত শচক্রাদি- চিহ্নিত, তিনি দাহ ও ্রলয়-বিরহিত বিষাযে নিশ্চয়ই 

গমন করেন। এ স্বন্বপুরাণের অন্ত স্থানেও লিখিত আছে যে, যে বাক্তির দেহ নিরন্তর 

নারায়ণের অস্্সমূহে চিহ্নিত থাকে, তিনি কোটি কোটি পাতকে পাপী হইলেও শমন তাহার 
কি (অনিষ্ট ) করিতে সমর্থ হন? কোটিবর্ম শঙ্খোদ্ধার তীর্থে বাস করায় ষে ফল, নিত্য দক্ষিণ 

বাহুতে শখ অস্কিত করিলেও সেই ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। প্রত্যহ পুষ্করতীর্ঘে পন্মপলাশলোচনকে 
নেত্রগোচর করিলে যে ফল, শঙ্খের উপর পদ্ম লিখিলেও সেই ফল প্রাপ্ত হওয়। যায়। কলি- 

কালে যে ব্যক্তির বাম বাহুতে গদ। দৃষ্ট হয়, গদাধর তাহাকে নিত্য গয়াপুণ্য প্রদান করিয়া 
থাকেন। আনন্দপুরে চক্রস্বামীর নিকটে কৃষ্ণদর্শনে যে ফল উক্ত আছে, গদার নিয়ে চক্র 

, অস্কিত করিলেও সেই ফল লাভ করা! যাঁয়। ৯৯। শ্রীভগবানের উক্তি আছে যে, কলিষুগে যে 

বাক্তি মদীয় ভ্বারবতীপুরীজাত মৃত্তিক। লইয়! মীন-কৃর্মা্দি চিহ্ন ধারণ করেন, আমি তীয় দেহে 
প্রবিষ্ট হইয়া! থাকি। যেব্যর্তি' (স্বীয়) কল্্যাণকামনা করেন, তিনি কাচ ত্ীহাতে এবং 

আমাতে ভেদবুদ্ধি করিবেন না। ১০০। যে ব্যক্তির শরীরে মদীয়-অবতার-চিহ্ন সমস্ত দৃষ্ট হয়, 
মানবগণ তাহাকে নরজ্ঞান করিবে না, তিনি নিশ্চয়ই মদীয় অবতারস্বরূপ। ১০১। কলিকালে 
যে ব্যক্তির দেহে মদীয় আমুধচিহ অস্কিত থাকে, সেই শরীরীর পাতকপুঞজ পুণ্যন্বরূপ হইয়। 
থাকে। যে ব্যক্তি মত্তমুক্রা ও কৃর্ধমুদ্রা এই মুদ্রাহয়ে চিহ্নিত হন, তদীয় দেহে মদীয় তেজ 
বিনিহিত হইয়া থাকে। যে ব্যক্তির নিজ শরীরে শঙ্খ, পদ্ম, গদা, চক্র, মীন ও কৃর্ঘ অঙ্কিত 

হয়, প্রতাহ তাহার পুণাবুদ্ধি হইয়া! থাকে এবং শতজন্মসঞ্চিত পাপপুঞ্জ বিনাশ পায়। ১২। এ 

্বন্দপুরাণের ব্রক্ষনারদ-সংবাদে লিখিত আছে যে, কি দেবগণ ও দানবসকল কেহই শ্রীরফের 
্ 



৪রথ বিলাসঃ |] রীক্রীহরিভক্তিবিলাঁনঃ। ১৮৭ 

অরয়নোইগর়স্্রয়! দেবা বিষ্োস্ত্রীণি পদানি চ। নিবসস্তি সদা তন্য য্য দেহে স্থদর্শনং ॥ 
কিঞ্চ।-_কৃষণামুধাক্কিতা মুদ্র! ষন্ত নারায়ণী করে। উর্ধলোকাধিকারী চ স জেয়স্তিদশাম্পতিঃ ॥ 

কষ্মৃত্রাপ্রযুক্তস্ত দৈবং পিত্রাং করোতিষঃ | নিত্যং নৈমিত্তিকং কাম্য প্রত্যহং চাক্ষয়ং ভবেৎ॥ 
পীড়য়স্তি ন বৈ তত্র গ্রহা খনক্ষাণি রাশয়ং। ০--5 | 

বারাহে শ্রীননৎকুমারোক্তৌ।-__ 

কৃষ্কাযুধাঙ্িতং দেহং গোপীচন্দনমৃতসয়া । রাঙা তীর্থেষু সগত্বা কিং করিষ্যতি ॥ 
যদা যস্ত প্রপশ্তেত দেহং শঙ্খাদিচিহ্বিতং। তদা তস্ত জগবস্বামী তুষ্টো৷ হরতি পাঁতকং॥ 
ভবতে যস্য দেহে তু অহোরাত্রং দিনে দিনে । শঙ্খচক্রগদাপন্নং লিখিতং সোহচ্যুতঃ স্বয়ং ॥১০৩| 
নারায়ণামুখৈযু'ক্তং কৃত্বাআানং কল যুগে । কুরুতে পুণ্যকর্দাণি মেরুতুল্যানি তানি বৈ॥” 
শহ্ধাদিনাস্কিতো ভক্ত্য| আদ্ধং যঃ কুরুতে দ্বিজ। বিধিহীনন্ত মম্পর্ পিতৃণান্ত গয়াসমং ॥ ১০৪। 

জ্রিদশাং অিদশানামিতাথ, | প্রপশ্ঠেতেত্যার্যমাত্মনেপদং | ভবতে ইতি চ॥ ১০৩। আম্মানং 

অস্ত্রূপ বশ ভেদ করিতে সমর্থ নহে এবং ভূতগণ ও রাক্ষসেরাও দেখিতে সক্ষম হয় য়ন] | যে 

ব্যক্তির শরীর শঙ্খচিহ্নে অঞ্ষিত, গয়া, গঙ্গা, কুরুক্ষেত্র, প্রয়াগ ও পুষ্কর প্রভৃতি তীর্ঘসমূহ তদীয় 

দেহে নিরন্তর অবস্থিতি করেন। হে কলহপ্রিয়! যে ব্যক্তির বামবাহুতে গদাচিহ দৃষ্ট হয়, 

তাহার সেই বাহুতে প্রতিদিন গঙ্গাসাগরসঙ্গম লক্ষিত হইয়! থাকে । বাম করে গদা ও তগরিয়ে 

চক্রচিহ্ন থাকিলে চরাচর ত্রিভুবন শ্রীকৃষ্ণ সহ তথায় অধিষ্ঠিত থাকে। যাহার শরীরে স্থদর্শন- 

চিহ্ন বিরাজমান থাকে, তাহার দেহে সর্ধবদ! অগ্নিত্রয়, দেবত্রয় ও বিষ্ণুর পদত্রয় অবস্থিত থাকেন | * 

আরও লিখিত আছে যে, যে ব্যক্তির হস্তে শ্রীকৃষ্ণের অস্ত্রাঞ্কিত নারায়ণী মুদ্র। বিরাজমান থাকে, 

তিনি উর্ধলোক লাভে অধিকারী হন, তাহাকে ইন্দ্রশ্বরূপ জ্ঞান করিবে। কৃষমুদ্রাসমূ ধারণ 
পূর্বক দৈব, পিত্রয, নিত্য, নৈমিত্তিক বাকাম্য কর্ম করিলে তৎকর্ম্ের ফল অক্ষয় হইয়! থাকে। 
যে ব্যক্তির হস্তে নারায়ণের অষ্টাক্ষর মন্ত্র বারা অস্কিত ধাতুমমী মুদ্রা! বিরা্িত থাকে, গ্রহ নক্ষত্র 
ও রাশিসমূহ তদীয় কোনরূপ অনিষ্ট সাধনে সমর্থ হয় না। বরাহপুরাণে ্ীসন২কুমারবচনে , 
লিখিত আছে যে, যে ব্যক্তির শরীর গেপীচন্দনরূপ অতুযত্তম মৃত্তিক। দার! অগ্কিত কৃষ্ণাস্ত্ে চিহ্নিত, 

গ্রয়াগাদি তীর্ঘ গমনে তাহার কি প্রয়োজন? মানবশরীর শঙ্খাদি চিহ্ছে চিহ্নিত দেখিবামাত্র 

জগৎপতি হরি গ্রীত হুইয়৷ তদীয় পাপ বিদুরণ করিয়া থাকেন। যে ব্যক্তির শরীরে প্রত্যহ 

অহোরাত্র শঙ্খ, চক্র, গদা ও পদ্মাচিহ্ন বিরাজিত থাকে, তিনি মুর্তিমান্ নারায়ণন্বরূপ। ১%৩। 
কলিকালে নারায়ণাযুধ-মমূছে শরীর চিহিত করিয়া যে সমস্ত পুণ্য-ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করা যায়, 

তৎফল সথমেরুসদৃশ হইয়া! খাকে। হেবিপ্র! শখ্াদি চিহ্ছে চিহিত হইয়া ভক্তি সহকারে 
শ্রান্ধ করিলে যদি সেই শ্রাদ্ধ বিধিহীন হয়, তথাপি সম্পূর্ণ এবং পিতৃগণ সন্ধে গয়াশ্রাদ্বসদৃশ 

* অগিত্রয়-.গার্হপত্য। দক্ষিণ ও আহবনীয় | দেব্রয়স-বদ্দা, বিফ, মহেশ্বর | পদ অর্থাং ভ্রিবিজমের 

তিন চয়গ। 
স্ 
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যথাগ্ির্হিতে কাষ্টং বায়ন। প্রেরিতো তৃশং। তথা দহাস্তি পাঁপানি দৃ1 কৃষ্কাযুধানি বৈ॥ 
্রাঙ্্যে শরত্রক্ষনারদসংবাদে ।__ 

বিষুনামাঙ্ষিতাং মুদ্রামষ্টাক্ষরসমন্থিতাং। শঙ্থাযুধাদিকৈরুক্তাং স্বরণরূপ্যমরীমপি। 
ধত্তে ভাগবতো যস্ত কলিকালে বিশেষতঃ | প্রহ্লাদন্ত সমে! জ্ঞেয়ে নান্তথ| কলিবল্পভ | | 
কিঞ্চ।__ 

শঙ্থাক্কিততন্থবিপ্রে। ভূঙক্তে যন্ত চ বেশ্মনি। তদন্ং ম্বয়মন্্রীতি পিতৃভিঃ মহ কেশবঃ ॥ ১০৫ ॥ 
কৃষ্ণামুধাঙ্কিতো যন্ত্র শ্মশানে মরি়তে যদি প্রয়াগে য। গতিঃ প্রোক্ত! না গতিস্তশ্ত নারদ ।১০৬। 
রুষকাযুধৈঃ কলৌ নিতাং মণ্ডিতৎ যন্ত বিগ্রহং। তত্রাশয়ং প্রকৃতি বিবুধা বাসবাদয়:॥ ১০৭ 
যঃ করোতি হরেঃ পৃজাং কষ্ণশপ্রাঙ্ষিতো নরঃ|। অপরাধ-সহম্রীণি নিত্যং হরতি কেশব: ॥ 
কত্ব। কাষ্ঠময়ং বিশ্ব কৃষ্ণশগ্নৈস্ত চিহ্নিতং। যে| হগ্কয়তি চাত্মানং তংসমো নাস্তি বৈষ্ঞবঃ ॥ 
পাষগুপতিতব্রাত্যের্নান্তিকালাপপাতকৈ:। ন লিপ্যতে কলিকতৈঃ রুষ্ণশন্ত্াঙ্কিতো নর: ॥ 

কিঞ্চ।_- 

অ্টক্ষরাষ্ষিতা মুদ্রা যন্ত ধাতুমমী ভবেং। শঙ্খপন্মাদিভি্ুক্ত। পৃজ্যতেহসৌ স্থরান্থরৈঃ ॥১০৮| 
"সপ পপ লস ও. এ 

দেহং॥ ১০৪ ॥ দহাত্তি দহত্তি। পাপানি স্বস্তান্যেষাং বা দহান্তে স্বয়মেব নশ্ন্তীত্যর্থ; ॥ ১০৫ ॥ 
যদীতি ন শ্মশানে গ্রিয়ত এব যি কদাচিন্মি. যত ইত্যর্থ; ॥১০৬॥ বিগ্রহমিতি নপুংসকত্বমার্যং ॥১০৭॥ 
কাষ্ঠময়মিতি কাষ্ঠেত্যুগলক্ষণং তাশ্াদিধাতুময়মিত্যপি জ্ঞংস্র্ণরপ্যময়ীমপীতাদিনা মুদ্রায় অপি 
তাদৃশত্বোক্তেঃ। অনেন বচনেন চৈয| মুদ্র। প্রতিবিশ্বনীয়েতি কেধাঞ্চিন্মতং নিরন্তং ॥ ১০৮॥ 

০০ শি দি সির 2 

হইয়া থাকে। ১০৪। অগ্নি যেমন বায়ু দ্বারা পরিচালিত হইয়া নিরতিশয়রূপে কাষ্ঠ দর করে, 
সেই কুষণা্-সমূহ দর্শনে নিখিল পাতকই ভন্মীভূত হইস্া যায়। ব্রশ্বপুরাণে শ্রীবদ্ষনারদ- 
সংবাদে লিখিত আছে যে, হে কলহপ্রিয়! যে ভগবন্তপ্কিপরায়ণ ব্যক্তি বিশেষতঃ কলিকালে 
হরিনা'মাস্কিতা অষ্টাক্ষরবিশিষ্টা শঙখাদি-অ্রযুক্ত। ব্বর্ণরজতম়ী মুদ্রা ধারণ করেন, তাহাকে 

' প্রহলাদের সদৃশ জ্ঞান করিবে, ইহাতে অগ্ভাথ| নাই। আরও লিখিত আছে যে, শঙ্খচিহে 
চিহ্নিত বিপ্র ধাহার গৃহে আহার করেন, তথায় স্বয়ং হরি পিতৃগণ মমভিব্যাহারে মিলিত হইয়া 
তাহার সেই অন্ন ভোজন করেন। ১০৫। হে নারদ! শ্রীরুষ্ণামুধে অস্বিত হইয়া শ্বশানে প্রাণ 
ত্যাগ করিলেও প্রয়াগমরণে যে গতি উক্ত আছে, সে ব্যক্তি সেই গতি প্রাপ্ত হয়। ১০৬। 
কলিকালে কৃষ্ণামুধ দ্বারা যে ব্যক্তির কলেবর নিরন্তর অলঙ্কত থাকে, ইন্্প্রমুখ দেবতারা 
তাহার সেই দেহকে আশ্রয় করত অবস্থিতি করেন। ১৯৭। কৃষণাযুধ ঘারা চিহ্িত হইয়া! হরির 
অর্চনা করিলে কেশব নিরন্তর সেই ( অর্চনাকারী ) ব্যক্তির সহস্র পাপ দূর করিয়া থাকেন। 
ষামুধাক্কিত কানির্শিত বিশ্ব ( ছাপা) দ্বারা যে ব্যক্তি স্বীয় কলেবর অলন্কত করেন, তৎ্সদৃশ 
বৈষ্ণব আর নাই। যে ব্যক্তি কৃষণায়ুধচিহ্নে বিভূষিত, তিনি কলিজনিত পাষগ্তা, পাতিত্য, 
্রাত্য (সংস্কাররাহিত্য ) এবং নাস্তিক সহ সম্ভাধণরূপ পাপে পরিনিপ্ত হন না। আরও 
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ধৃতা নারায়ণী মুদ্রা প্রহলাদেন পুর! কৃতে। বিভীষণেন বলিন! ধ্বেণ চ শুকেন চ ॥ ১০৯। 
মান্ধাতৃপান্বরীষেণ মার্কগ প্রমুখৈর্দিজৈ:। শঙ্খাদিচিছিতৈঃ শ্ৈর্দেহে কৃত্ব! কলিপ্রিয় || 

আরাধ্য কেশবাং প্রাঞ্ধং সমীহিতফলং মহৎ ॥ ১১০ ॥ 
কিঞ্চ।_-গোপীচন্দনমৃত্ম্নায়া লিখিতং যস্থ্য বিগ্রহে। শঙ্খপদ্মাদিচক্রং বা তন্ দেহে বসেদ্ধরিঃ ॥ 
তত্রৈব শ্রীসনংকুমারোক্কৌ 1 
যস্ত নারায়ণী মুদ্রা! দেহং শঙ্খাদিচিহ্নিতং। ধাত্রীফলকৃতা মাঁল! তুলসীকাষ্ঠসম্ভবা। 
দ্বাদশাক্ষরমন্তৈত্ব নিযুক্তানি কলেবরে। আমুধানি চ বিপ্রস্ত মৎসমঃ স চ বৈষ্ণব: ॥ 

কিঞ্চ।__যন্ত নারায়ণী মুদ্রা দেহে শঙ্খাদিচিহ্িত|। সর্ববাঙ্গং চিহ্নিতং যস্য ৮০০০০৪৮ | 
প্রবেশে নাস্তি পাপশ্ত কবচং তশ্ত বৈষ্ণবং ॥ 

অন্যত্র চ।-_ 

এভির্ভীগবতৈ শ্চিহ্নৈঃ কলিকালে ঘিজাতয়ঃ ৷ ভবস্তি মর্ত্যলোকে তে শাপা্গ গহকারকা:॥ 

কৃতে সত্যযুগে নারায়ণাঙ্কিতা ও প্রহলাদেন ধৃত ৷ পুরেতি কচিং পাঠঃ ॥ ১০৯।  মান্ধাতণেতি 

মার্কগ্ডেতি চার্ষং ছন্দোইস্থরোধেন। শক্্ৈঃ সহ দেহে কৃত্বা মুদ্রামিতি শেষঃ। আরাধ্য তেনৈব 
কেশবং সস্ভোষ্য । ১১০। 

দক্ষিণেইপি শঙ্খং ধারয়েৎ। যদ্যপি দক্ষিণে তু তৃন্গে বিপ্রো বিভৃয়াৈ সদর্শনমিত্যাদিবচনেন 
বামে শঙ্খস্ত ধারণমুক্তং, তথাপি শঙ্খোদ্ধারে তু যৎ প্রোক্তমিত্যাদিলিখিতবচনাহ্থসারেণ দক্ষিণে- 

ইপি পুনঃ শঙ্খধারণাদিকং লিখিতং | খড়াম্য বক্ষসি, সশরচাপশ্য চ মৃদ্ধি, ধারণং | ললাটে চ 
গদা৷ ধার্য মৃদ্ধি, চাপশরস্তখা। নন্বকশ্চৈব হন্মধ্যে শঙ্খচক্রে তুজদ্ধয়ে। ইতি সপ্তমুদ্রাধারণং 

লিখিত আছে যে, ঘে ব্যক্তির শব্খ-পদ্মাদি-সমদ্বিতা অষ্টাক্ষরী ধাতুমরী মুদ্রা থাকে, দেব, 
দানব সকলেই তীহাঁর অর্চনা] করিয়! থাকেন। ১০৮। পুরাকালে সতাযুগে প্রহ্নাদ, তদনস্তর 
বিভীষণ, বলি, গ্রুব ও শুকদেব প্রভৃতি সকলেই নারায়ণী মুদ্রা ধারণ করিতেন। ১৭৯। 
হে কলিপ্রিয় নারদ! মান্ধাতা, অন্বরীষ ও মার্কঙেয়াদি বিপ্রগণ শঙ্ঘা্দি চিহ্ন “দ্বারা 

শরীর অঙ্কিত করত হরিসকাশ হইতে বাঞ্ছিত মহৎ ফল লাভ করিয়াছিলেন। ১১*। * 
আরও লিখিত আছে যে, উংকৃষ্ট মৃত্তিকা গোপীচন্দন দ্বারা যে ব্যক্তির কলেবরে 
শব্ধপন্মাদি কিংব! চক্র অঙ্কিত থাকে, হরি তাহার কলেবরে অধিষ্ঠান করেন। ব্রক্ষপুরাণে 

সনৎকুমারের উক্তিতে আছে যে, যে বিপ্রের শরীরে নারায়ণী মুদ্রা বিদ্যমান থাকে 

এবং ধাহার কলেবর শতঙ্খচক্রাদি দ্বার! অস্কিত, অথবা আমলকীমালা, তুলসীমালা, ও হাদশাক্ষর 

মন্ত্র সহ অস্ত্র ধাহার দেহে অঙ্কিত থাকে, তিনি মৎসদৃশ বৈষ্ণব বলিয়া গণনীয়। আরও, যে 
ব্যক্তির শরীরে শঙ্খাদি-চিহ্হিত! নারায়ণী মুদ্রা বিরাজ করে এবং ধাহার সর্ধ্বাঙ্গ নারায়ণান্্ 
দ্বারা চিছ্িত, তদীয় কলেবরে পাতক প্রবিষ্ট হইতে সক্ষম হয় না, এ সকল অস্ত্রচিন্ন তাহার 
সম্বন্ধে বৈব কবচস্বরূপ। অন্তত্ও লিখিত আছে যে, যে সমন্ত ব্রাঙ্গণ কলিযুগে ভগবানের 
এই সকল অন্্রচিহ্ছে অস্কিত থাকেন, তাহার! নরলোকে শাপ ও অঙ্গ্রহের কর্তা। 



১৯০ ক্্রীহরিভক্তিবিলানঃ। [ ৪র্ঘ বিলাস; । 

অথ মুদ্রাধারণবিধিঃ। 

চক্রঞ্চ দক্ষিণে বাহৌ শঙ্খং বামেহপি দক্ষিণে । গদাং বামে গদাধস্তাৎ পুনশ্চত্রঞ্চ ধারয়েৎ | 

শঙ্ঘোপরি তথ। পদ্মং পুনঃ পদ্মঞ্চ দক্ষিণে । খড়াং বক্ষসি চাপঞ্চ সশরং শীষ ধারয়েৎ ॥ ১১১॥ 

ইতি পঞ্চায়ুধান্তাদৌ ধারয়েদ্বৈফবে। জনঃ | মতস্যঞ্চ দক্ষিণে হস্তে কৃম্মং বামকরে তথা ॥ ১১২ ॥ 
তথ চোক্তং |-_ 

দক্ষিণে তু ভূজে বিপ্রো বিভূয়াে সথদর্শনং । 
মংস্যং পদ্মং চাপরেহথ শঙ্খং পদ্মং গদাং তথা ॥ ইতি ॥ ১১৩।॥ 

সাম্প্রদায়িকশিষ্টানামাচারাচ্চ যথারুচি। শঙ্খচক্রাদিচিহ্থানি সর্ব্েষঙেষু ধারয়েৎ 

ভক্ত নিজেইদেবন্ ধারয়েল্লক্ষণান্তপি ॥ ১১৪ ॥ 

চক্রশঙ্ৌ চ ধাধ্যেতে সংমিশ্রাবেব কৈশ্চন ॥ ১১৫। 

শ্রিগোগীচন্দনেনৈবং চক্রাদীনি বুধোইন্বহং। 

ধারয়েচ্ছয়নাদৌ তু তণ্তানি কিল তানি হি॥ ১১৬। 
৯. ০ ৪ এ ৪ 

_বারাহবচনাহূসারেণ লিখিতং ৷ কিন্তু নিজরুচ্যন্মারেণ সর্বধাণি সর্ধত্রৈব ধারয়েদিত্যগ্রে স্বয়ং 
লেখ্যমেবেতি দিক্ ॥ ১১১ ॥ শঙ্খচক্রে গদা খড্াশ্চাপশ্চেত্যেতানি পঞ্চায়ুধানি ॥ ১১২ ॥ মংস্যং 

পদ্মঞচ দক্ষিণে। অথানস্তরম্ অপরে বামে পাণৌ শঙ্খাদিকং বিভৃয়াৎ॥ ১১৩ ॥ লক্ষণানি বেণু 

প্রভৃতীনি। যচ্চ পঞ্চায়ুধেতরভগবচ্চিহ্থানাং ধারণং নিষিদ্ধং, তথা! চ পান্ধোত্তরখণ্ডে-অন্যৈর্ন 
দাহয়ে গাত্রং ব্রাহ্মণ হরিলানাৎ। শঙ্খচক্রপদাপন্নশাঙ্গণদ ন্ৈহরেরপীতি, তত তপ্তমুদ্রাদি- 
বিষয়ং॥ ১১৪ ॥ যদ্যপি নিত্যপার্যদস্য শ্রীভাগবতপ্রবর্ত শ্রীশঙ্বন্ত মুদ্রাধারণে কথঞ্চিপি 
দোষো ন ঘটতে, তর্থাপি তম্নাদঅন্তপত্বীগর্ভস্ত কন্তচিছ্বাক্ষণস্ত শাপসত্যতার্থমন্থরযোনৌ পাঞ্চ- 
জন্যসংজয়াইবতীর্ণস্ত শঙ্খস্ত তন্যান্থরত্বমুস্তাব্য কৈশ্চিদৈষবৈপ্তচ্চিহং কেবলং পৃথক্ ধাধ্যতে 
ইতি তন্মত্ং লিখতি চকুশঙ্ঘৌ চেতি ॥১১৫॥ তানি চক্রাদীনি তু তণ্তানি বহ্ছৌ৷ বিধিবৎ সন্তপ্য 
০ শপ সর্প 

অনন্তর মুক্রীধারণবিণি।__গৌতমীক্তন্ত্রে লিখিত আছে যে, দক্ষিণ বাছতে| চক্র, বাম ও 
- দক্ষিণ উভয় বাহুতেই শঙ্খ, বামবাহুতে গদা ও গদার নিয়ে পুনরায় চক্র ধারণ করিতে হয়। 

শজ্ঘোপরিভাগে পদ্ম, পুনর্বার দক্ষিণ বাহুতে পন্প, বক্ষে খড়গ ও শিরোদেশে সশর শরানন ধারণ 
করিবে ।১১১। বৈষ্ণব ব্যক্তি প্রথমতঃ এই পঞ্চ অস্ত্র ধারণ করিবেন, তদনস্তর দক্ষিণ হত্তে মীন 
চিহ্ন ও বাম হস্তে কৃষ্ম ধারণ করিবেন ।১১২। অতএব কথিত আছে যে, দ্বিজাতি দক্ষিণ বাহুতে 
সুদর্শন, মীন ও পদ্ম এবং বাম বাহুতে শঙ্খ, পদ্ম ও গদ! ধারণ করিবেন। ১১৩। সাশুরুদায়িক 
শিষ্ঠাচারাহসারে স্বীয় অভিরুচিমতে শঙ্খচক্রাদি চিহু-সমূহ সর্ববা্গে ধারণ করিতে হয়। ১১৪। 
কেহ কেহ শঙ্ধ ও চক্র এই ছুইটাকে পরম্পর লয় করত ধারণ করিয়। থাকেন। ১৫।* স্থধী 

.* নিতাপারদ তগবন্তকপ্রবর পপত্থের মস্কা ধারণে কোনর়গেও দোহ খটে ন! সতা, তথাপি এ শখের 
ধ্বনিতে কোন ধিজপত্থীর গর্ভপাত হইছিল, এই হেতু তৎপতি শঙ্খকে অভিপাঁপ দেন যে, « অন্থরগূহে ভোমার 
জন্ম হউক্।” শব্ধ সেই ছিজশাপ সত্য করণার্থ পাঞ্জন্ত নাম ধারণ করত শম্বপ্ণপে অবভীর্দ হন। কেহ কেহ 
ও শঙ্ধের জন্থরত্ব উদ্তাবণ পূর্বক তদীয় চিন্বকে পৃথক বরিয়! ধায়ণ কয়েন। 



পর্থবিশসঃ।].  আ্রীপ্রীহরিস্তক্িবিলাসঃ। ১৯১ 
অথ চক্রাদীনাং লক্ষণ।নি। 

স্বাদশারস্ত ব্কোণং বলয়ত্রয়সংযুত্তং। চত্রং স্তাদদক্ষিণাবর্তং শঙ্খশ্চ শ্রীহরেঃ স্বতঃ। 

গদাপদ্মাদ্দিকং লোকনিদ্ধমেব মতং বুধৈঃ। মুদ্রা বা ভগবন্নায়াঙ্িতা বাষ্টাক্ষরাদিভিঃ ॥১১৭ 
অথ মালাদিধারণং। 

ততঃ কৃষ্ণার্পিত! মাল! ধারয়েতুলসীদলৈঃ | পদ্মা ক্ষস্তলসীকা্ে: ফনৈর্দাত্র্াশ্চ নির্িতাঃ। 
ধারয়েতু.লসীকাষ্ঠভৃষণানি চ বৈষ্ণবঃ। মস্তকে কর্ণযোর্বাহ্বোঃ করয়োশ্চ যথারুচি ॥ 

অথ ম।লাধারণ বিধিঃ। 

স্কান্দে।_ সম্লিবেদোব হরয়ে তুলসীকা্টসম্ভবাং। 
মালাং পশ্চাৎ স্বয়ং ধত্তে স বৈ ভাগবতোত্তমঃ ॥ 

হরয়ে নার্পয়েদঘস্থ তুলসীকাষ্ঠসম্ভবাং। মালাং ধত্তে স্বয়ং মূঢ়ঃ স যাতি নরকং গ্রবং ॥ 
ক্ষালিতাং পঞ্চগব্যেন মূলমন্ত্রেণ মন্ত্রতাং। গায়ত্রা। চাষ্টকৃত্বে! বৈ মন্ত্িতাং ধূপয়েচ্চ তাং। 
বিধিবৎ পরয়। ভক্ত্যা সদ্যোজাতেন পৃজয়েৎ ॥ তুলসীকাষ্টসম্ভুতে মালে কৃষ্ণজনপ্রিয়ে । 
বিভ্্ি ত্বামহং কণ্ঠে কুরু মাং কৃষ্ণবল্পভং ॥ যথা ত্বং বল্লভা বিষ্চোনিত্যং বিষুজনপ্রিয়।। 
তথা মাং কুরু দেবেশি নিত্যং বিষুজনপ্রিয়ং ॥ দানে লা ধাতুরুদ্িষ্টো লাসি মাং হরিবল্লভে। 

শয়নহাদশ্তাম আদিশবাৎ উখানাদিদ্বাদশীষু চ ধারয়েৎ। অতোহত্র নিত্যকর্নলিখনে তিধ্যার্দিকং 

ন লিখিতমিতি ভাবঃ | কিলেতি তত্র শ্রতিস্থৃত্যাদিবাক্যপ্রামাণ্যং বোধয়তি ॥ ১১৬॥ 

লোকসিদ্ধমেব যথ! লোকে দৃশ্ঠতে তদাকারমেবেত্যর্থ: ৷ ভগবন্নীয়। কষ্ণরামেত্যাদিন। অষ্টা- 

ক্ষরমন্ত্া্দিভিবাক্কিতা | আদিশবেন পঞ্চাক্ষরাদি ॥ ১১৭॥ 

ব্যক্তি প্রতিদিন গোপীচন্দন দ্বারা চক্রাদি অস্-মূহ অদ্ধিত করিক্কেন্নু এবং শযনছাদশী ও ও 

উত্থানাদি দ্বাদশীতে এ সমস্ত মুদ্রা তপ্ত করত ধারণ করিবেন । ১১৬। রঃ 

অনস্তর চক্রাদিলক্ষণ।__ছ্বাদশ চাকার দ্বাদশসংখ্য পাখী, ছয়টী কোণ ও তিনটী বলয়সম- 
স্বিত হইলে চক্র কহে। এই প্রকার উক্ত আছে যে, শ্রীহরির শঙ্খ দক্ষিণাবর্ত ! ৷ লোকে গুদ! ও 

পল্মাদির ঘেপ্রকার নির্মাণ চলিত আছে, বুধগণ তদহূসারেই গ্রহণ কর্িবেন। কিংবা মুদ্রা 
শ্রীহরির রামকষ্ণাদি নামপমূহ দ্বারা অথব1 অষ্টাক্ষর কিংব! পঞ্চাক্ষরাদি মন্ত্র দ্বার! নির্টদিত 
হয়। ১১৭। 

অতঃপর মাঁলাদি ধারণ।-_-তৎপরে টি ী পদ্মবীজ, তুলসীকা্ঠ ও আমলকীফল দ্বার! 
বিরচিত মালা প্রভৃতি নিবেদন করিয়। অঙ্গে ধারণ করিবে। বৈষ্ণব ব্যক্তি শিরোদেশে, কর্ণ 

ছয়ে, বাহুছয়ে ও দুই করে রুচি অনুসারে তুলসীকাষ্ঠের অলঙ্কার ধারণ করিবেন। 

£পর মালাধারণবিধি ।__ধিনি তুলসীকাষ্ঠবিরচিত মাল! হরিকে অপরিপূর্ব্বক পরে নিজে 
ধারণ করেন, তিনি নিঃসন্দেহ ভগবন্তক্তের শ্রেষ্ট । যে মূর্থ তুলসীকাষ্টময়ী মাল! ভগবান্কে 
প্রধান না! করিয়া ধারণ করে, সে নিঃসন্দেহ নিরয়ে পতিত হয়। মালা গ্রধিত করত পঞ্চগব্য 

. স্বারা' ধৌত করিবে, তদনন্তর তদুপরি মূলমন্থ জপ করিয়া অষ্ধা গায়জী জপ করিবে, পরে ধূম- 

৫০ 



চে 

__ তুলসীদলাদিভিতনির্দিতা মালাঃ কষ্কাপিতাঃ সতীর্ধারয়েৎ ॥ ১১৮॥ 

১৯২ ক্রীস্ীহরিভক্তিবিলাসঃ | [৪র্থ বিলাসঃ। 

ভক্তেভাশ্ সমস্তেভ্যন্তেন মাল! নিগদাসে ॥ এবং সংপ্রার্থা বিধিবং মালাং রুষ্ণগলেইর্পিতাং । 

ধারয়েদৈষফবো যে। বৈ স গচ্ছেঘৈষবং পদং ॥ ১১৮ ॥ 

অথ মালাধারণনিত্যত । 
তত্রৈব কার্তিক প্রসঙ্গে ।__ 

ধাত্রীফলক্লতাং মালাং কঠস্থাং যো৷ বহেন্ন হি। 

বৈষ্ণবে! ন স বিজেয়ে বিষুপুজারতো যদি ॥ ১১৯। 
গারুড়ে। 

ধারয়স্তি ন যে মালাং হৈতৃকাঃ পাপবুদ্ধয়ঃ ৷ নরকান্ন নিবর্তাস্তে দগ্ধা; কোপা্নিন! হবেঃ ॥১২০। 
অতএব স্বান্দে | 

ন.জহ্যাৎ তুলসীমালাং ধাত্রীমালাং বিশেষতঃ | মহাপাতকসংহত্রাং ধর্মকা মার্থদায়িনীং ॥ ১২১। 
অথ মালধারণমাহাস্যং। 

অগন্তাসংহিতায়াং ।-- 

নির্াল্যতুলসীমালাযুক্তে। যশ্চার্চয়েদ্ধরিং| যদ্ যৎ করোতি তংসর্বমনন্তফলদং ভবেং ॥ ১২২| 

যদি যুদ্যপি ॥ ১১৯ ॥ হৈতুক! হেতুবাদনিষ্টাঃ ॥ ১২০ ॥ ন জহাৎ নিত্াত্বাৎ ধাত্রীমালাঞ্চ। 

নিত্যত্বেইপি ফলং দর্শয্তি বিশেষতঃ সম্যকৃতয়েত্যর্থ: | ষদ্ব! বিশেষতো ধাত্রীমালাং ন জহাদিতি 

তন্নিত্যত্বং নিতরামভিপ্রেতং ॥ ১২১ ॥ 

ম্পর্শ করাইয়৷ সদ্যোজাত মন্ত্র দ্বারা ভক্তিপূরব্ক অর্চনা করিবে। হে মালে! তুলসীকাষ্ঠ 
দ্বার তোমার নির্মাণ হইয়াছে, কৃষ্ণভক্তের! তোমাতে প্রীতি প্রদর্শন করেন, আমি তোমাকে 

কণ্ঠদেশে ধারণ করিতেছি, আমাকে শ্রাহরির প্রিয়পাত্র কর। হে কৃষ্ণবন্পুভে ! যেরূপ তুমি 

কৃষ্ণপ্রিয়৷ ও কৃষ্ণভক্তের! তোমাতে নিরস্তর যেরূপ প্রীতি প্রদর্শন করেন, আমাকে সেইরূপ 

কৃষ্ণভক্তবর্গের প্রিয়পাত্র কর। লাধাতুর প্রয়োগ দানার্ধে হয়। হে কৃষ্ণবন্পভে ! তুমি আমায় 
নিখিল ভক্তকে দান করিলে, অতএব তোমাকে মালা শব্দে কীর্ভন করা যায়। যে বৈষ্ণব যথা- 
বিধি এই প্রকার প্রার্থন! করিয়। প্রথমত কৃষ্ণের গলে মালা প্রদান করিয়া তৎপরে স্বয়ং ধারণ 
করেন, বিষুণপদে তাহার গতি হইয়া থাকে । ১১৮। 

অতঃপর মালাধারণনিত্যত।।_ স্বন্দপুরাণের কার্তিকপ্রসঙ্গে লিখিত আছে যে, যে ব্যক্তি 

ক্দেশে আমলকফলরচিত! মাল! ধারণ না! করেন, তিনি শ্রীহরির অর্চনায় নিযুক্ত থাকিলেও 
ব্ৈষব বলিয়া পরিগণিত হইতে পারেন না । ১১৯। গরুড়পুরাণে লিখিত আছে যে, যে সমস্ত 

হেতুবাদপরায়ণ পাপমতি মানব মাল! ধারণ ন|! করে, তাহার! হরিকোপানলে দশ্বীভূত হয় এবং 
নিরয়মধ্য হইতে আর প্রত্যাবৃত্ত হয় না । ১২*। অতএব স্বন্দপুরাণেও আছে যে, তুলসীমালা 

বিশেষতঃ আমলকীফলগ্রথিত মালা পরিহার করিতে নাই ; উহা! মহাপাপ ধ্বংস করে এবং 
ধর্ম, অর্থ ও কাম প্রদান করিয়। থাকে । ১২১। 

অনস্তর মালাধারণমাহাত্ম্য ।-_অগন্তাসংহিতায় লিখিত আছে যে, যাহা শ্রীহরিকে নিবেদিত 

মন ০ পপ 



৪র্থ বিলাসং। ] ীস্ীহরিভক্তিবিলাঁসং ১৯৩ 

নারদীয়ে।__-ষে কণ্ঠলগ্নতুলসীনলিনাক্ষমালা, যে বা! ললাটফলকে লসদূর্ঘপুণ্ডাঃ | 
যে বাহুমূলপরিচিহ্িতশঙখচক্রান্তে বৈষ্ণবা ভূবনমাণ্ড পবিজ্রয়স্তি ॥ ১২৩॥ 

কিঞ্চ।_ ভুজযুগমপি চিহ্নৈরঙ্কিতং যন্য বিষ্োঃ, পরমণপুরুষনায্াং কীর্তনং যয বাচি। 
খুতরমপি পুণু.ং ম্তডকে যন্ কণ্ে, সরসিজমণিমাল! যন্য তশ্যাম্মি দাসঃ ॥ ১২৪ 

বিষুরধর্মোত্বরে শ্রীভগবছৃক্কৌ। _ 
তুলসীকাষ্ঠমালাঞ্চ কস্থাং বহতে তু যঃ। অপ্যশৌচোইপ্যনাচারে। মামেবৈতি ন সংশয়ঃ ॥ 

স্কান্দে। - 

ধাত্রীফলরুতা৷ মাল! তুলসীকাষ্টসস্তব!। দৃশ্ঠতে যশ্ত দেহে তু ম বৈ ভাগবতোভ্তমঃ ॥ ১২৫ ॥ 

তুলসীদলজাং মালাং কণ্স্থাং বহতে তু ষঃ। বিষ্ণ,তীর্ণাং বিশেষেণ স নমস্তে। দিবৌকমাং ॥ 

তুলনীদলজ! মালা ধাত্রীফলরুতাপি চ। দদাতি পাপিনাং মুক্তিং কিং পুনর্বিষুদেবিনাং ॥ 
তত্রৈব কাণ্তিকপ্রসঙ্গে ।_ 

যঃ পুনস্তলসীমালাং কৃত্ব। কণ্ঠে জনার্দনং। পূজয়েৎ পুণ্যমাপ্রোতি প্রতিপুষ্পং গবাযুতং ॥ ১২৬॥ 

যাবল্ুঠতি কঠস্থা ধাত্রীমাল! নরস্য হি। তাবত্তস্ত শরীরে তু গ্রীত্যা লুঠতি কেশবঃ। 
স্প্শেচ্চ যানি লোমানি ধাত্রীমালা কলে নৃণাং । তাব্ধসহমাণ বসতে কেশবালয়ে | 

শ সপ শপ "পেশ শা শপপাাপমপা শি) 

নির্ধানযং ভগবচ্ছেষস্তদ্রপা যা তুলসীমাল! তয়া যুক্তঃ সন্॥ ১২২ ॥ লনশ শ্রীহ হরিমন্দিরতা 
শোভমানমৃদ্ধপু্ডং যেষাং তে ॥ ১২৩॥ বিষ্কোশ্চিহৈঃ | যন্ত বাচি নাম্নাং কীর্ভনশিত্যত্ত 

্স্তত্েন ডি রা 11 তুলসীকাষ্টসম্বা চ চ ॥১২৫। গবাধুতং অযুত- 
না ৭ শপ পপ সপ ৬৭ সস সস ্রািপ : স ১ শাল 

ও 

হইয়াছে ঈদৃশী তুলসীমাল! ধারণ পূর্বক যে ব্যক্তি ভগবানের পূজা! করেন এবং অপরাপর যে 
ষে সমন্ত ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করেন, তৎসমস্তই অক্ষয়ফলপ্রদদ হয়। ১২২। যে সকল ব্যক্তিত্ব ক- 

দেশে তুলসীমালা ও পদ্মবীজমালা বিদ্যমান থাকে এবং যে সকল ব্যক্তির ভালপ্রদেশে উর্পুণ্, 
বিরাজমান দৃষ্ট হয়, আর যে সকল ব্যক্তির বাহুমূলে শখ্খচক্রচিহু দেদীপ্যমান, সেই সমস্ত*বৈষ- 
বেরা আশু জগৎ পবিত্র করিয়। থাকেন। ১২৩। আরও লিখিত আছে যে, যে ব্যক্তির বাহুযুগল * 
হরির অস্ত্রাদি চিহ্ে অঙ্কিত, যে ব্যক্তির বচনাবলীতে পরমপুরুষ হরির নামসমুহ কীন্ভিত হয়, 

ধাহার শিরোদদেশে সরল উর্দপুণ্ড বিরাজমান এবং কগদেশে পন্মবীজমাল! স্থশোভিত, আমি 
তদীয় দাসম্বরূপ।১২৪। বিষুবধর্মোত্তরে শ্রভগবদুক্তিতে আছে যে, যে ব্যক্তি তুলসীকাষ্টনির্মিতা 
মালা ক্ঠদেশে বহন করেন, তিনি অপবিত্রই হউন, আর আচারভ্রষ্টই হউন, আমাকে লাঁভ 
করিবেন সন্দেহ নাই ।্বন্দপুরাণে আছে যে, যে ব্যক্তির কলেবরে ধাত্রীফলনির্িতা ও তৃলসী- 
কাষ্টময়ী মালা দৃষ্ট হয়, তিনি নিঃসন্দেহ ভগবন্তক্তব্যক্তিসমূহের মধ্যে শ্রেষ্ঠ | ১২৫। যেব্যক্তি 

. তুলসীপত্ররঞ্জিতা মাল! ধারণ করেন, বিশেষতঃ হরিকে নিবেদন পূর্বক কণ্ঠে বহন করেন, 
তিনি দেবগণেরও প্রণম্য । যে সকল ব্যক্তি হরি আরাধন! করেন, তাহাদিগের কথা কি 
আর বলিব, তুলসীদলগ্রথিত! ও ধাত্রীফলরচিত! মালা পাতকিগণকেও মুক্তি প্রদান করে। 

২৫ 



১৯১৪ গ্রীঞ্ীহরিভক্তিবিলাসঃ| [ ৪র্ঘ বিলামঃ। 

যাবদ্িনানি বহতে ধাত্রীমালাং কলৌ নরঃ| তাবদ্যুগসহত্রাণি বৈকুণজে বসতির্বেৎ ॥ 
মালাধুগ্নঞ্চ যে! নিত্যং ধাত্রীতুলসিসস্ভবং । বহতে কণ্ঠদেশে চ কল্পকোটিং দিবং বসে ।১২৭॥ 

গারুড়ে চ মার্কগেয়োক্ী ।-- 
তুলসীদলজাং মালাং কষ্কোতীর্লাং বহেতূ যঃ। পত্রে পত্রেইশ্বমেধানাং দশানাং লভতে ফলং। 
তুলসীকাষ্টসম্ভৃতাং যে৷ মালাং বহতে নরঃ | ফলং যচ্ছতি দৈত্যারিঃ প্রত্যহং দ্বারকোস্তবং ॥ 
নিবে বিষ্ণবে মালাং তুলসীকাষ্ঠসস্তবাং। বহতে যে!নরো ভক্ত্যা! তশ্ত বৈ নাস্তি পাতকং। 

সদা গ্রীতমনাস্তস্ত কৃষ্ণো৷ দেবকিনন্দনঃ ॥ তুলসীকাষ্ঠস্ভৃতাং যো৷ মালাং বহতে নর; । 
্ায়শ্চিতং ন তন্ান্তি নাশৌচং তন্ত বিগ্রহে॥ তুলসীকাষ্টসম্তৃতং শিরসো যত ভূষণ । 

বাহেবোঃ করে চ মত্ত্যস্য দেহে তশ্য সদা হরি ॥ ১২৮॥ 
তুলসীকাষ্টমালাভি্ভষিতঃ পুণ্যমাচরেৎ। পিতৃণাং দেবতানাঞ্চ কৃতং কোটি গ্রণং কলৌ ।১২৯। 

তুলসীকাষ্ঠমালাস্ত প্রেতরাজন্ত দূতকা:। দৃ্ নশস্তি দূরেণ বাতোদ্ধ,তং যথা দলং॥ 
তুলসীকাষ্টমালাভি ভুঁষিতো ভ্রমতে যদি । ছুম্বগং ছুম্নিমিতঞচ ন ভয়ং শ্তরজং কচিৎ॥ ১৩০ । 

(সংখ্যগোদানফলমিত্যর্থ; ॥ ১২৬। ৬। তুলসিমম্তবমিতি স্বত্বমার্যং ॥ ১২৭॥ দ্বারকোস্তবং দ্বারকা-: 
নিবাসজং ফলং তন্মৈ প্রযচ্ছতি ॥ ১২৮॥ পুণ্যং পুণ্যকর্ম। পিতৃণাং দেবতানাঞ্চ ততসম্বদ্ধি কর্ম 

ক্কতং কোটিগুণং ভবেৎ। বিশেষতঃ কলৌ ॥১২৯ নশ্া্তি অদৃষ্ঠা ভবস্তি পলায়স্তে ইত্য্ঘঃ।১৩০। 
০ ভন সপ শি তত সস শি ৮ পপ আত সপ পপ ৮ ০৮ সপ পর 

স্বন্দপুরাণে কা্ঠিকপ্রসঙ্গে আছে যে, যে ব্যক্তি কঠদেশে তুলসীমালা৷ বহন পূর্বক হরির অর্চনা 
করেন, তিনি প্রত্যেক কু্ম দান দ্বার অযুত গোদানের ফল প্রাপ্ধ হন।১২৬। আমলকী মালা 
কণ্ঠদেশে লগ্ন হইয়। যতদিন নরদেহে বিলুষ্ঠিত হয়, হরিও গ্রীতিসহকারে তাবৎকাল তীয় 
শরীরে লুহ্তিত হইতে থাকেন। কলিযুগে আমলক ফলের মালা মানবগণের যতসংখ্য রোম 
স্পর্শ করে, তাহার! তত সহশ্রবর্ম হরিধামে অবস্থিতি করেন। কলিষুগে মানব যতদ্দিন আম- 
লকীফলের মাল! বহন করেন, তত সহমত যুগ্ন বৈকৃ্ঠধাে তাহার স্থিতি হয়। যে ব্যক্তি গ্রতি- 
দিন কদেশে ধাত্রীমালা ও তুলসীমাল! বহন করেন, কোটিকল্পকাল স্থরপুরে তাহার স্থিতি 

' হয়। ১২৭। গরুড়পুরাণে মার্কগেয়ের উক্তিতে আছে যে, শ্রীকষ্ধের কঃ হইতে 
অবতারিত তুলসীপত্ররচিতা মালা! গলদেশে বহন করিলে, সেই মালায় যতসংখ্য পত্র থাকে, 
তত্প্রতিপত্রে সেই ব্যক্তি দশ দশ অশ্বমেধযজ্ঞের ফল লাভ করেন। যে ব্যক্তি প্রতিদিন 
তুলসীকাষ্টময়ী মাল! ধারণ করেন, দৈত্যনিস্থদন হরি তীহাকে দ্বারবতীবাসের ফল দিয়া 
থাকেন। যে ব্যক্তি তুলসীকাষ্টময়ী মাল! হরিকে নিবেদন পূর্বক ভক্তিসহকারে ধারণ করেন, 
তাহার কোন পাতকই বিস্তমান থাকে না, দেবকীতনয় হরি তংগ্রতি নিরস্তর অন্ত 
থাকেন। তুলসীকাষ্ঠময়ী মাল! বহনকারীকে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয় না এবং তদীয় কলেবরে 
পাতকও বিদ্যমান থাকে না। যে ব্যক্ষির শিরোদেশে, অঙ্গে, বাহযুগ্লে ও করে তুলসী- 
কাষ্ঠরচিত ভূষণ বিদ্যমান থাকে, হরি নিরন্তর তদীয় শরীরে বিরাজ করেন । ১২৮। 
কলিকালে তুলসীকাষ্ঠরচিত মালায় সমলঙ্কৃত হইয়! পুণ্যক্রিয়া এবং পিতৃলোকের কর্খ 
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অথ গৃছে সন্ধ্যোপাসনবিধিঃ। 

সন্ধ্যোপাস্তাদিকং কন্ম ততঃ কুর্ধ্যাৎ যথাবিধি। কষ্ণপাদোদকেনৈব তত্র দেবাদিতর্পণং ॥১৩১॥ 

শিরসা বিষ্টুনিম্মাল্যং পাদোদেনাপি তর্পণং | পিতৃণাং দেবতানাঞ্চ বৈষণবৈস্ত সমং মতং|১৩২। 
সন্ধ্যোপান্তো চ বশিষ্ঠবচনং ।-_ 

গৃহে স্বেকগুণা সন্ধ্যা গোষ্টে দশগুণা স্থৃতা । শতসাহম্রিকা নষ্ভামনস্তা বিষুসন্ধিধৌ । 
অথ শ্রীগুরুপৃ্া। 

পুজয়িষ্যংস্ততঃ কৃষ্ণমাদৌ সন্লিহিতং গুরুং। প্রণমা পৃজয়েস্ক্তযা দ্ব! কিঞ্িছুপায়নং ॥ 
স্বতিমহার্ণবে।_ রিক্তপাণির্ন পশ্তেত রাজানং ভিষজং গ্ুরুং। 

নোপায়নকরঃ পুক্রং শিষ্যং ভূত্যং নিরীক্ষয়েৎ্ ॥ ১৩৩ ॥ 

কিঞ্চ শ্রীভগবদুক্কৌ।__ 

প্রথমন্ত গুরুং পুজা ততশ্চৈব মমাচ্চনং। কুর্বন্ সিদ্ধিমবাপ্পোতি হন্থ! নিক্ষলং তবে ॥ 
শ্লিনারদেন চ।-_ 

গুরৌ মন্নিহিতে যন্ত পৃজয়েদন্তম গ্রতঃ | স ছূর্গতিমবাপ্রোতি পৃজনং ত্য নিক্ষলং ॥ ১৬৪। 
শপ শা জাপা ৮ পাশ পা পীপপীপাপিপাা ৮ শাািসপীসপপত ৮. স্পা শি শাাপীপপী শীশিস্পপপীপপী পাপা পিস পিপি পপি 

পূর্ববং বহিষ্থীর্ঘন্লানে স্ধ্যোপাসনাদিকং লিখিতম্, ইদানীং গৃহবিষযকং তল্িখতি সন্ধ্যেতি। 
তত্র তন্মিন্ কর্মণি॥ ১৩১ ॥ বিঞ্ুনির্মাল্যং তদ্বহনমিতার্থ: | তদ্দ্যং*সমং তুল্যং মতং ॥ ১৩২ ॥ 

পশ্তেত পশ্তেৎ। নিরীক্ষয়েৎ স্বার্থে ইণ্ নিরীক্ষেত ॥ ১৩৩ ॥ এবং কিঞ্চিছুপায়নং দবে- 

ত্যত্র প্রমাণবচনং সংগৃহ্থাধুনা সন্গিহিতং সন্তং খুরুমাদৌ পৃজযেদিতি শ্রীভগবদচনাদিনা প্রমাণ- 
যতি প্রথমমিতি দ্বাভ্যাং। পুজা পৃজয়িত্ব। | ১৩৪ | 

মস 

ও ৈবকর্শ করিলে তংফল কোটিগুণিত হ্য। । ১২৯। ১। যমদূতেরা দূর হইতে তুলসীকাষ্মযী 

মাল! দর্শনে বায়ুবিতাড়িত-পত্রবৎ পলায়ন করে। তুলশীকাষ্ঠময়ী মালাতে অলঙ্কত হইয়া ভ্রমণ 

করিলে তাহার ছুংস্বপ্ন, দুর্ঘটনা ও শক্রতয় বিদ্যমান থাকে না। ১৩০। | 

অতঃপর গৃহে সন্ধ্যোপাসনবিধি।-_এই প্রকারে মালাধারণ করিয়া যথাবিধি ্োগাননাদি 

ক্রিয়া এবং এ ক্রিয়া শ্রীহরিচরণামৃত দ্বার! দেবাদির তর্পণ করিবে । ১৩১। শিরোদেশে বিষু- 
নির্শাল্য ধারণ এবং বৈষ্ণব-চরণামৃত দ্বারা পিতৃগণের তর্পণ, এই উভয়কে বৈষ্ণবের! তুল্য- 
বিধান করিয়াছেন । ১৩২। সন্ধ্যোপাসনবিষয়ে বশিষ্ঠের উক্তি আছে যে, গৃহে সন্ধ্যোপাসন৷ 

করিলে একগুণ, গো্মধ্ো দশগুণ, নদীতে শতসহন্গ্ণ এবং হরিসমীপে করিলে সংখ্যা" 

তীতগুণ ফলপ্রদ হয়। 
£পর গুরুপৃজা ।--তৎপরে শ্রীহরির অর্চনার্থ উপস্থিত হুইয়৷ নিকটবর্তী গুক্ষদেবকে 

কিঞ্চিৎ উপহার অর্গণ করত প্রণাম করিয়া ভক্তিপূর্ব্বক অর্চনা করিবে। স্মতিমহার্বে লিখিত 

আছে যে, রাজা, গুরু ও চিকিৎসক, ইহান্দের সহিত রিক্তহত্তে সাক্ষাৎ করিতে নাই এবং 

উপায়নহত্ত হইয়! গু, শিষ্য ও ভূত্যের সহিত সাক্ষাৎ করিবে না। ১৩৩। .আরও আছে 



১৯৬ শ্ীপ্রীহরিভক্িবিলাসঃ | [৪র্থ বিলানঃ। 

অথ শ্রাগুরুমাহাস্মযং। 
শতিযু।-_ 

যস্য দেবে পরা ভক্কিরথা দেবে তথ! গুরৌ। তন্তৈতে কথিত হর্থাঃ প্রকাশস্তে মহাত্মবনঃ ॥১৩৫। 

একাদশন্বদ্ধে শ্রীভগবছৃক্ত।__ 

আচার্ধাং মাং বিজানীয়ান্নাবমন্যেত কহিচিং। ন মর্ত্যবৃদ্ধ্যাস্থয়েত সর্বদেবময়ে! গুরুঃ 1১৩৬। 

শ্রীদশমন্তন্ধে চ।-_ 

নাহমিজ্যাপ্রজাতিভযাং তপসোপশমেন চ। তুষ্যেয়ং সর্বভৃতাত্মা গুরুশুশ্বষয়৷ যথা ॥১৩৭| 

সপ্তমন্ষদ্ধে শ্রীনারদোক্তৌ।__ 

যন্ত সাক্ষান্তগবতি জ্ঞানদীপ প্রদে গুরৌ। মর্ভ্যাসদ্ধীঃ শ্রুতং তন্ত সর্বং কুপ্তরশৌচবৎ ॥ ১৩৮॥ 
অন্তত্জাপি ।__ 

মাধকন্ত গুরৌ ভক্তিং মন্দীকুর্বস্তি দেবতাঃ | যন্নোইতীত্য ব্রজেদ্িষুণং শিষ্যে। ভক্ত গুরৌ ফ্রবং ॥ 

অর্থাঃ পুরুতযার্থাঃ ॥ ১৩৫ ॥ নান্থয়েত মা! দৌযদৃষিং কু্ধযাৎ॥ ১৩৬॥ ইজ্যা যজ্ে। গাহসধন্ময। 
গ্রজাতিঃ গ্রকৃ্টজন্ম উপনয়নং তেন ব্রপ্ষচারিধম্ম উপলক্ষ্যতে তাভাং। তথা তপসা বানপ্রস্থ- 

ধর্শেণ ব৷ অহং পরমেশ্বর্তথা ন তুষোয়ং যথা সর্বভূতাত্মাপি গুরুস্তশষয়। ॥ ১৩৭ | গ্রর্ববভক্ত্যা। 

পরমানরোযা গুরুতক্তি ক্রম রতি যস্তেতি | সাক্ষান্তুতে । ম্যাসদ্বী মত ইতি অনঘ্দ্ধিঃ | 
শশী পি শপ তত শশা শপ সপ ত শাসপাশাত ০ পপ 

তগবান্ বনিয়াছেন, প্রথমতঃ গুরুদেবের অর্চনা করিয়। পরে আমার পূজ| করিলে সিদ্ধি 

লাভ হয়, অন্যথ| পূজা ফলবতী হয় না। নারদও কহিয়াছেন যে, গুরুদেবের সমীপে বিদ্য- 
মান থাকিতে যে ব্যক্তি প্রথমে অপরের পুজা করে, সে ছুর্গতি প্রাপ্ত হয় এবং তদীয় পুজাও 
ফলবতী হয় না। ১৩৪ । 

অতঃপর গুরুমাহায্ম।-_স্রুতিতে লিখিত আছে যে, দেবতার প্রতি যাহার পরম! ভক্তি 
আছে এবং দেবতার প্রতি যেরূপ, গুরুদেবের প্রতিও যাহার সেইরূপ ভক্তি, সেই মহাত্মা 

মত্কথিত পুরুষার্থ বোধগম্য করিতে পারেন। ১৩৫। একাদশ স্কন্ধে ভগবছুক্তিতে লিখিত 

* আছে ধে, আমাকেই আচার্ধ্য বলিয়। জানিবে, কদাচি আচার্য্ের অবমাননা করিবে ন|; 
নরজ্ঞানে কাচ তত্প্রতি অকুয়! প্রকাশ করিবে না; কারণ গুরুদেব সর্বদেবময়। ১৩৬। 

দশমন্কদ্ধে লিখিত আছে যে, আমি সর্বভূতাক্সা, গুরু-সেবা ছারা আমি যেপ্রকার প্রীত হই, 
গারস্থা ধন্ব, ক্রদ্মচর্ধ্য, বানপ্রস্থ ও যত্যাচারেও সেরপ তুষ্ট হই না । ১৩৭। সপ্তমস্কন্ধে নার- 
দেঁক্তিতে আছে যে, হে নৃপতে! জ্ঞানরূপদীপ প্রদাতা গুরুদেব সাক্ষাৎ ভগবানের স্ব রূপ, সেই 
গরুদেবের প্রতি মন্ুষ্যজ্ঞানরূপ অসদ্বদ্ধি করিলে সে ব্যক্তির অখিল শাস্্রশ্রবণ গজন্নানবৎ বিফল 
হয়। ১৩৮। অন্ত্রও লিখিত আছে যে, শিষ্য গুরুদেবে অচল ভক্তি রাখিয়া আমাদিগকে 

লঙ্ঘন পূর্বক হরিকে লাভ করিবে; এই হেতু অম্রগণ সাধকের গুরুর প্রতি ভক্তি মন্দীভূত 
করিয়া দিয়া থাকেন।  মন্ুস্থতিতে লিখিত আছে যে, অজ্ঞানকেই বালক বলা যায়, মন্ত্বীতাই 

পিত। শবে অভিহিত। বুধগণ বলিয়। থাকেন, অজ্ঞান ব্যক্তি নিঃসন্দেহট বালক এবং মঙ্্- 
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মঙ্ছম্থতৌ ।__ 
অজ্ঞো ভবতি বৈ বালঃ পিতা ভবতি মন্ত্র: । অজ্ঞং হি বালমিত্যাুঃ পিতেত্যেব তু মন্তরং। 

কিঞ্চ।-_ গুরুত্রণ্ধা গুরুবিষুঃগুরুর্দেবে। মহেশ্বরঃ | 
গুরুরেব পরং ব্রহ্ম তম্মাৎ সংপৃজয়েং সদ ॥ ১৩৯ ॥ 

বামনকল্পে ব্রদ্ধণে। বাক্য ।-- 

যো মন্ত্র: স গুরু? সাক্ষাৎ যো গুরুঃ স হরি: স্ৃতঃ | গুরুর্ন্ত ভবেভ্ ন্তস্ত তুষ্টে। হরিঃ স্বয়ং । 

গুরোঃ সমাসনে নৈব ন চৈবোচ্চালনে বসেৎ ॥ 

বিষুরহস্তে।__তন্মাৎ সর্বপ্রযত্বেন যথাবিধি তথা গুরুং। 
অভেদেনার্চয়েদযস্ত স মুক্তিফলমাপু,য়াৎ। ৮ 

বিষুধন্মে শ্রীভাগবতে চ হরিশন্দরস্ত |__ 

গুরুত্শ্রষণং নাম সর্বধন্মোন্তমোত্বমং | তন্মাৎ ধন্মাৎ পরে ধশ্মঃ পবিত্রং নৈব বিদ্যতে ॥ 
কামক্রোধাদিকং যদযদাত্সনোইনিষ্টকারণং। এতৎ সর্ব গুরৌ ভক্ত্য। পুরুষে হৃগ্স৷ জয়েং 

পাল্পে।_-পিতুরাধিক্যভাবেন যেইন্চয়ন্তি গুরুং সদা । ভবন্ত্যতিথয়ে। লোকে ব্রদ্ষণস্তে বিশাংবর ॥ 
তত্রৈব দেবহৃতিস্ততৌ।-__ 

ভক্তরা হরৌ মেহস্তি তদ্ব্লিষ্ঠা গুরৌ যদি। মমান্তি তেন মতোন বং ং দু মে হরি: | 

তং শাস্ভ্যাসং কু্করশৌচবৎ ্ যর্থমেবেত্য্॥ ১৩৮। সংগৃজযোগ্ক রুমেব 1১৩৯ গুরব ইতি 
বহুবচনং গৌরবেণ। যদধ।প্রসঙ্গাদন্যোমপি গুরূণাং সংগ্রহার্থং। তে চোক্তাঃ কৌর্শে।__উপা- 
ধ্যায়ঃ পিতা জোষ্ঠো ভ্রাত। চৈব মহীপতিঃ। মাতুলঃ শ্বশুরঃ সুতো মাতামহপিতামহৌ। ব্ণজোষ্ঠঃ 

দাতাই পিতা সন্দেহ নাই। আরও কথিত আছে, গুরুদেবই ব্রদ্গা, গুরুদেবই বিষণ, গুরুদেবই 
শিব এবং গুরুদেবই পরক্রহ্ম ; সুতরাং নিরন্তর গুরুদেবের অচ্চনা করিবে। ১৩৯। বামনকল্পে 

্দ্ষোক্তিতে আছে যে, যাহা মন্ত্র, তাহাই গুরু-স্বরূপ; যিনি গুরু, তিনিই সাক্ষাৎ হরি, যে 
ব্যক্তির প্রতি গুরুদেব প্রীত থাকেন, স্বয়ং হরিও তও্প্রতি প্রসন্ন হয়েন। * গুরুর সদৃশ আসনে * 
কিংবা তদপেক্ষ। উচ্চাসনে সমাপীন হইবে না। বিষ্ণুরহস্তে লিখিত আছে যে, অতএব যে- 
প্রকার বিধান আছে, তদস্থসারে যে ব্যক্তি সর্ব! সযত্বে গুরুদেবকে হরিসহ অভিন্নবোধে 

অর্চনা করেন, তিনি মুক্তিফল লাভ করিয়া থাকেন। বিষুধর্মে ও ভাগবতে হুরিশ্চন্রোক্তিতে 
আছে যে, গুরুসেবাই সর্বোত্তম ধর্ম, তদপেক্ষা উত্তম অথব1 পবিত্র ধর্ম আর নাই। গুরুদেবের 

প্রতি ভক্তি রাখিলে আত্ম-অহিতকর কামক্রোধাদিকেও জয় করিতে পারা যায়। পন্মপুরাণে 

লিখিত আছে যে, হে বৈশ্ঠগ্রবর ! যে সকল ব্যক্তি গুরুদদেবকে পিতা৷ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠবোধে 

নিরন্তর অর্চনা করেন, তাহারা ব্রহ্ষধামের অতিথি হন, অর্থাৎ ব্রহ্ষধামে তাহাদিগের গতি 

হইয়া থাকে । এ পুরাণেই দেবহৃতিত্তবে প্রকাশিত আছে যে, যক্ত্রপ হরির প্রতি মদীয় ভক্তি 
বিদ্যমান আছে, ভত্রপ নিষ্ঠা গুরুদেবে থাকিলে সেই সত্য দ্বারা হরি আমাকে স্বীয় মৃদ্তি 
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আদিত্যপুরাণে ।+_ 
অবিদ্যো বা! সবিদেযো ব গুরুরেব জনার্দনঃ। মার্গস্থো বাপামার্গন্থো গুরুরেব সদা গতিঃ॥ 

অন্তর চ।__হরৌ রুষ্টে গুরুত্ত্রাতা গুরৌ কষ্টে ন কশ্চন। তন্মাৎ সর্বপ্রযত্তেন গুরুমেব প্রসাদয়েখ॥ 

্রক্ষবৈবর্তে ।__ | 
অপি স্বস্তঃ শপন্তে৷ ব| বিরুদ্ধা অপি যে ক্রুধা। গুরবঃ পৃজনীয়ান্তে গৃহং নত্বা নয়েত তান্॥ 

তৎ শ্লাঘ্যং জন্ম ধন্যং তদ্ দিনং পুণ্যাথ নাড়িক!। 

যন্কাং গুরুং ্রথমতে সমুপাস্ত ভূ ভক্তিতঃ ॥ ১৪০ ॥ 

কিঞ্চ।__উপদেষ্টারমাম্নায়াগতং পরিহ্রস্তি যে। তান্মৃতানপি ক্রব্যাদাঃ কৃতগ্বাক্নোপতূঞ্ধ তে 1১৪১। 

বোধঃ কলুধিতস্তেন দৌরাস্মাং প্রকটাকৃতং। গুরুর্ষেন পরিত্যকন্তেন ত্যন্তঃ পুরা হরিঃ 1১৪২ 
অন্ধত্র চ।--গ্রতিপদ্য গুরুং যন্ত মোহাদি গ্রতিপদ্যতে। 

র্ কল্পকোটিং নর পচ্যতে পুরুষাধমঃ ॥ ১৪৩। 

পিতৃব্্চ সর্ব তে গুরব; স্বৃতাঃ | গুরূণামপিসর্বেষাং পৃ পুজ্যা; পঞ্চ বিশেষতঃ | তেযামাদ্যা্য়ঃ 

তেষ্টান্তেযাং মাত! স্ুপুঁজিতা । কিঞ্চ।-_যো ভাবয়তি যা! শুতে যেন বিদ্যোপদিশ্ঠতে | জ্যেষ্ঠো 

ভ্রাতা চ ভর্তা চ পঞ্চেতে গুরবঃ স্বতাঃ ॥ আত্মনঃ সর্বযত্বেন প্রাণত্যাগেন বা পুনঃ । পুজ- 

নীয়া বিশেষেণ পঞ্চেতে ভূতিমিচ্ছতেতি ॥ ১৪০ ॥ গুরুত্যাগেন পরমানর্থং দর্শযন্ গুরুমাহাজ্ময- 
মেব প্রঢঘনতি উপদেষ্টারমিতি ত্রিভিঃ। আম্নায়াগতং কুলক্রমায়াতং বেদবিহিতং বা ॥ ১৪১। 
বোধো জানং বিদ্য। বা ॥ ১৪২ ॥ গুরুৎ প্রাতিপন্য গুরুতেন স্বীরৃত্য ॥ ১৪৩॥ 

প্রদ্শন করুন্। আদিত্যপুরাণে লিখিত আছে যে, বিদ্যাহীনই হউন্ অথবা! বিদ্বান্ই হউন, 
গরুদেবই জনার্দনন্বরূপ এবং তিনি স্বপথে থাকুন্ অথব! কুপথগামী হউন্, নিরন্তর গুরুদদেবই 
€ একস্লাত্র ) গতি। অন্তত্রও লিখিত আছে যে, হরি কুপিত হইলে গুরুদেব উদ্ধার করেন; 
কিন্তু গুরুদেব কুপিত হইলে কেহই পরিত্রাত। নাই; স্ৃতরাঁং সর্থা যত্ব সহকারে গুরুদেবকে 

গ্রস্ন করিবে। ব্রপ্ধবৈবর্তপুরাণে লিখিত আছে যে, আঘাত করুন্ কিংব। অভিশাপ দিউন্ 
, এবং বিরুদ্ধ হউন্ অথব| রুষ্টই হউন্, ধাহারা৷ গুরুজন, তাহাদিগকে অর্চনা পূর্বক প্রণাম 

ধরিয়! গৃহে আনয়ন করিবে । * 

যাহাতে ভক্তি সহকারে অচ্চন! করিয়া গুরুরেবকে প্রণাম করা যায়, সেই জন্মই ধন্য, সেই 
দিনই সার্থক এবং সেই ঘটিকাই পবিভ্র। ১৪০। আরও কথিত আছে, যে সকল ব্যক্তি 

ফুলপরম্পরাগত কিংবা বেদবিহিত গুরুদেবকে বিসঙ্জন করে, তাহারা কৃত; তাহারা প্রাণ- 

ত্যাগ করিলে মাংসাশী গশ-পক্ষিগণও তাহাদিগকে ভোজন করে না.। ১৪১। যেব্যক্তি 

গুক্ কর্তৃক পরিত্যক্ত হন, তৎকর্তৃক হরি অগ্রেই পরিত্যক্ত হইয়াছেন। ইহা দ্বার! তদীয় জান 
কলুষিত হয় এবং তাহার দৌরাত্ম্য প্রকটাকৃত হইয়া থাকে। ১৪২। অন্ততজও লিখিত 

ক গ্রে মন্্রাতা গুরুর কথা তুলির প্রদঞ্জত: অপরাপর গুরুঃ কখ। কহিতেছেন। শাস্ত্রে কথিত আছে যে, 
বেদাধ্যাপক, পিত।, জ্যেঠ নহোদর, দৃঁগতি, ত্বশুর। মাতুর। পুরাপবরণ। মাতামহ, নি নি ও গিতৃব্য 
ইহার। গুক্ুপদবাতা । 
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অন্রাপবাদঃ | 
পঞ্চরাতে ।-- 

অবৈষ্ণবোপদিষ্টেন মন্ত্রেণ নিরয়ং ব্রজেৎ। 

পুনশ্চ বিধিনা সম্যগৃগ্রাহয়েছৈষণবাদগ্রোঃ ॥ ১৪৪ । 
অথ জীগুরুভক্তিফলং। 

অগন্ত্যসংহিতায়াং।__ 

যে গুর্বাজ্ঞাং ন কৃর্বাস্তি পাপিষ্টাঃ পুরুষাধমাঃ। ন তেষাং নরকরেশনিন্তারে। মুনিসতম ॥ 

ধৈঃ শিষ্যৈঃ শঙ্বদারাধ্যা গুরবো হাবমানিতাঃ। পুন্রমিত্রকলত্রাদিসম্পত্তযঃ প্রচ্যুতা হি তে॥ 
অধিক্ষিপ্য গুরং মোহাং পুরুষং প্রবদস্তি যে। শৃকরত্বং ভবত্যেব তেষাং জন্মশতেঘপি ॥ 

ে গুরুপ্রোহিণে! মুঢ়াঃ সততং পাপকারিণঃ | তেষাঞ্চ যাবৎসুকৃতং দুঙ্ধৃতং স্যার সংশয়ঃ |১৪৫। 

অতঃ প্রাগৃগুরুমভ্যর্চ্য কৃষ্ণভাবেন বুক্িমান্। ত্র্যবরানসমান্ কুর্ধযাৎপ্রণাম।ন্ দগডপাতবৎ॥ 

অতএব কৌন্মে শ্রীব্যামবচনং ।__ 

ব্যত্যন্তপাণিন! কাধ্যমুপসংগ্রহণং গুরোঃ। 

সব্যেন সব্যঃ স্পরষ্টব্যো দক্ষিণেন তু দক্ষিণঃ॥ ইতি ॥ ১৪৬॥ 
শা শশশশ শাশাশীীশীীশিট শীট শট শী পোপ 

_. মারস্থে বাপ্যমার্গ্থ ইত্যনে ন উপদেষ্টারমিত্যাদিনা চ কথঞ্চদপি গুরুর্নত্যাজ্য ইতি লিখিতম্ 
অধুন। তত্র মোহাদবৈষণবে! গুরু: কৃতশ্চেত্তহি স পরিত্যাঞ্জ ইতি প্রসঙ্গাৎ পূর্বত্রাপবাদং লিখতি 
অবৈষ্ণবেতি। গ্রাহয়েদিতি স্বার্থে ইণ মন্ত্র গৃহীয়াদিত্যর্থ:। যদ্বা,_-সাধুজনস্তাদৃশং জনং 

কুপয়। মন্ত্র গ্রাহয়েদিত্যর্থঃ। বৈষ্ণবাৎ প্রায়ো ত্রাঙ্গণাদেবেতি জেয়ং পূর্ববং গুরুলক্ষণে তথ! 
লিখনাৎ ॥ ১৪3 ॥ 

্রীগুরুতের্দাচাম্সৈব তদভক্তানাং ছুর্গাতিদোষান্ লিখতি যে গুর্ববাজ্ঞামিত্যাদিনা। অতএব 
সততং পাপকারিণো! ভবস্তি ॥১৪৫ ত্রয়োহবর। অন্ত্য1 যেধু তান্ ত্রিভ্যোহন্যনানিত্যর্থঃ ৷ অসমান্ 
অধুষ্তান। রাহা শ্রীপদদ্বয়ধারণং। তত্প্রকারমেবাহ সব্যেনেতি। 85889 

আছে যে, যে ব্যক্তি একবার গুরু বলিয়া স্বীকার করিয়া  পুনর্বার 'সেই গুরু গুরুকে পরিহার " 
করে, তাহাকে নরাধম বলিয়। জানিবে; সে কোটিকল্পযাবৎ নিরয়মধ্যে পচ্াযমান হয় । ১৪৩। 

এই বিষয়ে অপবাদ অর্থাৎ বিশেষ বিধি ।-_পঞ্চরাত্রে লিখিত আছে যে, অবৈষ্ণব-সকাশে 

মন্ত্র গ্রহণ করিলে নিরয়গামী হইতে হয়; পুনর্ধবার যথাবিধি বৈষ্ণব-গুরুসকাশে মন্ত্রগ্রহণ করা 

তাহার কর্তব্য । ১৪৪ । 

অতঃপর গুরুভক্তিফল।-_অগন্তাসংহিতায় লিখিত আছে যে, হে মুনিপ্রবর ! যে সমস্ত পাপী 
নরাধমের! গুরুদেবের আদেশ রক্ষা না করে, তাহাদিগের নিরয়যাতনায় পরিত্রাণ নাই । নিরস্তর 
গুরুগণের আরাধনা করাই-শিষ্যের কর্তব্য । গুরুদেবের অবজ্ঞা করিলে শিষ্যদিগের পুত্র, মিত্র, 
দারা ও সম্পত্তি বিনষ্ট হয়। যে সকল ব্যক্তি অজ্ঞানত| নিবন্ধন গুরুদেবকে ভতপপনা করত 
তাহাকে সামান্ত মনুষ্য জ্ঞান করে, শতজন্ম তাহারা শুকরযোনি প্রার্চ হয়। নিরস্তর পাপ- 



২০০ ্ীীহরিভক্তিবিলাষঃ। [ ৪র্থ বিলাসঃ। 

অথ স্রীগুরুপাদানাং প্রাপ্যান্জ্ঞাঞ্চ সাধকঃ। প্রাক্ সংস্কতং হবেগেহং প্রবেস্ষ্যন্ পাদুকে ত্যজ্েৎ॥ 
তথ! চাপন্তস্বঃ |__ 

অগ্ন্াগারে গবাং গোষ্ঠে দেবব্রাহ্মণস্লিধ্টে4 
জপে ভোজনকালে চ পাছুকে পরিবর্জয়েৎ ॥ ইতি ॥ ১৪৭ ॥ 

তত্তঃ শ্রীভগবৎপূজামন্দিরস্তাঙ্গনঙ্গ ত:। প্রক্ষাল্য হস্তৌ পাদ চ দ্বিরাচমনমাচর়েং | 
তথ| চ মার্কগেয়ে | | 

দেবার্চনাদিকার্য্যাণি তথ। গুর্ব্বভিবাদনং। কুব্বাত সম্যগাচম্য তদ্বদেব তৃজিক্রিয়াং ইতি ॥১৪৮ 
ইতি প্রীগোপালভট্টবিলিখিতে ভগবন্তক্তিবিলাসে শ্রীবৈষ্ণবালস্কারে নাম চতুর্ঘে৷ বিলামঃ ॥ ৪। 

গুরোঃ সব্যপাদ ইত্যর্থ: ৷ এবমগ্রেইপি ॥ ১৪৬॥ শ্রীগুরূপাদানামিতি গৌরবেণ বহুত্বং। সাধকঃ 
শ্রীগবদারাধকঃ| প্রবেক্ষ্যন্ প্রবেশং করিষান্ প্রবেশাৎ পূর্বমেবেত্যর্থঃ পরিবর্জয়েদগ্ন্যাগারা- 

দিভো! দূরতত্ত্যজেদিত্যর্থ; ॥ ১৪৭॥ সমাগাচম্োতি দ্বিরাচমনং বোধয়তি তত্রৈব নম্যক্- 
ত্বাং॥ ১৪৮ || 

ইতি শ্রীভগবন্তক্তিবিলাঁসে চতুর্থো বিলামঃ ॥ ৪ 
আআ | ৮প শম্পা শাস্প সপ ৭ শশা শা শি এ রি মে সত ০ শত শপ শত ৮" সা সপ নত আত জজ 

কারী যে সমস্ত মূর্ধের। গুরুর দ্রোহাচরণ করে, তাহাদিগের যে কিঞ্চিৎ পুণ্য থাকে: তাহাও 

নিশ্চয় পাতকরূপে গণনীয় হয়। ১৪৫। স্থৃতরাং স্থবুদ্ধি ব্যক্তি শ্রীরুষজ্ঞানে সর্বপ্রথমে 
গুরুদেবের পৃজা করিয়। দগ্তবৎ 'হইয়া তিনের অন্যন অধুগ্ধ প্রণতি করিবে। কৃর্শপুরাণে 
ব্যাসোক্তিতে আছে যে, ব্যত্যন্তহন্তে (হস্তদ্বয় উণ্টাপাণ্টা! করত ) গুরুদেবের চরণকমল স্পর্শ 
পূর্বক প্রণাম করিবে। বাম হস্তে বাম পদ এবং দক্ষিণ হস্তে দক্ষিণ পদ স্পর্শ করিবে। ১৪৬। 
তৎপরে সাধক গুরুপদের আদেশ লইয়া স্থমাঞ্জিত হরিনিকেতনে প্রবেশের অগ্রে পাদুকা 
পরিত্যাগ করিবেন। আপন্তস্থ কহিয়াছেন, আহবনীয় বহ্ছি যে গৃহে সংরক্ষিত থাকে, সেই 

, গৃহে, গোঁপ্রচার-স্থলে, দেব-বিপ্র-সন্লিধানে, জপসময়ে এবং ভোজনকালে পাছৃক। ত্যাগ 
করিবে। ১৪৭। তৎপরে শ্রীহরির অর্চনাগৃহের প্রাঙ্গণে গরিয়! করচরণ ধৌত করত দুইবার 
আচমন করিবে। মার্কগেয় পুরাণে লিখিত আছে, যথাবিধি আচমনাস্তে দেবপুজাদি-ক্রিয়া, 

গুরুপ্রণাম ও ভোজনকম্ম করিবে। ১৪৮। 

ইতি শ্রীবৈষ্ণবালঙ্কার নামক চতুর্থ বিলাস সমাপ্ত। 



পঞ্চমবিলীসঃ। 

প্রীচৈতন্ প্রতৃং বন্দে বালোইপি য্ন্থগ্রহাং। তরেক্নানামত গ্রাহব্যাপ্তৎ পুজাক্রমার্ণবং।॥ ১। 

শ্রীমদেশাপালদেব্যাষ্টাদশাক্ষরমন্ত্রতঃ | লিখ্যতেইচ্চাবিধিগুটিঃ ক্রমদীপিকয়েক্ষিতঃ ॥ 

আগমোক্তেন মার্গেণ ভগবান ব্রাঙ্মণৈরপি ৷ সদৈব পৃজ্যোহতো| লেখ্যঃ প্রায় আগমিকো বিধিঃ॥২ 

তথ! চ বিষ্যামলে-_ 

রৃতে শ্রত্যক্মার্গ; স্যাৎ ত্রেতায়াং স্বৃতিভাবিতঃ। ছাপরে তু পুরাণোক্তঃ কলাবাগমসম্ভবঃ ॥ 

অশুদ্ধাঃ শৃত্রকল্লা হি ত্রাঙ্মণাঃ কলিসম্তবাঃ। তেষামাগমমার্গেণ শুদ্ির্ন শ্রোতবর্মবন। ॥ ৩ । 
অথ দ্বারপুজ। ৷ 

প্রীকষ্ণঘারদেবেভ্যে। দত্বা পাগ্ভাদিকং তত: | গন্ধপুট্পৈর্চয়েত্তান্ যথাস্থানং যথাক্রমং ॥ ৪ ॥ 

ঘ্বারাগ্রে সপক্মীবারান্ ভূগীঠে কুষপার্ধদান্। তদগ্রে গরুড়ং দ্বারস্তোর্দে ছারশ্রিয়ং যজেৎ ॥ 

শ্রীচৈতন্তায় নম: | বালোইজ্ঞঃ পক্ষে শিশুঃ। নানাবিধমতান্তেব গ্াহান্তৈব্যাপ্তং। পৃজায়া: 
ক্রমো বিধিঃ বিধ্যনুক্রমো বা স এবার্ণবস্তং ॥ ১॥ অষ্টাদশাক্ষরম্ত্রেণ যোইচ্চাবিধিঃ পূজাপ্রকারঃ 

সলিখ্যতে। যছপি দশাক্ষরাদিনাপি পূজাবিধৌ ভেদে নাস্তি তথাপি ন্যাসাদিভেদাপেক্ষয়! 

তথা লিখিতং। গৃঢ়োইপি ক্রমদীপিকয়! শ্রীকেশবাচার্ধ্যবিরচিতয়। ঈক্ষিতঃ দর্শিতঃ সন্। অতঃ 

ভ্রমদীপিকোক্তানুারেণ লেখ্য ইতি ভাবঃ ॥২॥ তেযামাগমমা্গেণ শুদ্ধির্ন শ্োতব্ম 

নেত্যনেন তৈরপি আগমিকবিধিনৈব পুঁজ! কার্যেতি ভাবঃ। তথা চৈকাদশস্বন্ধে।__ 

নানীতন্্ববিধানেন কলাবপি তথা শৃণু ইতি। তত্র শ্রীধরস্বামিপাদাঃ। নানাতত্ত্রবিধানেনেতি 

কলৌ তন্তমার্গন্ত প্রাধান্তৎ দর্শয়তীতি ॥ ৩॥ তান্ শ্রীকুষ্ণদ্বারদেবান্। প্রণবাদিচতুর্থযন্তং 

দেবনাম নমোইন্তকমিত্যগ্রে লেখ্যত্বাদত্রৈবং প্রয়োগঃ শ্রীকষ্দ্বারদেবতাভ্যো নমঃ । এঅনেন 

মস্ত্রেণ পাণ্ঠার্ঘ্যাদিকং দব। গন্ধাদ্দিভিঃ পুনধিশেষেণ পূজয়েদিত্যর্থঃ | এবগ্রেইপি সপরিবারেভ্যঃ 

্ীকষ্ঞপার্ধদেভ্যো। নম ইত্যাদিপ্রয়োগে। ভ্রষটব্যঃ ॥ ৪॥ এবং সামান্যেন সর্কেষামেব [ পুজা" 

_ বাহার প্রদাদে অজ্ঞ ব্যক্তিও নানামতরূপ কুভীরাদি-হিতআজীবন্পমাকুল পৃজধাবিধিরপ র 

সাগর উত্তীর্ণ হইতে পারে, আমি সেই শ্রীকঞষ্ণচৈতন্তপ্রভৃকে বন্দন! করি। ১। শ্রীমদগোপাল- 

দেবের অষ্টাদশাক্ষর মন্রান্থসারে ক্রমদীপিকামতানুষায়ী পৃজাবিধি বর্ণিত হইতেছে। বিপ্রগণও 

নিরস্তর তন্্রবিহিত বিধানে অর্চন। করিবেন; স্থৃতরাং প্রায়শঃ তন্ত্রকখিত বিধানাম্থসারেই 

পূজাবিধি বর্ণিত হইবে। ২। বিষুযামলে লিখিত আছে যে, সত্যে বেদবিহিত বিধি, ত্রেতয় 

্বার্, বাপরে পুরাণোক্ত এবং কলিতে আগমনম্মত- বিধিই নির্দিষ্ট। কলিকালোৎপন্ 

বিপ্রেরা শুদ্রবৎ অপবিত্র, আগম-কথিত বিধান দ্বার! তাহাদিগের শুচিত্ব সম্পাদিত হয়, 

বেদেবিহিত বিধানে শুদ্ধি হয় না। ৩। 
অতঃপর দ্বারপৃজ। ।_-( গুরুদেবের-পুজান্তে ; শ্রীকৃষ্ণের দ্বারদেবগণকে পাস্ভাদি দিয়া যথা- 

স্থলে ও থানিয়মে গন্ধ পুষ্প দারা তাহাদের অর্চনা করিবে। ৪। প্রথমে দ্বারের সম্মুখে ভূপীঠে 
১৬০ 
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প্রাগৃধারোভয়পার্খে তু য্জেচ্চগুপ্রচগ্ডকৌ। ঘারে চ দক্ষিণে ধাতৃবিধাতারৌ চ পশ্চিমে । 
জয় বিয়কব বলং প্রবলমুক্তরে । দ্বন্দশ্তেবমভ্যচ্চ্য দেহল্যাং বাস্তপূরুষং ॥ ৫ ॥ 
দ্বারান্তপার্খয়ারগন্গাং যমুনাঞ্চ ততোইচ্চয়েৎ। ততপার্খয়োঃ শঙ্খনিধিং তথা পল্মনিধিং যক্েং |৬ 

গণেশং মন্দিরস্াগ্রিকোণে দুর্গাঞ্চ নৈথাতে । বাণীং বায়ব্য এশানে ক্ষেত্রপালং তথার্চয়েৎ ॥৭ 

দ্বাঃশাখামাশ্রয়ন্ বামাংসঙ্কোচ্যাঙ্গানি দেহলীং । অস্প ্ট। প্রবিশেছেশ স্তশ্তন প্রাগ্ দক্ষিণং পদং ।৮ 
তথ! চ পারদাতিলকে 1 
কিঞ্চিৎ স্পৃশন্ বামশাখাং দনেহলীং দেহলীং লঙ্ঘযন্ গুরু অনরংসক্ষোচয়ন্তঃ প্রবিশেদক্ষিণাজ্যি গা |» 

বিধিলিখিত ইদানীং যথাস্থানং যথাক্রমমিতি যন্লিখিতং তদেব বিবিচ্য বি লিখতি দ্বারাগ্র ইতি 

দব্যাত্যাং। ভত্রাপ্যাদৌ দ্ারস্তাগ্রে যৎ ভূরূপং পীঠং তত্রসমস্তপরিবারাস্থিতান্ শ্রীক্ুষ্পপার্যদান্ 
যজেত পৃজয়ে। অনন্তরং তশ্য দ্বারশ্যাগ্নে গরুড়ং। যগ্যপি দ্বারখ্রিয়োইচ্চনং প্রবলার্চনা- 
নন্তরমেব-ক্রমদীপিকায়ামুক্তং তথাপি ইষ্টেতি ক্ত1-প্রত্যয়েন চণ্ডাদিপৃূজাতঃ পূর্ববকাল এবেতি 

বোধিতং তখৈব সদাচারাৎ। কিঞ্চ দন্দ্বশঃ ইত্যগ্রে লিখনাৎ চগুগ্রচণ্ডাভ্যাং নম ইত্যেবং 

যুগ্ত্বেন প্রয়োগে! জেয়ঃ ॥ ৫ ॥ দ্বারশ্যান্তঃ অভ্যন্তরে তংপার্খদ্ধয়ে তয়োর্গঙ্গীযমুনয়োঃ পার্খ- 

ছয়ে ॥৬॥ আগ্নেমকোণে গণেশমচ্চয়েখ। তথা চোক্তং ক্রমদীপিকায়াং ।_-পরিবারাঃ কৃতাঃ 

সর্ব্বে পুনঃ শ্রীবিষুংপার্ধদাঃ। দ্বারা গ্রাবলিগীঠেহচ্চযাঃ পক্ষীন্দ্শ্চ তদগ্রতঃ | চগুপ্রচণ্ড৷ প্রাগ 
ধাতৃ-বিধাতারৌ চ দক্ষিণে । জয়শ্চ বিজয়: পশ্চাদ বলঃ প্রবল উত্তরে। উর্ধে দ্বারশ্রিয়ং 

চেষ্ট। দ্বাধ্যেতান্ যুগ্রশোইঠ্চয়েৎ। পুজো বাস্থপুমাংস্তত্র তত্র দ্বাঃগীঠমধ্যতঃ। দ্বারাস্তঃ- 
পার্খবয়োরচ্চ্যা গঙ্গা চ যমুনা নদী। কোণেষু বিষ্ণ,ং ছুর্গাঞ্চ বাণীং ক্ষেত্রে সমর্চয়েদিতি ॥ ৭ ॥ 
বামাং স্ববামভাগবর্তিনীং ্বারশীখাম্ আশ্রয়ন ঈষৎ স্প্শন্। নিজাঙ্গানি সক্কোচ্য দেহলীম্ 
অস্পৃষ্ট ন লঙ্ঘগিত্বেতার্থঃ। দক্ষিণং পদং প্রাক আদৌ ন্থন্তন্ দক্ষিণপাদন্যাসক্রমেণেত্য্থঃ। 

বেশ শ্রীভগবন্মন্দিরং হরেরগেঁহং প্রবেক্ষ্যগ্রিতি পূর্ববলিখনাং। 'প্রবিশেৎ তন্মধ্যং শনৈঃ পূজকো 
গচ্ছেং॥ ৮॥ গরুরিতি দীক্ষাবিধানোক্তঃ ॥ ৯। 

; পরিবারসমন্ধিত কৃফপার্ধদগণের, তংসম্মুখে গরুড়ের ও তংপরে দ্বারের উর্দভাগে ছবারলন্্ীর 
অর্চনা করিবে। বহিষ্বরের ছুই পার্থে চণ্ডের ও প্রচণ্ডের, ছ্বারের দক্ষিণদিকে ধাতার ও 

বিধাতার, পশ্চিমদিকে জয়ের ও বিজয়ের, উত্তরদিকে বলের ও প্রবলের অর্চনা করিবে । 

এই প্রকারে প্রতি ছারে ছুই ছুই দেবের অঞ্চন! করিয়। দেহলীতে ( দ্বারপুরোবর্তী স্থানে ) 

বাস্তপুক্রষের অর্চনা করিবে । ৫। অনন্তর দ্বারাভান্তরভাগের ছুই দিকে গঙ্গার ও যমুনার পৃজা 

করিতে হয়। উহাদিগের পার্থে শঙ্খনিধির ও পল্মনিধির অচ্চনা করিবে ।৬। তৎপরে 

মন্দিরের অগ্নিকোণে গণপতির, নৈর্তভাগে দুর্গাদেবীর, বাম়ুকোণে সরস্বতীর ও ঈশানদিগং 
ভাগে ক্ষেত্রপালের অর্চনা করিবে। ৭। পরে স্বীয় বামদিকৃস্থ ঘারশাখা ( চৌকাঠসহ লগ্ন ভূমি) 
কিঞ্চিং স্পর্শ পূর্বক অঙ্গ সঙ্কুচিত করিয়৷ দেহলী স্পর্শ ন! হয় এরূপ ভাবে প্রথমে দক্ষচরণ 
বিক্ষেপ করত গৃহে প্রবিষ্ট হইবে। ৮। সারদাতিলকে লিখিত আছে যে, গুরুদেব বামশাখা 



৫ম বিলাসঃ | ] ীত্ীহরিভক্তিবিলাস2 | ২০৩ 

অথ গৃহপ্রবেশমাহাস্মযং । 
হরিভক্তিন্থধোদয়ে ।__ 

প্রবিশন্নালয়ং বিষ্কোর্চনার্থং স্বতক্তিমান্। ন তুয়ঃ প্রবিশেম্মাতুঃ কুক্ষিকারাগৃহং সুধী: ॥ 
অথ গৃহান্তঃপৃজ। | 

নৈধ'তে বাস্তপুরুষং ত্রন্মাণমপি পূজয়েখ। আসনস্থে৷ যজেত্তাস্তানন্তত্র ভগবদ্গৃহাৎ ॥ ১০ ॥ 
ততৎপুজামন্ত্শ্চোক্তঃ1-- 

গ্রণবাদিচতুর্্যন্তং দেবনাম নমোইস্তকং। পৃজামস্্রমিদং প্রোক্ং সর্বত্রার্চনকণ্মরণি ॥ ইতি ॥ ১১। 

অথ কৃষ্ণাগ্রতত্তি্ন্ কৃত! দিধন্ধনং ক্ষিপেং। পুষ্পাক্ষতান্ সমস্তাস্থ দিক্ষু তত্রোক্রমন্ত্রতঃ ॥ ১২ ॥ 
অথ পুজার্থাসনং | 

ৃ ই ততশ্চাসনমন্ত্েণোভিমন্ত্যাভাচ্চ] চাপনং। তশ্সিন্ট পরিশেৎ পদ্মাসনেন ্বপ্তিকেন বা॥ ১৩] 

ভগবদগ্ হাৎ দেবালয়াদন্ত্র পরস্মিন স্থানে তাঁস্তান্ প্রীকুফপার্সদাদীন্ সর্বান্। আসনস্কঃ 
আসনে উপবিষ্ট সন্নেব পৃ্জয়েং যত এব তথাগ্রে লেখ্যং বিদ্বনিবারণং ৷ পুজারন্তে দ্বারদেবতী- 
পৃজায়াঃ প্রাগেব ভগবদ্গৃহে তু তিষ্ন্নেব ভাংস্তান্ পৃজয়েদিত্যর্থঃ। ভগবদগ্রেইন্যপূজার্থসন।- 

যোগ্যত্বাৎ। যদ্ব! তত্তংপজার্থং তত্তদগ্রে গমনেন পুনঃপুনরাসনাসভ্তবা্ড মুহুরাসনেন কাল: 
ক্ষেপাচ্চ। অতএব পাঞ্চিপ্রহারাদিনা বিস্বনিবারণমত্রালিখিত্বা নিশ্চলাসনাবসরেহগ্রে লিখি- 

ষ্যতে ॥ ১০ ॥ অত্র প্রায় দেবালয়াস্তঃপৃজাবিধিলিখনা২ কেচিচ্চ দবারপুঞ্জানস্তরং গৃহান্তঃ প্রবে- 

শা প্রাগেব বিশ্বনিবারণমিচ্ছন্তি। অত্র সংসম্প্রদায়াচার এব গতিরিতি দিক। দেবশ্য পৃজান্য 

নাম। পুজামন্ত্রমিতি নপুংসকত্বমার্যং ॥ ১১ ॥ অত্র দিন্ধনে পুষ্পক্ষেপণে চ উক্তঃ শাস্ত্রে যে মন্ত্র: 

ওঁ শাঙ্গণয় সশরায় হুৎ ফট নম ইতি তেনেত্যর্থঃ ॥ ১২ ॥ 
অভার্চ্য ও" আধারশক্তয়ে নমঃ ইতি সংপৃজ্য। তন্মিন আসনে । তত্র পন্মাদনংসব্যং 

চি স্পা শা শপ শিপ 

( বামভাগের দ্বারের বাজু) কিঞ্চিৎ স্পর্শ করিয়া দেহলী লঙ্ঘন পূর্বক অঙ্গ সক্কোচ করত 
দক্ষিণ চরণ নিক্ষেপ সহকারে ভিতরে প্রবিষ্ট হইবে। 

অনন্তর গৃহপ্রবেশ-মাহাত্ময ।__হরিভক্িহ্ধোদয়ে লিখিত আছে, পার্থ ভক্তিমান্ হইয়। 
ইরিমন্দিরে প্রবেশ করিলে স্থ্ধী ব্যক্তিকে আর জননীজঠররূপ কারাগৃহে প্রবিষ্ট হইতে 

হয় না। ৪ । 

অনন্তর গৃহীস্তঃপুজ।-_গৃহের নৈর্ধ তদিগভাগে বাস্তপুরুষের ও ব্রদ্ধার অচ্চনা করিবে। 

ভগবান্ যে গৃহে অধিষ্ঠিত আছেন, তথা হইতে অন্যত্র আদনোপবিষ্ট হইয়! শ্রীকৃষ্ণের বিশ্যে 

বিশেষ পার্ধদবর্গের অচ্চনা করিবে। তীহাদের পুজামন্ত্র যথা» প্রথমতঃ ওস্কার, তৎপরে 

আরাধ্য দেবার চতুর্থাবিভক্্যন্ত নাম, পরে নমঃ শব প্রয়োগ করিবে; তাহা হইলেই “ও 

অমুকদেবতাঁয়ৈ নম: এই মন্ত্র হইল । যাবতীয় পুজাতেই এইপ্রকার পৃজামন্ত্র নিরূপিত 
আছে। ১১। পরে প্রীহরির সম্মুখে সমাসীন হইয়া দিগন্ধন পূর্বক তন্্রবিহিত মন্্রপাঠ মহকারে 
অর্থাৎ “ও” শাঙ্জণয় ছু" ফট্” এই মন্ত্রে সমস্তাৎ গুক্প ও অক্ষত নিক্ষেপ করিবে । ১২। 
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তত্র কৃষ্কার্চকঃ প্রায়ো দিবসে প্রাুখো ভবেৎ। উদজ্যুখো রজত্যাস্ত স্থিরমুর্তিষ্চ সন্মুখঃ | 
তথা চৈকাদশস্বন্ধে।_-আসীনঃ প্রাগুদগ্থাচ্চেৎ স্থিরায়াস্থ সম্মুখ; | 

অধাসনমন্ত্র: | 

আপনম্ন্ত মেরুপৃষ্ঠখষিঃ সৃতলং ছন্দ; কৃর্মো দেবতা আসনাভিমন্ত্রণে বিনিয়োগ: ॥ 

পৃথি ত্বয়! ধৃত লোক দেবি ত্বং বিষ্ণনা ধৃত ত্বঞ্চ ধারয় মাং নিত্যং পবিত্রমাসনং কুরু ॥১৪| 

অথাসনানি। 
নারদপঞ্চরাত্ে 1 

ংশাশ্মদারুধরণীতৃণপল্লবনির্দিতং | বর্জয়েদাসনং বিদ্বান্ দারিদ্রাব্যাধিহুঃখদং। 

কৃষ্ণাজিনং কম্লংবা নান্যদাসনমিষ্যতে ॥ ১৫ ॥ 

 পাদমূপাদায় দক্ষিণোপরি বিন্যসেং। তখৈব দক্ষিণং সব্যন্তোপরিষ্টারলিধাপয়েং। বিষ্টভ্য 

কট্যুরোগ্রীবা নাসাগ্রন্তস্তলোচনঃ। পদ্মামনং ভবেদেতৎ সর্কেষামপি পৃজিতমিতি। ক্ৃচিচ্চ। 
বামোরূপরি দক্ষিণ হি চরণং সংস্থাপ্য বামং তত ইত্যাদি । স্বস্তিকং চোক্তং ।-_জানূর্ববোরস্তরে 
সম্যক্ কৃত্বা পাদতলে উভে। খজুকায়ো!। বিশেদেষাগী স্বস্তিকং তত প্রচক্ষতে ॥ ইতি ॥ ১৩॥ 

তত্র আননে। প্রায় ইতি দিব! প্রান্ুখত্বস্ত নক্তং চোদজুখস্বস্ত প্রশস্তত্বাং ॥ 
তৃণাসনঞ্জ দর্ভাতিরিক্ততৃণনিশ্মিতং জ্ঞেয়ুং। একাদশস্বন্ধে প্রাগদর্ভৈঃ কল্লিতাসন ইতি শ্রীভগ- 

_. অতঃপর পৃজার্থ আসন ।__তৎপরে আসনমন্ দ্বারা * আসনের আমন্ত্রণ ও পুজা করিয়া 
তদুপরি পন্মাসনে বা স্বস্তিকাসনে উপবিষ্ট হইবে। ১৩। ৭" কৃষ্ণার্চক ব্যক্তি স্থিরমূর্তি ও সম্মুখীন 
হইয়। দিবাভাগে পূর্বান্তে ও রাত্রিতে প্রায় উত্তরাস্তে উপবিষ্ট হইবে। একাদশস্বন্ধে লিখিত 
আছে যে, আননোপরি মমাসীন হইয়া পূর্বান্ত বা উত্তরাম্ত হওত পৃজ। করিবে, কিন্তু প্রতিমা 
থাকিলে তাহাকে সম্মুখ করিয়া উপবেশন করিবে। 

অনন্তর আদনমন্ব।-_-আসন-মস্ত্ের খষি মেরুপৃষ্ঠ, তল উহাঁর ছন্দঃ, কৃণ্ণ উহার দেবতা 
এবং আসনাভিমন্ত্রণে প্রয়োগ হয়। হে পৃথি।! তুমি অখিল লোক ধারণ করিয়াছ; হে দেবি! 

. তুমি বিষ্প'কর্তৃক ধৃত; তুমিও নিরন্তর আমাকে ধারণ কর এবং এই আসনকে পবিত্র কর।১৪। 
পাত পপ শপ শপ পপ ও. ৫. ৩৮ ৯ পর ৮ 

* আলনমন্্ব যখ1!_-ও আধারশক্তয়ে নসঃ। 

+ পদ্মামন-স্ব।মপ?তল দক্ষিণ উরীপরি এবং দক্ষিণ পদতল বাম উরূপরি প্রযত্ব সহকারে উত্বানত।বে স্থাপন 
পূর্বক গুরূপদেশ অনুনারে করতলঘ্বয়ও উরুদ্বয়মধে। এরূপ উত্তনভাবে স্থাপন করিবে, এবং দত্তমূলে জিহ্। বিশ্বাস 
পূর্বক নািকার অ্ভাগে দৃষ্টি স্থপন করিতে হইবে । এই মমর বক্ষ-স্থল কিঞিং উন্নত করিয়! তাহাতে চিবুক 
স্থাপন পূর্ববক্ষ ধরে ধারে বায়ু আকর্ণণ কগিয়| তদ্দবার1 যথাশক্তি উদর পূর্ণ করিবে | পরে শরীরের অবিরোধে 
ধথাশক্তি কুম্তক করিয়া পশ্চাৎ ধীরে ধারে এ বায়ু পরিত্যাগ করিবে । ইহাকেই পদ্মসন কছে। প্রমাণ বা -_ 

উত্তানৌ চরপৌ কৃত্ব। উরসংস্বী প্রত ত:| উরুণধো তখোত্বানৌ পানী কৃত তু তাদুশো। 
নাসাগ্নে বিস্টসে « দৃষ্টং দ্তমূলঞচ জিহবয়! | উত্তত্য চিবুকং বক্ষ উ্থাপ্য পবনং শনৈঃ। 
যথাশক্তা। সমাকৃষ। গুরয়েছুদরং শনৈঃ| যথাশক্যা! ততঃ পশ্চাৎ বেচ.রদবিরোধডঃ। 

ইনদং পল্মাসনং প্রোক্তং সর্ববব্যাধিবিনাশনং ॥ 
্বত্তিকাণন।-_-উতয় জানুদেশ. ও উভয় উরদেশের মধ্যস্থলে উভয় পদতর স্থাপন পূর্বক সরলশরীর হইন্! কৃথে 

উপবেশন করিবে, ইহারই নাম স্বস্তিকাসন। যথ|_ 
জানূ্বেধ।রন্তরে সম্যক কৃত্ব! গাদতলে উততে। সমকায়: হুখ।নীনঃ দ্বপ্তিকং তং প্রচক্ষতে ॥ 



৫ম বিলাস: ] শীত্রীহরিভক্তিবিলানঃ। ২০৫ 
অন্তত্র চ।-__ | 

কষ্াজিনং ব্যাপ্রচর্্ম কৌষেয়ং বেত্রনির্মিতং। বন্ত্রাজিনং কম্বলংবা! কল্পয়েদাসনং মু ॥ ১৬। 
অথ বিশেষতঃ আসনদে|যগুণো। 

নারদপঞ্চরাত্রে 1 

বংশাদাহ্দরিদ্রত্বং পাষাণে ব্যাধিসম্তবং । ধরণ্যাং দুখস্ভৃতিং দৌর্ভাগ্যং দারবাঁসনে। 
তৃণাননে যশোহানিং পল্পবে চিত্তবিভ্রমং | দর্ভাসনে ব্যাধিনাশং কম্বলং ছুংখমোচনং ॥ 

কিঞ্চ শ্রাীভগবদগীতান্থ ।__ 
. শ্তচৌ দেশে প্রতিষ্ঠাপ্ স্থিরমাসনমাত্মনঃ। নাত্যুচ্ছিতং নাঁতিনীচং চৈলাজিনকুশোত্তরং।ইতি।১৭ 

যথোক্তমূপবিস্তাথ সংগ্রদায়াহ্সারতঃ | শঙ্াদিপূজামস্তারান্ ন্যন্যেত্তত্তৎপদেষু তান্॥ ১৮। 
তত্র পাত্রাসাদনং। 

্বন্ত বামাগ্রতঃ শঙ্খং সাধারং স্থাপয়েঘ,ধ: | তত্রৈবার্ধ্যাদিপাত্রাণি স্তাস্তেচ্চ বারি ভাগশঃ ॥ 

তুলসীগন্বপুষ্পাদদিভাজনানি চ দক্ষিণে । বামে চস্থাপয়েৎ পার্থ কলসং পূর্ণমস্তস|। 
দক্ষিণে স্বৃতদীপঞ্চ তৈলদীপঞ্চ বামতঃ। সম্তারানপরান্নাস্মেৎ স্বদৃষ্টিবিষয়ে পদে। 

করপ্রক্ষালনার্থঞ পাত্রমেকং স্বপৃষ্ঠতঃ ॥ 

বছুক্তেঃ ॥১৪।১৫॥ কৃষ্ণাজিনং বাত্রচর্েত্যাদিনা আসনাদৌ মতভেদ আশ্রমাদিভেদেন ৷ তত্র 

বহুনাং যন্মতং তদেব স্বসংপ্রদায়ান্ুসারেণ গ্রাহমিতি দিক্ ॥ ১৬॥ 

ঠলাজিনকুশোত্বরমিতি প্রথমৎ প্রাগগ্রকুশাস্তদুপরি কৃষ্ণাজিনং তদুপরি চীরমিত্যর্থ; ॥ ১৭॥ 

সম্পরদায়ান্ুসারত ইতি বিবিধমতভেদাভিপ্রায়েণ। তত্বৎপদেষু তেযাস্তেষামুচিত-স্থানেযু তান্ 

প্রসিদ্ধান্ অগ্রে লেখ্যান্ বা ॥ ১৮॥ 

তদ্দেব বিবিচ্য লিখতি স্বস্তেতি সার্দাত্রয়েণ। আধারঃ শঙ্খস্থা শ্রয়স্তৎসহিতং। তত্র স্ববামাগ্নে এব। 

অতঃপর বিবিধ আসন।-_নারদপঞ্চরাত্রে লিখিত আছে, বংশ, পাষাণ, কাষ্ঠ, মৃত্তিকা, 
কুশ ব্যতীত অন্ত তৃণ এবং পত্ররচিত আসন দারিপ্র্য, ব্যাধি ও ছুঃখ প্রদান করে; স্কৃতরাং, বিচ- 
ক্ষণ ব্যক্তি এই সমস্ত আসন বজ্জন করিবেন। কৃষ্ণসার মৃগচণ্ম এবং কম্বল ব্যতীত অপর আসন * 
গ্রহণ কর্তব্য নহে। ১৫। অন্যত্রও লিখিত আছে, রুষ্ণমার-মৃগচর্শ, ব্যাপ্রচশ্ম, পট্রটবলন, বেত্র 

কিংবা কম্বল এই সকল দ্রব্য দ্বারা মু আসন নির্মাণ করিবে। ১৬। 
অতঃপর বিশেষ করিয়া আসনের দোষ-গুণ কথিত হইতেছে ।-__নারদপঞ্চরাত্রে লিখিত 

আছে, সুধীগণ কহিয়াছেন, বংশনিশ্মিত আসনে দারিপ্র, প্রস্তরে ব্যাধির উদ্ভব, মৃতিকায় দুঃখ, 
কাষ্ঠময় আসনে দৌর্ভাগ্য,তৃণনিশ্শিত আসনে যশোনাশ, পত্জাসনে মনোত্রম, কুশাসনে ব্যাধিনাশ 
এবং কম্বলাসনে দুঃধবিদূরণ হয়। ভগব্দগীতায় লিখিত আছে যে, নাতি উচ্চ ও নাতিনিয় 

হয়, এইরূপে প্রথমে পূর্বদিকে সাগ্র কুশ, তদুপরি কৃষ্ণসারচর্্ম এবং তহুগরি পট্টবসন আস্তৃত 
করত স্বীয় নিশ্চল আসন বিশ্তুদ্ স্থানে স্থাপন করিবেন 1১৭। পরে সম্প্রদায়াহূসারে উক্ত 

আসনে সমাসীন হইয়া! শঙ্খাদি পুজোপকরণসমূহ নিষ্োক্ত যথাযোগ্য স্থানে স্থাপন করিবে ।১৮ 



২০৬ পরপ্রীহরিভক্তিবিলাসঃ। [ ৫ম বিলাস: । 

অত্র পাত্রণি তৃম্মাহাক্যঞ। 
দেবীপুরাণে।__ 

নানাবিচিত্ররূপাণি পুগ্তরীকাকৃতীনি চ। শঙ্খনীলোৎপলাভানি পাত্রাণি পরিকল্পয়েৎ। 
রত্বাদিরচিতান্তেব কাঞ্ধীমূলযুতানি চ। যথাশোভং যধালাভং তথা পাত্রাণি কারয়েৎ। 

কিঞ্চ।__ 
হৈমপাত্রেণ সর্বাণি চেপ্সিতানি লভেম্মুনে। অর্ধাং দূ! তথ। রৌপোণামুরাজং শুভং ভবেৎ। 

তাত্রপাত্রেণ সৌভাগ্যং ধর্মং মৃন্ময়সম্তবং ॥ 
বারাহে ।-- 

সৌবর্ণৎ রাজ্ততং কাংশ্যং যেন দীয়তে ভাজনং । তান্ সর্ববান্ সংপরিত্যজা তামন্ত মম রোচতে। 
পবিত্রাণা - পবিভ্রং যে! মঙ্গলানাঞ মঙ্গলং । বিশুদ্ধানাং শুচিঞেব তাম্রংসংসারমোক্ষণং।১১৯। 
দীক্ষিতানাং বিশতুদ্ধানাং মম কর্মপরায়ণঃ | সদা তাম্রেণ কর্তবামেবং তুমি মম প্রিয়ং। ইতি॥ ২০ ॥ 
আদিশবেন পাদ্যাচমনীয়মধুপর্কঃ ৷ ভাগশ: পৃথক্ পৃথ্গিত্যর্থ:। | দৃক্ষিণে তুলস্যাদি- পত্রাণি। কলস: 
প্রেক্ষণীয়জলকুস্তং অপরান্ বন্ত্ালঙ্কারাদীন্। স্বস্তাত্মনে! দৃষ্টেধিষয়ে গোচরে যৎ পদং স্থানং 
তশ্মিন্ ॥ ১৯॥ দীক্ষিতানাং মধ্যে যো মৎকর্শপরায়ণস্তেন সদা! তাতত্রেণ কর্তব্যমিত্যর্থ; ॥ ২০। 

উক্তবিষয়ে পাত্রানাদন।_্থী ব্যক্তি স্বীয় বামদিকের সং সম্মুখে সাধার শঙ্খ রাখিবেন, সেই 
স্থানেই অর্ঘ্যাদি * পাত্র সকল স্থানে স্থানে বিভাগমতে সংস্থাপন করিবেন। দৃক্ষিণদিকে তুলসী, 
গন্ধ ও পুষ্পাদির পাত্র স্থাপন করিতে হইবে। এবং বামদিকে জলপূর্ণ কুস্ত রাখিবেন। দক্ষিণে 
্বতপ্রদীপ ও বামদিকে তৈলদীপ স্থাপন করিতে হয়। অপরাপর পৃঁজোপকরণ-সমূহ যে স্থলে 
স্বীয় দৃষ্টিপাত হয়, এমন স্থানে স্থাপন করিবেন। আর করপ্রক্ষালনার্থ স্বীয় পৃষ্ঠভাগে একটা 
পাত্র,স্থাপন করিবেন । 

অনন্তর বিবিধ পাত্র ও তত্তন্মাহাত্ময ।__দেবীপুরাণে লিখিত আছে যে, বিবিধপ্রকার 
আশ্চর্যারূপ পাত্র স্থাপন করিতে হয়। তাহার মধ্যে কতকগুলি পদ্মার্ৃতি, কতকগুলি শঙ্খা- 
কার*ও কতকগুলি নীলোংপল মদৃশ হটবে। রত্বাদি দ্বার! এ সমস্ত পাত্র প্রস্তুত করিবে 
এবং মেখলার মৃলভাগ তাহাতে সং যুক্ত থাকিবে কিংবা যাহাতে শোভা সম্পাদিত হয় ও 
যাহা অবহেলে প্রাপ্ত হওয়া যায়, তদ্দারাই পাত্র নিশ্মাণ করিবে। আরও লিখিত আছে যে, 
হে মুনে! হুবর্ণপাত্রে অরধ্য প্রদান করিলে যাবতীয় অভীষ্ট পূরণ হয়, রজতপাত্রে পরমামুবৃদ্ধি, 
রাজ্যপ্রান্তি ও শ্রেয়োলাভ হয়, তাত্্রপাত্রে সৌতাগ্গাবৃদ্ধি হইয়! থাকে, এবং মৃত্তিকাপাত্রে ধর্খ- 
সঞ্চয় হয়। বরাহপুরাগে লিখিত আছে যে, স্বর্ণ, রৌপ্য অথবা কাংশ্ত ইহার মধ্যে যদ্দারাই 
পাত্র প্রস্তত করিয়া! দিউক, আমি সমস্তই পরিহার করি; তামভাগ্ডেই আমার সন্তোষ উৎপন্ন 
ইয়। যাবতীয় পবিত্র পদার্থ অপেক্ষা! তাত্রই পবিভ্রতম, নিখিল মঙ্গলের স্বরূপ এবং সমস্ত শুন 
ও ভবপাশহারক। ১৯। হে ধরণি! দীক্ষিত পবিত্র লোকগণের মধ্যে যে ব্যক্তি মৎপৃজাপরায়ণ, 
তার দ্বার! পাত্র প্রস্তুত করাই তাহার কর্তব্য; এই প্রকার পাত্রই আমার প্রীতিকর। ২০৪ 

& অর্ঘ্যাদির পাত্র অর্ধাৎ অর্থ, পাদা। আচমনীয় ও মধূপর্কের পাজ। 
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কেচিচ্চ তাত্রপাত্রেষু গব্যাদের্ধোগদৌষতঃ। তাত্রাতিরিকমিচ্ছস্তি মধুপর্ক্য ভাজনং ॥ ২১॥ 
তখৈব শঙ্খমেবাধধ্যপাত্রমিচ্ছন্তি কেচন। শঙ্জে কৃত্ব! তু পানীয়ং সপুষ্পং সতিলাক্ষতং। 

অর্ধ্যং দদাতি দেবস্তেত্যেবং স্কান্দেইভিধানতঃ ॥ ২২ ॥ 
অথ মঙ্গলঘটস্থাপনং। 

মঙ্গলার্থঞচ কলসং সম্গলং করকাম্বিতং। ফলাদিসহিতং দিব্যং স্যসেস্ভগবতোইগ্রতঃ ॥ 

তথা চস্কান্দে।__ 
কুস্তং সকরকং দিব্য ফলকপূর্রমংযুতং | ন্সেদচ্চ'নকালে তু কৃষ্ণস্তাতীববন্লভং ।ইতি।২৩। 

কিঞ্চ।-__ 

সনীরঞ্চ সকপূরং কুস্তং কৃষ্ণায় যে। ন্যসেং। কল্পং তশ্য নপাপেক্ষাং কুর্বস্তি গ্রপিতামহাঃ/৪। 
অথাধ্যাদিপাত্রাণি। 

প্রক্িপেদর্ধ্যপাত্রে তু গন্ধপুষ্পাক্ষতান্ যবান্। কুশা গ্রতিলদূর্বাশ্চ সিদ্ধার্থানপি সাধকঃ। 
কেচিচ্চাত্র জলাদীনি দ্রব্যাণ্য্টো বস্তি হি | 
পর পপ পপ ০০০,” শিম ৯ 

গবাস্য ঘ্বতব্যতিরি ₹শ্য ছুপ্ধাদিগোরসম্ত। আরিশবানমধূ্চ যোগে দোষাদ্ছেতো: | তথ! চ 

স্বৃতিঃ। -তামপাত্রে স্থিতং গব্যং মগ্যতুল্যং ঘ্বতং বিনেতি। মধুনশ্চ হ্থরাঁপরিবর্তেন তাত্রপাত্রে 
দেয়ত্বাৎ। কেচিদ্দিতি স্বমতং ব্যাবর্তয়তি। দধিস্পির্মধুসমং পাত্রে গুড়ুষষরে মমেতি সাক্ষান্তগ- 
বদ্ধরাহোক্তেঃ॥ ২১॥ কেচনেচ্ছন্তীত্যত্র হেতুং লিখতি শঙ্ষে কৃত্বেতি। স্বান্দেইভিধানতঃ 

বন্দপুরাণোক্তেঃ ॥ ২২ ॥ 
ূর্বং প্রোক্ষণীয়ঘটস্থাপনং লিখিতং ইদানীং মঙ্গলঘটন্যাসং লিখতি মঙ্গলার্থমিতি । আদি- 

শবেন কপৃরাক্ষতাদি। দিব্যং পরমন্তন্দরং ॥ ২৩॥ কর্পং ব্রহ্মদিনং ব্যাপ্য পাপে ঈক্ষাং টং 

ন কৃর্বন্তি ক্রিয়মাণমপি পাপং ন ৃহৃ্তীতার্থ, ॥ ২৪ ॥ 

কোন কোন বাক্তি বলিয়া থাকেন যে যে, তামভাগ গব্যাদি-মিশ্রিত করিলে দৃষিত দুষিত ₹ হ্য, এই হে: হেতু তু 

তাহার! মধুপর্কপাত্র তার বাতীত অন্য ধাতুময় বাঞ্ছ৷ করেন। ২১। কোন কোন ব্যক্তির প্রই- 
প্রকার ইচ্ছা যে শখখই অর্ধ্যপাত্ত হইবে; কেননা স্বন্দপুরাণে লিখিত আছে, শঙ্খে করিয়া 
পবিত্র বারি, কুক্থম, অক্ষত ও তিল গ্রহণ পূর্বক শ্রীকৃষ্ণকে অর্থয সমপণ করিবে। ২২। 

অনন্তর মঙ্গল ঘট স্থাপন।-_প্রেয়োবিধানের উদ্দেশে ভগবানের অগ্রে জলপূর্ণ, প্রন্তরখণ্ড- 

সংযুক্ত ফলাদিযু ক্ষ, দিব্য * কুন্ত স্থাপন করিবে। স্বন্দপুরাণে লিখিত আছে, পুজার সময়ে 

্রস্তরখগ্ড-নমন্থিত, ফলকপূরযু্, দিব্য কুন্ত স্থাপন করিবে। উহা! কৃষ্ণের অতীব প্রিয়। ২৩1 
আরও লিখিত আছে, যে ব্যক্তি কৃষ্ণের উদ্দেশে সনীর ও মকপু'র কুস্ত স্থাপন করেন, কল্পকাল 

যাবৎ ৭ প্রপিতামহগণ তদীয় পাঁপের প্রতি দৃষ্টি করেন না; অর্থাৎ সে বক্র পাপ গ্রহণ 
করেন না। ২৪। . 

সক 

* ফলাদি শব্দে ফল, কর্পর ও অক্ষত বুঝিতে হইবে । দিব্য--গরমনুঙ্জর। 
1 কর-বরন্মার পরমযু। 
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যত উত্তং ভবিষ্যে। - 
আপ: ক্ষীরং কুশাগ্রাণি দধ্যক্ষততিলান্তথ! | যবাঃ সিদ্ধার্থকাশ্চৈবমর্ধোইট্রান্বঃ গ্রকীর্তিতঃ। 
পাদ্যপাত্রে চ কমলং দুর্বাং শ্টামাকমেব চ। বিনিক্ষিপেদ্ধিষ্পত্তীত্যেবং দ্রব্যচতুষ্টযং। 
তখৈবাচমনীয়ার্থপাত্রে দ্রব্যত্রয়ং বুধঃ। জাতীফলং লবঙ্গঞ্চ কক্কোলমপি নিক্ষিপেত ॥ 

মধুপকাঁয়পাত্রে চ গব্যং দধি পয়ে! স্বতং। মধুখণ্ম সীত্যেবং নিক্ষিপেন্ক ব্যপঞ্চকং ॥ ২৫। 
কেচিত্রীণ্যেব পাত্রেইশ্িন্ ভ্ব্যাণীচ্ছস্তি সাধবঃ ॥ 

যত উত্তৎ শ্রীবিষুঃধর্মে | 
স্বতং দি তথা ক্ষৌন্রং মধুপর্কো বিধীয়তে। 

আদিবারাহে চ।-_ 
দি সর্পির্মধুসমং পাত্রে ওভুম্বরে মম। মধুনস্ত অলাভে তু গুড়েন সহ মিরয়েং। 

স্বৃতস্কালাডে সশ্রোণি লাজৈশ্চ সহ্ মিশ্রয়েৎ। তথ দপ্নোইপ্যলাভে তু ক্ষীরেণ সহমিশ্রয়েখইতি ২৬ 

তেষামভাবে পুষ্পাদি তত্তস্ভাবনয়। ক্ষিপেং। নারদন্তাহ বিমলেনোদকেনৈব পূর্্যতে ॥ ২৭॥ 
মূলেন পাত্রেণৈকৈকমষ্টকৃত্বোইভিমন্ত্রয়েং। কুতযাচ্চ তেষা পাত্রাণাং রক্ষণং চত্রমুদ্র় ॥ 

পৃজামারভমাণে। হি যথোক্তাসনমান্থিত:। পঠেম্ঙ্গলশাস্তিং তাং যার্চনে সন্মতা সতাং ॥ 

__ অত অর্যপাত্রে ॥ ২৫ ॥ অন্মিন্মধুপর্কপাত্রে। উঁডু্বরে তাঘ্রে। অত্রচ স্বৃতং বিনেতি 
্ৃত্যুক্তয। স্বতসহিতে তামেইপি গব্যস্ সংযোগো! ভ্রব্যান্তরসংযোগেন চ মধুনোইপি ন ছুষ্যতো- 

বেতি স্থচিতং ॥ ২৬॥ নন গুড়াগ্যভাবে তথান্তস্যাপি কম্তচিদভাবে সতি কিং কার্য্যমিত্য- 

পেক্ষায়ামাহ তেষামিতি। উক্তানামর্ধ্যাদিদ্রব্যাণামভাবে সতি তত্বপ্ভাবনয়েতি তেষাং তেষাং 

্ব্যাণাং মধো যদ্যয লভ্যতে তন্ত তণগ ভাবনয়। তত্তদিদমিতি চিন্তিত তত্তখ্পরিবর্তেন তত্বৎ- 
পপ এপ রত: পপ ৮ এ জ ক ভর জা জর 

অতঃপর অর্থ্যাদিপাত্র। _অর্ধযপাত্রে গন্ধ, পুষ্প, অক্ষত, কুশাগ্র, তিল, দুর্ববা ও সিদ্ধার্থ 

( শ্বেত সর্ধপ ) প্রক্ষেপ করিবে। কোন কোন ব্যক্তি অর্ধ্যপাত্রে জলাদি অষ্ট দ্রব্যের ব্যবস্থা 

দিয়া থাবেন। যেহেতু ভবিষ্যপুরাণেও কথিত আছে,__জল, ক্ষীর (দুগ্ধ), কুশের অগ্রভাগ, 

দধি, অক্ষত, যব ও সিদ্ধার্থ এই আটটা অর্ধ্ের অঙ্গ। পাদ্যপাত্রে কমল, দুর্ববা, শ্তামাক 

(শ্তামাধান্ত ) ও বিষুপত্রী ( তুলসী ) এই ভ্রবাচতুষ্টয় নিক্ষেপ করিবে। স্থ্ধী ঝাক্তি আচমনীয় 

পাত্রে জাতীফল, লবঙ্গ ও কক্কোল এবং মধুপর্কপাত্রে গা দধি দুগ্ধ, স্বৃত, মধু ও চিনি এই পঞ্চ 

দ্রব নিক্ষেপ করিবেন।১২৫। কোন কোন বাক্তি এ মধুপর্বপাত্রে তিনটা মাত্র ভ্রব্যের ব্যবস্থ। দেন। 

যেহেতু বিষুধর্মোত্বরেও লিখিত আছে যে, ঘ্বৃত, মধু ও দি এই ভ্রব্যত্রয়ে মধুপর্ক হয়। আদি- 

বরাহপুরাণে' লিখিত আছে যে, মদীয় মধুপর্কে তাত্রপাত্রে করিয়া দি, ঘ্বৃত ও মধু প্রক্ষেপ 
করিবে। মধুর অভাবে গুড়মিশ্রণ করিতে হয়। হে স্থৃশ্রোণি! যদি স্বতের অভাব হয়, তবে 

লাজ (খৈ) মহ এবং দধির অভাব হইলে ছুগ্ধ সহ মিশ্রিত করিতে হয়। ২৬। যদি উল্লিখিত 
সমন্ত ভ্রব্যেরই অভাব হয়, তাহা হইলে তত্বৎ-্বরূপ চিস্তা করত পুষ্পাদি গ্রক্ষেপ করিবে। 
নারদ কহিয়াছেন যে, কেবলমাত্র বিমল বারি দ্বারাই সমস্ত পূর্ণ হইবে। ২৭। প্রতিপাত্ের 



৫ম বিলাস] শ্রপ্রীহরিভক্তিবিলাসঃ| ২৯ 
ৃ অথ মঙ্গলশাগ্তিঃ। 

ও ভদ্রং কর্ণেভিঃ শৃণুয়াম দেবা ভদ্রং পশ্রেমাক্ষভিষজত্রাঃ। 

স্থিরৈরনগৈত্বষ্'বাংসন্তনৃভির্বধ্যশেম দেবহিতং যদায়ুঃ | 

স্বন্তি ন ইন্দরো বৃদ্ধশ্রবাঃ স্বস্তি নঃ পৃষ! বিশ্ববেদাঃ | স্বস্তি নন্তাক্ষ্ে। অরিষ্টনেমিঃ স্বস্তি 

নে। বৃহম্পতির্দধাত্বিতি পঠন্ ৬ শান্তি শ্রীকৃষ্ণপাদপগ্মারাধনেষু শাস্তিভবতু ॥ ইতি ॥ ২৮॥ 

অধ বিস্বনিবারণং। 

অপসর্পস্ত তে ভূত1 যে ভূত। ভূবি সংস্থিতাঃ। যে ভূত। বিদ্কর্তারন্তে নশ্রস্ত শিবাজয়! ॥ 

ইতদীয্যান্ত্ম্ত্ণ বামপাদস্ত পার্চিনা। ঘাতৈস্তিভিবূ্ধো বিস্বান্ ভৌমান্ সর্বাদ্ধিবারয়েৎ॥ ২৪॥ 

_ আস্তরীক্ষাংস্চ তেনৈবোর্োর্ধতালত্রয়েণহি | নিরস্ঠোৎসারয়েদিব্যান্ মান্ত্িকো দিব্যদৃষ্টিতঃ ॥৯০। 

অথ ্রীনুব্বাদি-নতিঃ। 

ততঃ কৃতাঞ্লি্বামে শ্রীুরুং পরমং গুরুং। পরমেষ্টি গুরুঞ্ণেতি নমেদগ্রুপরম্পরাং ॥ 
৮৬ ০ ৯ পপি শা ৮» পি ও পপস্পশসপস্পপপস এ 5 এ শশা পিসী লা ৬ ০ পপ শশা শপ ০০ শট ছা স্পা ০ 

পাত্রেযু পুশাদিবং নিক্ষিপেিতার্ | আদিশবেন তুলসীপথাদি। নম্থ ই গুানতভাবেংপি বি কিং 

কার্ধ্যং লিখতি নারদস্বিতি। পুধ্যতে তন্তৎপরিপূর্ণতা৷ ভবতীত্যর্থঃ ॥ ২৭ ॥ মূলেন মূলমন্ত্রেণ॥ 

অস্তরমনত্রঃ অস্ত্ায় ফড়িতি। যদ্বা অশ্মিন্ মন্ত্রে যোহস্তমন্ত্স্তেনৈব। পার্চিনা যে ঘাতাঃ 
প্রহারান্তৈঃ ॥ ২৮-২৯॥ তেন অস্মন্ধেণ। দিবাদৃষ্টিত ইতি মূলমন্ত্রক্ষিস্তিত-দিবাদৃষ্ট্যা দিব্যান্ 

বিল্লাহ্ছৎসারয়েদিত্যর্থ;ঃ ॥ ৩০ ॥ 
০৮ সপ পা অঅ 

উপরিভাগে আই ূলমন্ জপ করিতে হইবে এ এবং ং চতরমুত্রা বারা মস্ত পাত্রের রক্ষা 
করিবে। অর্চনায় প্রবৃত্ত হইগ্নাই যথাকথিত আসনে উপবিষ্ট হইয়া সাধুর! প্জনক্রিয়ার যে 
মঙ্গলশীস্তির বিধি দিয়াছেন, তাহ! পাঠ করিতে হইবে । 

অতঃপর মঙ্গলশান্তি।__হে বুষ্মগণ! আমরা যেন শ্রুতিপুটে সম্যক্ শ্রবণ করিতে পাই। 
হে যজ্জভোজিবৃন্দ ! আমর! যেন চক্ষুতে দর্শন করি, এবং সুস্থাঙ্গ ও হুস্থশরীর প্রা হওমাতে 

প্রীত থাকিয়া যেন প্রজাপতির বিহিত পূর্ণ পরমামুঃ লাভ করিতে পারি। বৃদ্ধঅবাঃ ইন্ত্র আমা- * 

দিগের কল্যাণ বিধান করুন্। সর্বজ্ঞ পৃ! আমাদিগের কল্যাণ বিধান করুন্। অরিষ্টনেমি 
তার্ষ্টা আমাদিগের কল্যাণ বিধান করুন্ এবং হ্রগুরু আমাদের শ্রেয়োবিধান করুন্। 

এই মন্ত্র পাঠ পূর্বক “ও শাস্তিঃ শ্রীরুষ্*পাদপন্মারাধনেষু শাস্তিরবতু” ইহা পাঠ করিবে। ২৮। 
তৎপরে বিশ্বনিবারণ।--যে ভূতসমূহ পৃথিবীতলে অধিষ্ঠিত আছে, তাহার! দূরে প্রস্থান 

করুন্। ষে সমস্ত ভূত বিস্নকারী, শিবের আদেশে তাহারা বিনষ্ট হউক? স্কৃধী ব্যক্তি এই মন্ত 

পাঠ করত “স্ত্রায় ফট্” বলিয়! বারত্রয় বাম চরণের পাঞ্জঘাত পূর্বক নিখিল তৃতগত বিদ্ব 

অপসারণ করিবেন। ৪। তন্ত্রবিৎ ব্যক্তি অস্ত্রমন্ত্রে অর্থাৎ “অস্ত্রায় ফট” মস্ত দ্বারা আকাশস্থ 

বিশ্নসমূহ দূর করিয়া মূলমন্্যোগে দিব্যদৃ্টি চিন্তা করত সেই দিব্যদৃষ্টি বারা দিব্য বিশ্বরাশির 
নিবারণ করিবেন। ৩০ |. . 

চা] 



সাপ 

২১০ গ্রঞীহারভক্তিবিলাসঃ | [ ৫ম বিলাসঃ। 

গণশং দক্ষিণে ভাগে ছুর্গামগ্রেইথ পৃষ্ঠতঃ | ক্ষেত্রপালং নমেস্তক্তা। মধ্যে চাত্তেষ্টদৈব্তং | 

ততশ্চান্ত্েণ সংশোধ্য করো কুববীত তেন হি। তালত্রয়ং দিশাং বন্ধমগ্রিপ্রাকারমেব চ |৩২। 
অথ ভূতগু-্ধ: | 

এরীরাকারভূতানাং ভূতানাং যদ্িশোধনং। অব্য়ত্র্গসম্পর্কাৎ ভূতশুদ্ধিরিয়ং মতা | ৩৩॥ 

ভূতশুদ্ধিং বিন! কন্ত,জপহোমাদিকাঃ ক্রিয়াঃ। ভবস্তি নিক্ষলাঃ সর্ব যথাবিধ্যপ্যচুষ্ঠিতাঃ ॥ ৩৪। 
তত্প্রকারশ্চ । 

করকচ্ছপিকাং কৃত্বাআ।নং বুদ্ধ্য। হৃদজতঃ | শিরঃসহম্রপত্রাজে পরমাত্মনি যোজয়েৎ। 

পৃথিব্যাদীনি তানি তশ্মিন্ লীনানি তাবয়ে॥ ৩৫। 

বামে গুরুপরম্পরাং নমেখ। অত্র প্রয়োগঃ। গুরুভ্যো ; নমঃ গাং গণেশায় ন নমঃ 

ইত্যাদিঃ ॥ ৩১॥ এবার্ে। হিশবপ্তেন অন্ত্রমন্ত্রেণেব উত্ধোর্ধতালত্রয়াদি কুর্ধ্যাৎ। তত্রাগ্রিপ্রাকার- 

মাতুনঃ পরিতঃ কু্ধযাহ ॥ ৩২॥ 

অথ ভূতশুদ্ধিং লিখিস্তন্নাদৌ তদর্থং লিখতি শরীরেতি । শরীরশ্য আকারভূতানাম্ আকুতিত্বং 

প্রাপ্তানাং শরীরতয়৷ পরিণতানামিত্য্থঃ পঞ্চমহাভূতানামুপলক্ষণমেতৎ সর্কেষামেৰ দৈহিক- 
তবানাম্ অবয়ব্রদ্ষণে। জীবতবন্য গম্পর্কাং তদাআ্মকতয়া। যদ শ্রীভগবতোইংশত্বেন সন্বন্ধা- 
দ্বেতোর্বিশোধনং কাধ্যকারাণাদ্দিভিন্নতয়। বিজ্ঞানং যদিয়মেব ভূতশুদ্ধিম'তাইভিজৈঃ ॥ ৩৩। 

অধুন। ভূতশুদ্ধর্নিত্যতাং লিখতি ক্ভৃতশুদ্ধিমিতি। কর্তূর্জপািকারিণঃ। যথাবিধি বিধানতি- 
ক্রমেণ অন্ুঠিত। নিপাদিত। অপি নিক্ষল! ভবন্তি আত্মশোধনঃ বিন! মূলাশ্তদ্ধেঃ ॥ ৩৪ ॥ 

আত্মানং জীবাস্সানং প্রদীপকলিকাকারং সোহ্হমিতি মন্ত্রেণ হ্বংপন্নাৎ শিরঃস্থিতসহলদল- 

কমলমধ্যবপ্তিপরমাজ্ুনি বুদ্ধ/ ভাবনয়। বিচারেণ ব। যোজয়েৎ। তদংশত্বাত্তদভিব্নত্বেন তদীয়- 

তেন'স্বাআআমানং বিজ্রানীয়াদিত্যর্থ:ঃ। এবঞ্চ মতি মোইহমিতি। সঃ শ্রীভগবদংশঃ শুধধবদ্ধমক্ত- 
্বভাবোইহং। যদ্থা তদংশত্েন তদধীনো _নিতযসেবকোইস্নতার্ | ততশ্চ তশ্মিন্ পরমাস্মস্তে 

অনন্তর ্াদিপ্রণতি।_-তৎপরে কতাঞ্লি হইয়া! বামভাগে রীগরু পরম্গ্ুরু ও পর- 

মেষ্িগুরু ্রভৃতি গুরুপরম্পরাকে প্রণাম করিবে। অনন্তর দক্ষিণে গণপতিকে, পুরোভাগে 

শ্রীদুর্গাকে, পশ্চাতে ক্ষেত্রপালকে এবং মধ্যস্থলে অন্যান্য অভীষ্দেবকে তক্তিসহকারে প্রণাম 

ক্রিবে। ৩১।* পরে অন্বমগ্র পাঠ পূর্বক করদ্বয় সংশোধন করত তন্মস্ত্রইে উর্ধে উর্ধে কর- 
তালিত্রয়, দিগ্ন্ধন ও বন্ধিপ্রাকার অর্থাৎ স্বীয় দেহের চারিদিকে বেষ্টন করিবে | ৩২। 

* অতংপর ভূতশ্দ্ধি।_দেহের উপাদানম্বরূপ ভূতসমূহ অক্ষয় ত্রন্মের অংশ, স্বতরাং সেই 
ত্রক্ছই কারণ ও ইহার! কাধ্য; অতএব ব্রদ্ম হইতে ভিন্ন, এইরূপ যে অবধারণ, তাহাকেই 

ভূতশুদ্ধি কহে। ৩৩। জপাদিকারকের জপাদি ক্রিয়া বিধানান্ূসারে আচরিত হইলেও ভৃতশ্ুদ্ি 
ব্যতীত তৎ্নমন্ত বিফল হুইয়। ঘাঁয়। ৩৪। 

ভূতশুদ্ধির প্রকার ।--গ্রথমে করকচ্ছপিক। মূদ্রা রচন। করত ্রদীপকলিকাকার জীবাত্মাকে জীবাত্বাকে 

1 ৩ গুতো! নমঃ, গাং গণেশাদ নম: ইতানিরপে প্রয়োগ করিতে হয়। 



৫ম বিপাস:। ] উ)্হরিভ্ভভ্তিবিলাসঃ। ২১১ 

বামহস্তং তথোতবানমধে। দক্ষিণবৃদ্ধিতং। করকচ্ছপিকা৷ মুদ্র। ভৃতশুদ্ধৌ গ্রকীন্ঠিত| ॥ ৩৬। 
দেহং সংশোধ্য দগ্ধে দমা্রাব্যামবতবর্ষতঃ | উৎপাগ্ দ্রঢয়িত্বান্থপ্রতিষ্ঠাং বিধিনাচরেৎ ॥ ৩৭ ॥ 

পৃথিব্যাদীনি কার্ধ্যকারণতত্বানি সর্বাণ্যেব তদেকমূলত্বেন লীনানি তদান্মকানি তন্মায়াময়ানি বা 

বিভাবয়েদিত্যর্থ;ঃ। অত্র চ প্রলয়রীতা! সাংখ্যোকত স্ি প্রাতিলোমোন কার্ধান্য কারণে লয়দ্বারা 

তেষাং সর্কেষামেব পরমকারণেইবধিভূতে ভগবতি লয়ে দ্রষ্টবা ইতি দিক্ ॥ ৩৫॥ করকচ্ছ- 

পিকাং কৃত্বেতি লিখিত্ং তামেব দর্শয়তি বামহস্তমিতি ॥ ৩৬॥ অধুন! ভূতশুদ্বিপ্রকারমেব 

লিখতি দেহমিতি দ্বাভ্যাং। বিধিনেত্যন্ত সর্বাত্ৈব সম্বন্ধ: | ইদং পাঞ্চভৌতিকং পাপময়ং দেহং 
সংশোধ্য সম্যক শোষং নীত্বা ততে। দগ্ধা' তদেব ততশ্চামৃতবৃষ্্যা আপ্লাব্য পশ্চাছুৎপাগ্য তচ্চ।- 
মৃতবৃষ্ট্যেবেত্যুভয়োরপ্যেককারণত্বাদম্বতবর্ষত ইতি কারণোল্লেখঃ । অনন্তরং দৃটীকৃত্য এপ্চ্ 
সর্বং ভাবনয়ৈব, ততঃ প্রাণ ্ রতিষ্ঠাং কু্ষ্যাদিতযার্থঃ | তত্র চায়ং বিধিঃ | আদৌ পাপপুরুষং চিন্ত- 
যবেখ। তথ! চোক্তং। - মুলাজানং ততঃ পাপং জন্মাদিছুঃখদঞ্চ যং। প্রাণাপানৌ নিরুধ্যাথ তত্য 
রূপং বিচিন্তয়েৎ। মহাপাতিকপঞ্ধাঙ্গং পাতকোপাঙ্গসংশ্রয়ং। উপপাতকরোমাণং কৃষ্ণং ক্রুরাতি- 

ভীষণমিতি। অন্যত্র চ। ব্রহ্গহত্যাশিরল্ঞ্ স্বরণস্ডেযকুজদ্বয়ং। সুুরাপানহৃদ। যুক্তং গুরুতন্লকটি- 
দ্বয়ং। তংসংযোগিপদদবন্বনঙ্গ প্র তাঙ্গপা তক । উপপাতকরোমাণং র জম্ম ্রবিলো চনহ | খড়াচর্ম, 

ধরং পাপনগুষ্ঠপরিমাণকং। 'অধোমূখং কুষ্ণবর্ণৎ দক্গকুক্ষৌ বিচিন্তয়েদিতি। তন্নাশার্থমাদো 

ঘমিতি বায়ুবী্জং ধূমবর্ণ, পরমশোষণং বামন(সাপুটে বিচিন্ত্য তহ্য যোড়শবারজপেন বায়ু 

মাপূরধ্য নাঁভিগগুলে বীজং মনসা নীত্ব। চতুংয্টিবারজপেন কুম্তকং কৃত্ব। যংবীজোখবায়ুন। সপাপ- 

পুরুষং সর্বশরীরং সংশোষ্ব যং-বীজন্য ছাত্রিংশদ্বারজপেন দক্গিণনামাপুটেন তং বাুং রেচয়েখ। 

ততো রমিতি বহ্ছিবীর্জং রক্তবর্ণং বাযুসঘদ্ধং দক্ষিণনাপাপুটে বিচিন্তা তশ্য যোড়শবারজপেন 

বাুমাপূর্যয মূলাধারে বীজং নীত্বা চতুঃষস্টিবারজপেন কুস্তকং রুত্বা বীজোখবহ্ছিন। সপাপপুরুষং 

সমস্তদেহং দগ্ধ। দ্বাতরিংশদ্বারজপেন ভম্মন| সহিতং বামুং বামনাসাপুটেন রেচয়েখ। ততশ্চ 

ঠমিতি ন্বীজং শ্বেত বামনাসাপুটে বিচিন্ত্য তস্য যোড়শরারজপেন বামুমাপূর্ধ্য বীজং 

হ্্ধ স্থং চত্রং নীত্বা তচ্চন্ত্রমগুলমধ্যে বমিতি বরুণবীজং ধ্যাত্বা তশ্ত চতুংষষ্টিবারজপেন 

কুস্তকং কৃত্ব! ঠংবীজাত্মকচন্্রার্ণময়ী মমৃ তবৃষ্টিমুৎপাদ্য তয়াপ্লাব্য ততঃ শরীরমূংপন্নং বিভাব্য 

পুনরকারাদি বর্ণরূপয়! তয় মাতৃকান্যাসা্সসারেণ মুখকরচরণাদিকমূৎপাদ্য লমিতি পৃথিবীবীজন্য 

ঘবাত্রিংশঘারজপেন সমস্তং শরীরং দৃটীকুর্বন্ দক্ষিণনাসাপুটেন বামুং রেচয়েদিতি। অত্র 
চ তত্র তত্র্বাতিংশদ্বারজপেন পূরণং রেচনঞ্চ যোড়শবারজপেনেতি | রেচঃ যোড়শ 

মাত্রাভিঃ পুরো দ্বাত্রিংশত! : দবাত্রিংশতা ভবেদিতি বচনাৎ। 

বুদ্ধিযোগে হৃয়কমল হইতে লইয়া শিরঃস্থ সহন্রদলকমলের অন্ত্ন্তী পরমাত্মাতে সংযোজিত 
করিবে। তদনন্তর চিন্ত! করিবে যে, পৃথ্যাদি তত্বসকল তাহাতে বিলীন হইয়াছে। ৩৫। 

বামকর উত্তানভাবে রাখিয়! ত্িয়ে দক্ষিণহ্ত সম্বন্ধ করিলেই তাহাকে করকচ্ছপিকা মুদ্র। 

কহে? ভৃতশুদ্ধিতে এই মুসা আবশ্থক। ৩৬। যথাবিধানে দেহ শু করিয়া দাহ করিবে, পুনর্বার 



২১২ জীশ্রীহরিভভিবিলাসঃ। [ ধম বিলাসঃ। 

আত্মানমেবং সংশোধ্য নীত্ব! কষ্ণার্চনার্হতাং। 

বাংসল্যাদ্ধদগতং কৃফং যষ্টং হং পুনরানয়ে | ৩৮ | 
তথ! চ অ্রেলোক্যসম্মোহনতন্ত্রে।- 

নাভিসথবায়া দেহং সপাপং শোষয়ে্বধঃ| বঙ্ছিন। হৃদয়স্থেন দহেত্তচ্চ কলেবরং ॥ 
শি পশমী সাসপ শত ০৯ শাপলা পেশা শাল শপ শ সস সপ শপ পোপ 

এতচ্চ কম্তচিদেব মতং ন তু বনামিতাথ্ে ব্যক্ত ভাবি। প্রাপপ্রতিষাবিধিষচাযং।-_প্রণ 

প্রতিষ্ঠামনতস্য বরহ্মবিষুরুদ্র। খষয়ঃ খগ্যজুঃসামানি চ্ছন্দাংসি অতিচ্ছন্দো! বা ছন্দঃ ক্রিয়াময়বপুং 

প্রাণাখ্য। দেবতা প্রাণপ্রতিষ্ঠার্থে বিনিয়োগঃ | & কং খং গং ঘং ঙং অং পৃথিব্যপ্টেজোবাষা- 

কাশাত্মনে আং দয়ায় নমঃ ও চং ছং জং ঝং এং ইং শবাম্পর্শরপরসগন্ধাত্মনে ঈং শিরসে 
স্বাহা। & টং ঠং ডং ঢং ণং উং শোত্রত্বক্চক্ষজিহ্বান্্াণাম্মনে উং শিখায়ৈ বষট। শু তং থং দূ 

ধং নং এং বাকৃপাণিপাদপায়পন্থায্নে এ কবচায় হু । & পং ফং বং ভং মং & বচনাদানগমন- 

বিসর্গানন্দাত্মনে পু নেতরত্রয়ায় বৌষট। ৪ যং রং লং বং শং যং সং হং লং ক্ষং অং মনোবৃদ্ধা- 
হস্কারচিত্তাতনে অঃ অস্থায় ফট । গ আং নাভেরধঃ | ও হ্রীং হদয়াদানাভি। & হৌ' মন্তকাদা- 

হদয়ং। ততঃ ও যং ত্বগাত্সনে নমঃ হৃদি । $ রং অস্থগাত্মনে নমঃ দক্ষিণাংশে | ও লং মাংসা- 

আনে নমঃ ককুদ্দি। ও বং মেদআত্মনে নমঃ বামাংশে। ও শং অস্থ্যাত্মনে নমঃ হৃদয়াদ্ক্ষিণ- 

পাণিপর্য্যন্তং। ও যং মজ্জাত্বনে নমঃ হৃদয়াঘামপাণিপর্য্যস্তং। ও সং শুক্রাত্মনে নমঃ হৃদয়া- 

দক্ষিণপাদপর্যযস্তং। ও ক্ষং পরমাত্মনে নমঃ হৃদয়ান্মস্তকপর্য্যস্তং। তত্র ধ্যানং।__বক্তাস্তো- 

ধিস্থপোতোব্সদরুণসরোঙ্গাধিরঢা করা গ্রৈঃ পাশং কোদগুষিক্ষ স্তবমথ 'গণমপ্য্কুশং পুষ্পবাণান্। 
বিভ্রাণান্থক্কপালং ত্রিনয়নললিত। পীনবক্ষোরুহাঢ্য। দেবী বালার্কবর্ণ ভবতু শুভকরী প্রাণশক্তি: 

পরা'ন ইতি। অথ হৃদি হস্তং নিধায়োচ্চারয়েৎ & অ হ্রী' ক্রো যং রং লং বং শং যং সং হং 

লং ক্ষং হোং হং সঃ মম প্রাণা ইহ প্রাণ! ইতি। পুনস্তান্তেব বীজান্ট্্চার্য মম জীব ইহ স্থিত 
ইতি। পুনস্তান্টেবোচ্চাধ্য মম সর্বক্তিয়াণীতি। পুনস্তান্থ্যচ্চার্ধয মম বাজ্মনস্তক্চক্ষ্ঃশ্রোত্র- 

ড্রাণপ্রাণা ইহায়ান্ত স্স্তয়ে চিরং স্থখেন তিষটস্ক স্বাহ! ইতি মন্ত্র । ততো জন্াদিকঘা্টসংস্কার- 
সিদ্ধয়ে ষোড়শ প্রণবাবৃত্তীঃ কৃত্ব! শক্তিং পরাং স্মরেদিতি ॥ ৩৭ ॥ এবং লিখিতপ্রকারেণ আত্মানং 

মম্যক্ শোধয়িত্ব! তেন চশ্রীকৃষ্ত অর্চনার্তাং পৃজাযোগ্যতাং নীত্ব! সম্পাদ্য পুনত্তং হৃদয়- 

কমলমানয়েখ। কিমর্থং?- কৃষং যষ্ং পুজগ়িতুং। নম্ছ ভগবান্ পরমাত্মরূপোইলৌ মুষ্ধি, 
সৃহআ্রদলকমলে বর্তৃতে তত্র লিখতি বাংসল্যাৎ ভক্তবাংসলোন হ্বং হৃদক্তং গতং প্রাপ্তমিতি, 

অতএব ভগবতে। ধ্যানাদিকং হ্বায় এব সর্বতো নি্দিশ্ত ইতি দিক্ ॥৩৮॥ এতদেব প্রমাণয়ন্ 

নুধাবর্ষণ দ্বারা উহাকে আস্ত উৎপাদন করিয়া দৃট়ীভূত করত তাহাতে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিতে 
হইবে । ৩৭। এইব্পে শোধন করত জীবাত্মাকে স্রকষ্ণার্চনার যোগ্য করিয়৷ তক্তবাৎসল্য 

নিবন্ধন হৃদয়কমলে উপস্থিত কৃষ্ণের পৃজার্থ এ আত্মাকে পুনর্ধবার স্বদয়ে আনয়ন করিতে 
হইবে। ৩৮ ভ্রেলোক্াসম্মোহনতঙ্ত্রেও এই বিষয়ে কথিত আছে যে, স্থৃধী ব্যাক্তি নাঁভি প্রদেশগত 



৫ম বিলামঃ |] সতী হীহয়িভক্তিবিলাদঃ। ২১৩ 

সহ্রারে মহাপন্নে ললাটন্থে স্থিতং বিধুং। সম্পূর্ণমগ্ডলং শুদ্ধং চিন্তয়েদমৃতাত্বকং | 
তম্মাদগলিতধারাভিঃ প্লাবয়েস্ত্সসাঘধঃ। আভিরবরণময়ীভিশ্চ পঞ্চভূতাত্মকং বপুঃ। 

পূর্ববন্তাবয়েদ্দেবীমিত্যাদি ॥ ৩৪ ॥ 
কিঞ্চাগ্রে।- 

তততস্তম্মাৎ সমাকৃষ্য প্রণবেন তু মন্ত্রবিৎ। তত্তেজে। হৃদয়ে ত্তশ্য চিন্তয়েছিষুমব্যয়ং ॥ ৪০ ॥ 

কিংবা চিন্তনমাত্রেণ ভূতশুদ্ধিং বিধায় তাং। প্রাণায়ামাংস্ততঃ কুর্ধযাৎ সম্প্রদায়ান্থদারতঃ ॥ ৪১ । 

অথ প্রণায়ামঃ। 

রেচঃ ফোড়শমাত্রাভিঃ পুরো দ্বাত্রিংশত| ভবেধ। চতুঃষ্ট্যা ভবেঘ কুস্ত এবং স্যাৎ প্রাণসংযমঃ ॥ 
বিরেচ্য পবনং পূর্ব সক্কোচ্য গুদম গুলং। পূরয়িত্ব৷ বিধানেন স্বশক্ত্যা কুস্তকে স্থিত: ॥ &২॥ 

ভৃতশুদ্ধিপ্রকারঞ্চ কিকিং প্রপঞ্চয দর্শযতি তখ| চেতি। সপাপং পাপপুরুষসহিতং পূর্ব দাহেন 
ভম্মসান্ৃতম্ আভির্ধারাভিঃ ॥ ৩৯ ॥ ততঃ শরীরোৎপত্তানস্তরং তন্মাৎ স্হন্রদলকমলাং পরম।- 

স্বনে। বা সকাশাৎ তত শ্রদ্ধাত্মতত্বরূপং তেজ: ॥৪০॥ তত্রাশক্তো প্রকারান্তরং লিখতি কিংবেতি। 

চিন্তনমাত্রোণেতি পুরককুস্তকাদিকং বিনা কেবলং ভাবনয়ৈব দেহশোষণাদিকং কৃত্বেত্যর্থঃ। 

সংপ্রদায়ান্থপারতঃ ইতি ভূতশুদ্ধৌ মতভেগান্ানাপ্রকারত্তেন তথা প্রাণায়ামেযু চ কেযাঞ্চিন্মতে- 

ইন্সিপ্নবসরেইকরণাৎ কেযাঞ্চিন্নতে করপণেহপি প্রণবন্ত জপাৎ কেযাঞ্চিতে বীজস্ তত্রাপি 

কেযাঞ্চিন্সতে বারত্রয্ং কেষামপি মতে বহুবারানিত্যেবং মতভেঙা্নানাপ্রকারত্বেনানৈকাস্তত্বাং 

নিজসংপ্রদায়ব্যবহার এবাম্র্তব্য ইত্যর্থঃ | এবমন্তত্রাপি ॥ ৪১ ॥ 

মাত্রাভিশ্চ যোড়শভী রেচং ্বাত্রিংখত]চ পুরো ভবেৎ, এবং যত্রাদৌ রেচনং অস্তে পূরণং তত্ৈ- 

বৈষ। বাবস্থা জেয়া। যত্র চাষ্টাঙ্গযোগান্তগত প্রাণায়ামাদৌ তয়োবিপর্ায়স্তত্ মাত্রাবৈপরীত্যমপি 

জেয়ং। অতএব ভূতগ্তদ্ধৌ তথা লিখিতং। মাত্র চোক্ক1।__কালেন যাবতা স্বীয়ো হত্তঃ স্বং 

অনিল দ্বারা পাপপুরুষসহ শরীরকে শু করিবে এবং এ শরীরকে হৃতপ্রদেশস্থ বহিত্বারা দাহ 
করিতে হইবে। তৎপরে ভাবনা করিবে যে, ভালপ্রদেশস্থ সহম্সার-কমলস্থ বিশুদ্ধ পূর্ণশশী 

কুধাময়। সেই শশাঙ্ক হইতে ক্ষরিত হুধাধারা দ্বারা দৃ্বীভূত শরীরকে প্লাবিত করিবেন। 

তদনন্তর চিন্তা করিবেন, এই পাঞ্চভৌতিক শরীর এ সমস্ত বর্ণাত্মিকা ধারার সহযোগে যেন 

পূর্বববৎ হইয়াছে ইত্যাদি! ৩৯। তৎপরেও বর্জিত আছে যে, মন্ত্রবিৎ ব্যক্তি তদনস্তর বিশুদ্ধ 

আত্মতবন্বরূপ তেজ এ সহম্রদলকমল হইতে প্রণবদ্ধার৷ আকধণ পূর্বক হৃতগ্রদেশে সংস্থাপিত 

করিয়। অব্যয় হরির ভাবনা করিবেন। ৪*। অথব পূর্ববকথিতরূপে সামর্থ্য না হইলে কেবল- 

' মাত্র চিন্ত! ঘ্বারাই ভৃতশুদ্ধি করত তদনস্তর সম্প্রদায়ানুসারে প্রাণায়াম করিবেন। ৪১। 

অতঃপর প্রাায়াম।_-রেচক যোড়শমান্রা দ্বারা, পূরক দ্বাত্রিংশস্মাত্র! দ্বারা এবং কুস্তক 

' চতুঃষটিমাজ। দ্বারা সম্পাদিত হয়। * এই প্রকার করিলে প্রাণবাযুর দমন হয়। অগ্রে বাদ 

৭ মাহা ।- খবর হত্তদার। শ্বীয় জানুমণ্ল পরিবেষ্টন করিতে যে সময় অতীত হ্র, সেই সময়কেই মাত! 

কছে। রেচক-দহ হইতে বায়ু লিঃগরণ | পুরক-স্দেহমধ্যে বাযুপূরণ ৷ কুম্তক--দেহগধ্যে বামুর অববোধ। 



২১৪ ঞীঞ্রীহরিভক্তিবিলাসঃ। [«ম বিলাস; । 

তত্র প্রথবমত্যান্তন্ বীজং বা মন্তমর্ধগং। খধ্যাদিস্মরণং কৃত! কু্ধ্যাদ্যানযতনিত: ॥ 

তদ্ধ্যানক। 

বিষণ ভাঘ্বংকিরীটাহ্বদবলয়কলাকল্পহারোদরাজ্বি,- 

শোনীভূষং সবক্ষোমণিমকরমহাকুগলামৃষ্টগ্ডং। 

. হাস্তোদ্যচ্ছজচক্রাদ্ুজগদমমলং পীতকৌশেয়বাঁসং, 
বিদ্বোতষ্ভাসমৃদ্যদ্দিনকরসদৃশং পদ্ম-সংক্ং নমামি ॥ ৪৩॥ 

কুচিচ্চ ।-_ 

রদ্রস্ত রেচকে ব্রঙ্গা পূরকে ধেয়দেবতা|। শ্রীবিষুঃ কুস্তকে জেয়ে। ধ্যানস্থানং 'গুরোমূধাৎ। 

তথা “হি।-- 

নাভিস্থানে পূরকেণ চিন্তয়েৎ কমলাসনং। ব্রদ্গাণং রক্তগৌরাঙ্গং চতুর্বজূং পিতামহং। 

নীলোধ্ণলদলশ্তা মং হৃদি মধ্য প্রতিষ্ঠিতং | চতুতুজিং মহাত্মানং কুস্তকেন তু চিন্তয়েং॥ 

রেচকেনৈশবরং ধ্যানং ললাটে সর্বপাপহং । শুদ্ধস্ষটিকসন্কাশং কুরধ্যাৈ নির্খবলং বুধঃ ॥ ইতি ॥88 

একাসিভিস্ ভগবান্ রকাদেবময় রর | কৃষণঃ পরি্জনোপেতশ্চি্তনীযে হি সর্বতঃ ॥ ৪৫॥ 
১ 

বাম গুলং পর্যোতি মা ন৷ জেয ্বীরৈকশামান্িক। | ইতি 1৪২1 মনমর্ঘগং  অষ্টাদশীক্ষর 

মনত্রশিরংস্থিতং মান্মগং বীন্গং ব| অভাসান্ মনস! আবর্তয়ন্। 'প্রণবাভ্যাসে চ খধ্যাদিকমুক্তং। 

অস্ত প্রণবমন্ন্ প্রন্গাপতি্ধ বির্দেবী গায়্রীচ্ছন্দঃ পরমাত্ম। দেবত। অকাঁরে! বীজম্ উকারঃ 

শতির্মকারং কীলকং পাঁণায়ামে বিনিয়োগঃ ৷ ইতি বীন্জাভ্যামে চ তম্স্তন্ত খধ্যাদিকং ধ্যান 

তদ্দেবতায়া এবেতায়ং বিকল্পশ্চ মুক্তিতু্তযািফলভেদেন বর্ণাশ্রমাদিভেদেন বেতি দিকৃ। 

ধানস্থানং গ্ররোমুখাদেব জেয়মিত্যুক্তং তদেৰ অন্তত্তত্য-বচনৈবিজ্ঞাপয়ন্ তততদ্ধযানমেব 

বিশিষং লিখতি নাভিস্থান ইতি ত্রিভিঃ | এশ্বরং প্ীরুত্রসত্বদ্ধি ॥ ৪৩--৪৪ ॥ নম্থ প্রমদনগোপাল- 

বিরেচনপূর্ববক গরহসঙ্ষোচ করিয়া! স্বীয় শক্তি অদারে যথাবিধি বাসুপূর্ণ করত কুস্তক 

করিতে হইঘব। ৪২।, কামবীজ অথব। বীজমন্থ জপ করিতে হইলে খধ্যাদি * ন্মরণ পূর্ব্বক 

নিরলস হইয়! ধ্যান করিতে হয়! 

অতঃপর ধান।--ধাহার অঙ্গে দেদীপামান কিরীট, অঙ্গদবলয় ও দিবা হার বিরাজিত, ধাহার 

জঠরদেশ, পদ ও শ্রোণীদেশ বিভূঘণে সমলঙ্কত; ধাহার গণুপ্রদেশ বক্ষোমণিলগ্ন অতুত্তম 

মহৎ মকরকুণুলে চুদ্দিত। যাহার করে উদ্যত শব্ধ, চক্র ও গদ। শোভা পাইতেছে; ধিনি 

স্থবিমল পীতবর্ণ পট্টবদন পরিধান করিয়! রহিয়াছেন; ধাহার দেহ হইতে দিব্যকাস্তি সমুখিত 

হইতেছে; হিনি দেখিতে উদয়শীল ভাস্করের ন্যায় এবং ধিনি কমলমধ্যে বিরাজিত; আমি 

সেই ্রীবিষুকে প্রণাম করি। ৪৩। স্থানান্তরে লিখিত আছে যে, রেচককর্ণে রুদ্ুকে, 

পুরকক্রিয়ার ্রদ্ধাকে এবং কুস্তকে বিষুকে দেবতারূপে চিন্তা করিতে হয়। প্রীগুরুদকাশ হইতে 

78 প্রঙ্গাপতি প্রণবের খষি। গায়ত্রী রী ইহার নদঃ, পরগান্ধ। ইহার। দেবতা], কার বীজ, উকার গার শক্তি, মকার, মকার 

আধারদণড বং প্রাণীয়ামে উচবীর বিনিয়োগ হয়। 

পা ৮০০০০ শীল শপ শশ্প তত ০ পপ শী পল পপ 



&ম বিলাস: ] শ্রীঞ্জহরিতক্তিবিলাসঃ | ২১৫ 
অথ প্রাণায়ামমাহাজ্বযহ। 

পাদ্মে দেবহুতিবিকুগডলসংবাদে ।__ 
যমলোকং ন পশ্থন্তি প্রাণায়ামরতা নরাঃ। অপি ছুষ্কৃতকশ্মাণন্তৈরেব হতকিবিষাঃ ॥ ৪৬। 
দিবসে দিবসে বৈশ্ত প্রাণায়ামাস্থ ফোড়শ। অপি জণহনং মাসাৎ পুনস্তাহরহঃ কৃতাঃ ॥ 
তপার্ধস যানি তপ্যস্তে ব্রতানি নিয়মাশ্চ যে। গোসহ্রপ্রদানন্ত প্রাণায়ামস্ত্র তৎসম: ॥ 
অন্থুবিন্দুৎ কুশাগ্রেণ মাসে মাসে নরঃ পিবেং। সংবৎসরশতং সাগ্রং প্রাণায়ামস্ত তৎসম: | 

পাতকন্ত মহদ্ঘচ্চ তথা ক্ষুক্রোপপাতকং। 
প্রাণায়ামৈঃ ক্ষণাৎ রব ভম্মসাৎ সতান্দিশাংবর ॥ ইতি ॥ ৪৭॥ 

শা ৮ শাসপাস্প পম জপ শপ ৯ 

দেবৈকভ জনিষ্ঠে কথমেব, বিবিধধ্যানং রোচেত তত্র লিখতি একাস্তিভিশ্চেতি। ৃ   একানিভিঃ 
শ্রীকঞ্চচরণারবিন্দৈকভক্তিনিষ্টেস্ত কষ*এব সর্ববজৈব ধ্যেয়ঃ, স চ প্রিয়জনৈগোপগোপ্যার্িভিরুপেত 
এব ন ত্বেকাকী ভক্তিরসবিশেষবিঘাতাপত্তেঃ । নম তত্র তত্র তত্তদ্দেবতায়। ধ্যানাভাবেনাস- 
মৃত স্যাত্তত্র লিখতি।_-ভগবান্ সর্বৈ্যযুক্তঃ সর্ববদেবময় প্রতুশ্চ সর্ববদেবেশ্বরঃ সর্ববশক্তিমান্ 

বেতি। এবমেকান্তিনামগ্রেহপি সর্বতৈ ব বৃদ্ধা বগন্তব্ঃ। অতঃ পূর্ব্বলিখিতদ্বারপূজাদাবপ্যে- 
কাস্তিনাং শ্রীগকড়াদিপরিবর্তেন তত্র তত্র শ্রীদামাদিগোপানাং দ্বারশ্রীগঙ্গাদিপরিবর্তেন চ 
শ্রীগোপীনাং পৃজোহা, অন্যথ। তেব কনিষ্ঠানাং তদন্যরুচাসম্ভবাস্তক্তিবিশেষহান্ত। পৃূজালক্ষণকম্রণ 

এব যথোক্তফলাসিদ্ধেঃ ৷ এবং শ্রীভাগবতাছাক্তানাঞ্চ গোকুলে শ্রীগোপালদেবস্য তদন্তাখিলরাগ- 
বিস্মারকাণাং তত্তংপরিচ্ছদপরিবারাদীনা মতিক্রুমেণান্তপরিজনাদিপৃজনাদিকং কেবলং কামিনাং 

জয়দং গ্রধানে। তয়দং বিপিন ইত্যাছ্যুক্ততত্তংফলা বাপ্তয়ে তান্ত্রিকাঃ সমাদিশস্তীতি জেয়ং | অল- 

মতিবিস্তরেণ ॥ ৪৫ ॥ | 
ত শরপসপস্্,  » সর স্্  * শা শি আপ রস ক গলপ ৮: ৯০ সপ 

ধ্যানের স্থান পরিজ্ঞাত হুইাবে। | এই বিষয়ে লিখিত আছে যে, স্তুখী ব্যক্তি পুরকের সহিত 

পদ্মাসনাধিষ্ঠিত, রক্তমিশ্র-শ্ব্েতবর্ণ, চতুরানন পিতামহ বিধিকে নাভি প্রদেশে ভাবনা,করিবেন। 

কুস্তকের সহিত নীলোপলদলশ্ঠাম, চতুরস্ত, পরমাত্মা হরিকে হৃদয়ে ভাবনা করিবেন। 
রেচকের সহিত নিখিল পাতকনাশন, বিশুদ্ধ স্কটিকময় বিমল রুদ্রকে ভাল প্রদেশে ভাবন। 
করিবেন ॥ ৪৪ ॥ যে সকল ব্যক্তি শ্রীকষ্ণপাদপদ্মে একান্ত ভক্তিপরায়ণ, সমস্ত কার্যেই 

গোপগোপিকাদি-মনোম্ত-জনপরিবৃত সর্ধস্থরময় ভগবান্ প্রভু কৃষ্ণকে ( একাগ্রমনে ্ 

কর! তাহাদিগের ( অবশ্তয ) কর্তব্য। ৪৫। 

অনস্তর প্রাণায়ামমাহাত্ম্য ।-_পঞ্সপুরাণে দেবহৃতিবিকুগুল-সংবাদে লিখিত আছে যে, 

প্রাণায়াম করিয়! দুক্ষিয়াসক্ত হইলেও তাহাদিগকে খমপুরী দর্শন করিতে হয় না) কেন না) 
. প্রাণায়াম দ্বারাই সমস্ত পাতক বিদুরিত হইয়! থাকে ; ৪৬। হে বৈশ্ত! একমাস যাবং প্রত্যহ 
যোড়শবার প্রাণায়াম করিলে দিন দিন জ্রণহা ব্যক্তিও পবিভ্রতা! লাভ করে। যত কিছু 

তপঃ ব! ব্রতনিয়মাদি করা যায় এবং যে সহম্র ধেহুদান কর। যায়, প্রাণায়াম তং-সমন্তের সদৃশ 
শট 



২১৩ শীঙ্রীহরিভক্তিবিলাসঃ। [ ৫ম বিলাস: । 

্তাসান্ বিনা জপং প্রাহুরাস্থরং বিফলং বুধাঃ । 
অতো যথাসংপ্রদায়ং স্যাসান্ কুর্যাদ্ঘথাবিধি ॥ ৪৮ ॥ 

তত্রাদৌ মাতৃকান্তাসঃ। 

খবিচ্ছন্দোদেবতাদি স্বত্বাদৌ মাতৃকামনোঃ | শিরোবক্,হৃদাদৌ চ্থা্ত তদ্ধ্যানমাচরেৎ ॥ 

তচ্চোক্তং।-- 

পঞ্চাশল্লিপিভিধিভক্তমুখদোংপন্মধ্যবক্ষস্থলীং, ভাম্বন্মৌলিনিবদ্ধচন্ত্রশকলামাপীনতুক্গস্তনীং। 

মুদ্রামক্ষগুণং স্থধাঢ্যকলসং বিদ্যাঞ্চ হস্তামুজৈ- 

বিভ্রাণাং বিশদপ্রভাং ত্রিনয়নাং বাগৃদেবতামাশ্রয়ে ॥ ৪৯ 

অৰ্কারাদীন্ ক্ষকারাস্তান্ বর্ণানাদৌ তু কেবলান্। ললাটাদিষু চাঙ্গেষু নাস্তেদ্িদ্বান্ যথাক্রমং | 
তচ্চ বিবিচ্যোক্তঃ ।-- 

ললাটমুখবিস্বাক্ষিশ্রুতিপ্রাণেযু গগুয়োঃ | টিনার দোঃপতসন্ধ্যগ্রকেষু চ। 

পার্্য়োঃ পৃষ্ঠতো৷ নাভৌ৷ জঠরে হৃদয়েই'সকে | ককুছ্যঃসে চ হৃৎপূর্বং পাণিপাদযুগে ততঃ। 
জঠরাননযোরসেন্াতৃকারণান্ যথাক্রমং ॥ ইতি ॥ ৫০ ॥ 

স্পা পি 7 শা ীশিশিশী শিস শিস্পিন্পা শত তি »» সপ শত শপ পপ সস স্পা পপ ৩ পর পাপ পপ 

তৈঃ প্রাণায়ামৈরেব॥ ৪৬॥ সাগ্রং সংবহসরং পিবে ॥৪৭। আঙ্গরমূ অঙ্রৈবত্যম্ অত. 
এব বিফলং প্রাঃ ॥ ৪৮॥ খধ্যাদিকঞ্চোক্তং ।__ ্রদ্ষপ্িরয়ত্রীচ্ছন্দে। মাতৃকা সরন্বতী দেবত 
হলে! বীঁজানি স্বরাঃ শক্তম়ঃ মাতৃকান্যাসে বিনিয়োগঃ। ইতি শিরোবক্ঞাঁদৌ ক্রমেণ খধ্যাদি- 

কমেব্যন্য। তথা চোক্তং।_-উচ্চা্যৈবম্ খষিচ্ছন্দে! দেবত। বীঙ্ষশক্তয়ঃ। শিরোবদনহদ্- 
গুহপাদেষু ক্রমতে। ্যসেদিতি। অত্র ্ঠন্ত ইতি বক্তব্যে ন্যসেদিত্যার্যং ॥ পঞ্চাশল্লিপিভিরিতি 
বর্ণানামেকপঞ্চাশত্বেংপি লকারদ্বয়সোক্যাভি প্রায়েশ। ভাম্বতি প্রভাযুক্তে মৌলৌ নিতরাং 
বনধধজরশকলং চন্দ্রার্দং যয়৷ তাং॥ ৪৯॥ তং ন্যাসবিধিং লিখতি অকারাদীনিতি। কেবলান্ 

কিঞ্দিধিক সংবর্ষশত কাল প্রত্যেক মাসের শেষে কুশাগ্র দ্বারা বারিবিন্ধু পান করিলে মান- ূ 
বের যে ফল হয়, গ্রাণায়াম দ্বারা সেই ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। হে বৈশ্বাসত্তম! প্রাণায়াম 

দ্বারা যাবতীয় মহাপাপ, ক্ষুদ্র পাপ ও উপপাপ বিনষ্ট হইয়া থাকে । ৪৭ স্বধীগণ বলিয়া 

থাকেন, ন্াস ব্যতীত জপকে আন্থর জপ কহে; সুতরাং সম্প্রদায়ান্ছসারে যথাবিধি স্তাস 
করা কর্তব্য। ৪৮। 

, তন্মধ্যে আগ্রে মাত্বৃকান্তান।-_-প্রথমতঃ মাতৃকা-মন্ত্রের খধি, ছন্দ: ও দেবতা প্রভৃতি শ্মরণ 
গূর্বক তাহার ধ্যান করিবে। * এই বিষয়ে কথিত আছে যে, পধ্চাশৎসংখ্য বর্ণ বিভাগ 
করত সরস্বতী দেবীর বদনমণ্ডল, বাহুদ্য, চরণযুগল, কটি ও বক্ষঃপ্রদেশ নির্শিত হইয়াছে। 
তদীয় শিরোদেশে শশিকলা! দীষ্তিমান্ রহিয়াছে । দেবীর কুচযুগল অত্যুক্নত ও স্ুল। তিনি 
ইস্তপদ্ে মুদ্রা, অক্ষনত্র, সধাপূরণ কুস্ত ও বিস্তা ধারণ করিয়া আছেন। ঝাহার বর্ণ শ্বেত এবং 

* ব্রন! মাতৃকা মন্ত্রের খষি, গায়ত্রী, উহার ছলঃ, সরল্যতী দেবতা, হল্বর্প বীজ এবং মাতৃকান্তানে উহার 
ধিমিযোগ। 



£ম বিলাস: ।] শ্ীপ্রীহরিভক্তিবিলানঃ। ২১৭ 

্বানখারান্ বিসর্গাঢ্যান্ সাহ্ুস্বারবিমর্গকান্। 

্ন্যেুয়োইপি তান্ বিদ্বানেবং বারচতুষ্টয়ং ॥ ৫১ ॥ 
অথ মাতৃকাস্াস: | 

কঠহৃম্নাভি গুহেষু পায়ভ্রমধ্যেযোস্ত। | স্থিতে যোড়শপত্রাজজে ত্রমেণ ঘবাদশচ্ছদে । 

অনুস্বারাদিহীনান্ প্রথমং ন্যস্তেৎ। কং কুত্রন্ান্যেদিতাপেক্ষায়াং লিখতি ললাটেত্যানিসার্দঘয়েন। 

মাতৃকায়! লিপিসংস্থায়া অর্ণান্ বর্ণান্ বধাক্রমং ললাটাদিষু স্াস্থেদিতি দ্বাভ্যামন্থয়ঃ। তত্র 

চৈকপঞ্চাশদ্র্ণেযু মধ্যে অকারাদীন্ অন্তঃস্থবকারাস্তান্ পঞ্চচত্বারিংশদ্বর্ণান্ ললাটাদিষু বামাং- 

সান্তেযু পঞ্চচত্বারিংশদ বয়বেযু ন্যস্তেৎ। তথ| হি ললাটমেকং মুখবিশ্বং মুখম গুলঞেকম্ অক্ষ্যাদি- 

দস্তান্তানাং প্রত্যেকং দ্বয়মিত্যেবং ঘ্াদশ । তত্র দন্তানাং পওক্তেছিত্বেন দ্বিত্বং জ্ঞেয়ং। কি 

উত্তমাঙ্গং মন্তকনেকম্ আন্তং মুখচ্ছিদ্রমেকম্ ইতোবং মোড়শস্থ ষোড়শম্বরান। ততঃ দোষ্চো- 

ভূর্জয়োঃ সন্ধয়ঃ প্রত্যেক মূলকুর্পরমণিবন্ধান্থুলীমূলভে্দেন চত্বারঃ এবং ছয়োরষ্ট ৷ পদোশ্চ 

সন্ধয়ঃ উরুমূলজান্গ গুল্ফাঞ্গুলীমূলভেদেন গ্রত্যেকং চত্বার এবং দ্বঘ়োরষ্ট । তথা দোফ্োর গ্- 
দবয়ং পদোশ্চাগ্রদ্বরমিত্যেবং দৌঃপংসম্বষ্ষিবিংশত্যঙ্গেষু ব্যপ্ধনানাং মধ্যে ককারাদিনকা রাস্ত- 

বিংশতিবর্ণান্ ততশ্চ পার্থাদিষু দিক্ষু নবস্বঙ্গেযু পকারাদীন্ বকারাস্তান্ নববর্ণান্ ্থাস্তেৎ। তত্র 
পার্শয়োরিতি তয়োদ্বিত্বমেব অংসন্ত দক্ষিণবামতয়। দ্বিত্বাৎ পুনরুক্তিরিতি। হৃংপূর্ববমিতি 

অবশিষ্টান্ শকারাদিক্ষকা রান্তান্ যড়ব্র্ণান্ হৃদয়মারভ্য কক্ষারদিপাণিযুগলপাদযুগলজঠরানন- 

পধ্যন্তং ব্যাপধ্য তন্তংস্থানষটকে হ্যাগ্ঠেদিতার্ঘঃ। তত্র প্রয়োগঃ, অং নম ইত্যাদিঃ ॥ ৫০ | 

ভূয়োহপীত্যন্ত সর্বত্রৈবান্বয়ঃ। বারচতুষ্টগমিতি লিখনাৎ তান্ মাতকার্ণান্ তখৈব ভূয়োইপি 
সাহুস্বারান্ অনুষ্বারেণ সহিতান্ ন্যন্তেং। তত্র প্রয়োগ+ অং নম ইত্যাদিঃ। ভূয়েইপি 

তৈব বিসর্গাঢ্যান্ বিসর্জনীয়যুক্তান্ ন্যগ্তেন্তত্র প্রয়োগ:,_অঃ নম ইত্যাদিঃ | ভূয়োহপি তখৈব 

সাহুম্বারবিনর্গকান্ অন্ুম্বরবিসর্গাভ্যাং যুগপদেব মহিতান্ ন্যস্তেং। তত্র প্রয়োগ: অথ 

নম ইত্যাদিঃ। এবং লিখিতপ্রকারেণ কেবলসংঘুক্তভেদেন বারচতুষ্টঘং মাতুকাবর্ণান্ 

নাস তারথ;॥ ৫১ িনিরিিিিনাারা 
তিনি ত্রিনয়ন। আমি তদীয আশ্রয় গ্রহণ করিলাম ৪৯। স্বদী বাক্কি বিন অর্থাৎ অন্থম্বার 

সংযুক্ত না করিয়া, কেবলমীত্র অকারাদি ক্ষকারান্ত বর্ণ সমুদায়কে ক্রমান্বয়ে ললাটাদি অঙ্গে 

ন্যান করিবেন। ক্রমবিভাগ যথা__-ভাগপ্রদেশ, বদনম গুল, নেত্র, নামিকাপুট, গগুপ্রদেশ, 

ওষ্ঠ, দৃশন, শিরঃপ্রদেশ, বদনচ্ছিত্র, করনন্ধি, চরণসন্ধি, করা গ্র, চরণাগ্র, পার্শযুগল, পৃষ্ঠ, নাভি: 
প্রদেশ, উদর, হৃদয়, দক্ষিণস্বদ্ধ, ককুৎ, বামস্কন্ধ, হৃদয় হইতে আরম্ভ করত হস্ততলঘ্য়, 
চরণতলযুগল, উদ্র ও মুখ এই সমণ্ত অঙ্গে অকারাদি ক্ষকার যাবৎ মাতৃকাবর্ণ গুলিকে 

ক্রমান্বয়ে ন্যাস করিতে হইবে। ৫০। সুধী বাক্তি অনুম্বারসংযুক্ধ করত, বিসরগঁসংযুক্ত করত 

এবং অনুস্বার বিসর্গ উভয়ই সংযুক্ত করত পুনরায় & সমস্ত বর্ণ উক্ত উক্ত অঙ্গে ন্যাঁ করি- 
বেন। এইবূপে বারচতুষ্টয় ন্যাস কর্তৃব্য। ৫১। 

৮ 



২১৮ শ্রীঞ্ীহরিভক্তিবিলাসঃ। [ ৫ম বিলাসঃ। 

দশপত্রে চ যট্পত্রে চতুষ্পত্রে দবিপন্রকে। ম্সেদেকৈকপত্রান্তে সবিন্বেকৈকমক্ষরং ॥ ৫২॥ 
অথ কেশবাদিস্তাসং। 

্বত্ব। খষ্যাদিকং বর্ণান্ মৃত্তিভিঃ কেশবাদিভিঃ। 

কীর্ত্যাদিভিঃ শক্তিভিশ্চন্যস্তেতান্ পূর্বববৎ ক্রমাৎ ॥ ৫৩। 
ন্যসেচ্চতুর্থীনত্যন্ত। মৃত্তাঃ শক্তীশ্চ যাদিভিঃ। 
সপ্ত ধাতুন্ প্রীণজীবৌ ক্রোধমপাত্মনেহস্তকান্ ॥ ৫৪ ॥ 

কঠাদিষট্ম্থ স্থানেযু ক্রমেণ স্থিতে যোড়শপত্রাদিকমলযট্কে তৎপঞ্চাশংপত্রেযূ একৈকম্মিন্ 

 পত্বে বিন্দুসহিতমেকৈকমক্ষরমিতি পঞ্চাশদর্ণান্ তত্তংপত্রান্তে মনসা নান্যেদিতার্থঃ ॥ ৫২ ॥ 

ধষ্যাদিকধোক্তং। অশ্য কেশবাদিন্যাসন্ত প্রজাপতিধ/বিদেবী গায়ত্রী ছন্দ! লক্ষী- 

নারায়ণ! দেবতা হলো বীজ্জানি স্বরাঃ শক্তয়ঃ আত্মনোইচ্যুতত্থে বিনিয়োগ ইতি। তান্ একপঞ্চা- 
শন্মাতৃকাবর্ণান্ কেশবাদিভিরেকপঞ্চাশন্মপ্িভিঃ তাঁবতীভিরেব কীর্ত্যাদিভিশ্চ শগ্িভিঃ সহ 

পূর্বববং ললাটাদিযু অন্থুত্বারসহিতান্ তখৈব ন্যস্তেদিত্যর্থঃ॥ ৫৩॥ অত্র মূর্তয়ঃ শক্তমূশ্ঠ কথং 

ন্যান্ত। ইত্যপেক্ষায়াং তত্র প্রকারং পিখন্ তত্ৈব কঞ্চি ্ চান্যং বিশেষং লিখতি ন স্তেদ্দিতি। মূর্ভী: 
শক্তীস্চ চতুর্থন্ত। নম ইত্যস্তাশ্চ ন্যস্তেৎ। তত্র প্রয়োগঃ।__-অং কেশবায় কীর্তেয নমঃ আং নারা- 
য়ণায় কান্ত্ে নমঃ ইত্যাদিঃ। যার্দিভিরিতি তত্র যকারাদিদশবর্ণৈঃ সহ যা মূর্তীঃ পুরুষোতমাদ্যা 
দশ শল্তীশ্চ বন্থধাদ্যান্ত। ্াস্তেষ। তত্র ত্বঙমাংসমেদোইস্থিমজ্জীশুক্রাণীতি সপ্ত ধাতুন্ তথ৷ 
প্রাণৎ জীবঞ্চ ক্রোধমগপীত্যেবং দশ ্থাস্তেদিত্যর্থ:। কথন্ৃতান্ ত্বগাদীন্ প্রাণাদীংস্চ ?- 

আত্মনে ইতি অস্তে বেঘাং তান্ বনুত্রীহৌ কঃ। এতচ্চ সর্ধবেষামেব বিশেষণমপিশবাং। অত্র 
প্রয়োগ*-_বং ত্বগাম্মনে পুরুযোত্তমায় বন্থধায়ে ন্ম ইত্যাদি: ॥ ৫৪। 

অনন্তর মাতৃকানযাদ ক) হৃদয়, নাভি, শিশ্ন, পায় ও ভ্রমধ্য এই: ষট্স্থলে ক্রমান্বয়ে 

যোড়শদল, দ্বাশদপত্র, দশদল, ষড় দল, চতুর্দিল ও দ্বিদল পদ্ম বিষ্কমান আছে ; এঁ সমস্ত পন্মের 

গ্রতিদলেয় অগ্রদেখে সানুম্বার এক জং বর্ণ স্যাম করিতে হয়। অর্থাৎ সর্বসমেত ষট্পদন্ে 

পঞ্চাশংসংখ্য দল আছে। ব্যঞ্চন ও স্বরের পঞ্চাশৎ বর্ণের প্রতোকটাকে অনুম্বারযুক্ত করত 

গ্রতিদলে যথাক্রমে ম্যান করিবে | ৫২। 

অনন্তর কেশবাদিন্তাস |-__খধ্যাদি স্মরণ পূর্বক কেশবাদি মূর্তি ও শক্তিসমূহের সহিত 

ূ্ববকথিত বর্ণ সমুদয়কে পূর্ববত ক্রমানুসারে ন্যাস করিবে। * মূর্তি ও শক্তিসমূহকে চতুর্থী 

বিভক্তিযুক্ত করিয়া এবং শেষে নম: শব্ধ সংযোগ করত ন্যাম করিতে হয়। ৫৩। ৭যে 
সমস্ত মূর্তি ওশক্তিন্তাদ ষকারাদি বর্ণের সহিত করিতে হয়, সেই সমস্ত মৃত্তি ও শক্তি সকলকে 

পম পা ক ০ ০ ৯ সপ উপ পপ স্ 

+ প্রক্গাপতি কেশবাদিগ্ত।সের খবি, গায়ত্রী উহার ছন্দ: লগ্বীনারায়ণ দেবতা, হল্ বর্ণ বীজ ববরবর্ণ শক্তি 

এবং আপনাকে পবৃষ্ঘরাপক্রণকর্ধে ইহার বিনিয়োগ হয়। 
1 একপঞ্চাশ মাতৃক।বর্ণকে অনম্ব।রযুক্ত করিয়! কেশবাদি একপঞ্চাপৎ মূর্তি ও কার্তযাদি একগঞ্চাশং 

শক্তির সহিত ললাটা দি পূর্্বকধিত অঙ্গসমূহে স্থস করিতে হুর ॥ অর্থাৎ অং কেশবায় কীঠৈ্য নমঃ আংনারারণ।য় 
কানে নমঃ ইঙ্তাদি প্রক্কারে স্তাস করিবে। 



৫ম বিলাসঃ। ] ীপ্রীহরিতক্তিবিলাঁসঃ ৃ ২১৯ 

তত্র ধ্যানং। 

উদ্যৎপ্রদ্োতনশতরুচিং তগ্তহ্মাবদাতং, পার্বন্দে জলধিস্থৃতয়। বিশ্বধাত্রা! চ জুষ্টং। 
নানারত্বোল্লসিতবিবিধাকল্পমাপীতবস্তঃ বিষণ বন্দে দরকমলকৌমোদকীচক্রপাণিং ॥৫৫। 

অথ প্রীমূর্তয়ঃ। 

থমং কেশবো নারায়ণঃ পশ্চাচ্চ মাধবঃ। গোবিন্দশ্চ তথ! বিষুর্মধুস্দন এব চ। 
ত্রিবিক্রমে! বামনোইথ শ্রীধরশ্চ ততঃ পরং। হৃষীকেশ: পদ্মনাভ স্ততো দামোদরস্তথ। ॥ 
বাস্থদেবঃ সন্কর্মণঃ প্রহ্যয়োইথানিরুদ্ধকঃ। চক্রী গদী তথা শাঙ্গণ খড়ণী শহ্মী হলী তথা ॥ 

মৃষলী চ তথা শূলী পাশী চৈবান্ুশী তথা । মুকুন্দো! নন্দজশ্চৈৰ তথা নন্দী নরম্তথা ॥ 
নরকজিদ্ধরিঃ কষ্ণঃ সত্যঃ সাত্বত এব চ। ততঃ শৌরিন্তথ! শুরম্ততঃ পশ্চাজ্জনার্দনঃ ॥ 
ভূধরো! বিশ্বমূর্তিশ্চ বৈকুঞ্ঃ পুরুষোত্তম:। বলী বলানুজো বালে। বুষদ্বো বৃষ এব চ। 

হংসো বরাহো৷ বিমলো বৃসিংহশ্চেতি মৃত্তয়ঃ | 
অথ শত্তয়;। 

কীর্তিঃ কাস্তিস্তপুষ্টী ধৃতিঃ শাস্তি: ক্রিয়া! দয়া । মেধ। হ্যা তথা শ্রদ্ধ। লঙ্জ। লক্ষ্ীঃ সরম্বতী | 
প্রীতী রতিজ্জয়া গা প্রভা সত্যা চ চণ্ডিকা। বাণী বিলসিনী চৈব বিজয়া বিরজা তথা ॥ 

"সপ সত জপ শি জপ জিউসিউউটি 

প্রচ্যোতনঃ সুধ্য;। বিশ্বধাতরা শ্রধরণ্যা॥ ৫৫॥ 

যকারাদি ক্ষকারান্ত দশবণণ ও আত্মনে-পদ অস্তে দিয়া সপ্ত ধাতুর সহিত এবং প্রাণ জীব ও 
ক্রোধের সহিত ন্যাস করিবে । ৫৪ | *% 

উক্তবিষেয় ধ্যান যথ।।-_যিনি নবোদিত শতন্ু্ধা প্রভার তুল্য কান্তিমান্, ধাহার বর্ণ 

উত্তপ্ত কাঞ্চনবৎ, ধাহার একদিকে লক্ষ্মী ও অন্য দিকে পৃথথী সেবা করিতেছেন, যিনি বিবিধ 
রত্বময় দীপ্রিমৎ বিভূষণে সমলন্কৃত, ধিনি পীতাস্বরধারী এবং ধাহার করে শঙ্খ, পদ্ম, গদা ও 

চক্র বিরাজিত আছে, সেই বিষুকে বন্দনা করি । ৫৫। 
অতঃপর শ্রীমূর্তিসমূহ।__কেশব, নারায়ণ, মাধব, গোবিন্দ, বিষণ, মধুক্থদন, ত্রিবিক্রম, বামন, 

শরীর, হৃধীকেশ, পন্মনাভ, দামোদর, বাসুদেব, সঙ্ক্ষণ, প্রদ্যু্, অনিরদ্ধ, চক্রী, গদী, শাঙ্গা, 

খড়, শহ্ী, হলী, মুষলী, শুলী, পাশী, অস্কুশী, মুকুন্ৰ, নন্দনন্দন, নন্দী, নর, নরকজিৎ, হরি, 

কৃষ্ণ, সতা, সাত্বত, শৌরি, শুর, জনার্দিন, ভূধর, বিশ্বমুর্তি, বৈকু্, পুরুষোত্তম, বলী, বলাম্জ, 

বাল, বৃষন্ন, বৃষ, হংস, বরাহ্, বিমল ও নৃসিংহ এই একপঞ্চাশৎসংখ্য প্রমূর্তি। 

£পর শক্তিসমূহ।--কীর্তি, কান্তি, তু, পু, ধৃত, শান্তি, ক্রিয়। দয়া, মেধা, হর্া 

্রদ্ধা, লজ্জা) লক্ষ্মী, সরস্বতী, প্রীতি, রতি, জয়া, দুর্গা, প্রভা, সত্যা, চণ্ডিকা, কালী, বিলসিনী, 

বিজয়া, বিরজা, বিশ্বা, বিনদা, সুনন্দা, স্বতি, খদ্ধি, সমৃদ্ধি, শুদ্ধি, মুক্তি, নতি, ক্ষমা, রমা, উমা) 

ক্লেদিনী, ক্রিল্লা, বন্থৃদা, বনুধা, পরা, পরায়ণা। সুক্ষ, সন্ধ্যা, প্রজ্ঞা, প্রভা, নিশা, অমোঘ! ও 

চ .& অপ্তধাতু- ত্বক, মাংস, মেদ, অগ্তি, মজ্জা, রক্ত) শুক্ত। স্কাসপ্রয়োগ বথ|.. বং ত্বগাতুনে পুরুষোস্তমায় 

বনধায়ৈ নমঃ। রং মাংসেযনে বলিনে পরাঠৈ নমঃ | ইত্যাদি। 

"পপ পপ পপ শপ আপ ৪ জা ৮৭০ 



২২৩ শষ্রীহরিতভিবিলাসঃ | [ ৫ম বিলাস; 

বিশ্ব! চ বিনদা চৈব হুনন্ন| চ স্তৃতিস্তথা। খদ্ধিঃ সমৃদ্ধিঃ শুদ্ধিশ্চবৃদ্ধিমূ্তিরে্নতিঃ ক্ষমা | 

রমোম। ক্রেদিনী ক্রিন্ন। বন্থদা বন্থধা পরা । পরায়ণ। চ স্ম্মা চ সন্ধ্যা গ্রজ। প্রভা নিশ। ॥ 

অমোঘ। বিদযাতেত্যে কপঞ্চাশৎ শক্তয়ে! মতাঃ। দদাত্যয়ং কেশবাদিন্যাসোইত্রাখিলসম্পদং ॥ 
অমুত্রাচ্যতসাবূপাং নয়তি স্যাসমাত্রতঃ ॥ ৫৬ | 

তদুক্তং।_-ধ্যাত্বৈং পরমপুমাংসমক্ষরৈরধো বিন্যপ্যেদিনমন্থ কেশবাদিযুক্রৈঃ। 

মেধামু'ন্তিধৃতিকীর্তিকাস্তিলক্ষী-সৌভাগ্যৈশ্চিরমুপবৃংহিতো ভবেৎ সঃ॥ 
অন্তাত্র চ।__ 

কেশবাদিরয় স্যাসে| ন্যাসমাত্রেণ দেহিনঃ | অচযৃতত্ব দদাত্যেব সত্যং সত্য ন সংশয়ঃ ॥ ইতি॥৫৭ 

যশ্চ কু্ধ্যাদিমং স্তাসং লক্ষীবীন্গপুরঃসরং | ভক্তিং মুক্তিঞ্ তূক্তিঞ কৃষ্ণঞ্চ লভতেইচিরাঁৎ |৫৮| 

তথা চোক্তং।__-অমুমেব রমাপুরঃসরং প্রভজেদেয মন্থজো! বিধিং বুধঃ। 

মমুপেত্য রমাং প্রথীয়সীং পুনরন্তে হরিতাং ব্রজ্তত্যসৌ ॥ ৫৯ ॥ 
অথ তব্ম্যাসঃ। 

মকারািককা রান্তবরৈধুক্তিং সবিন্দুকৈঃ। নমঃ পরায্মেতি পূর্বমাম্মনে নম ইত্যহ্থ। 

অন্তর অন্ষিন লোকে অমুত্র পরলোকে শ্রীরুষ্ণসারপাং প্রাপ্তি ॥ ৫৬ ॥ এবম্ উদ্যৎপ্রদ্যোতন- 
শতরুচিমিত্যাদি প্রকারেণ। পরমপুমাংসং হ্িভগবন্তং। দিনমনূ অনুদিনং ॥ ৫৭ ॥ ইমং কেশবাদি- 

ন্যানং লক্ষমীবীজং ভীখন্বন্তৎপূর্ব্বকৎ যঃ কুধ্যাৎ সোইচিরাং ভক্ত্যাদিকং লভতে ॥ ৫৮॥ 
হরিতাং গ্রীকষ্ণতমিতি তৎসাবপ্যপ্রাপ্রেঃ ॥৫৯ ॥ 

জীবাদিতবানাং নাম জীবেত্যাদিকং তত্তংপদে তশ্মিন্ তম্মিন্ লেখ্যস্থানে ক্রমাৎ লিখন্ 

ক্রমেণ ম্যন্তেৎ। আদিশবেন অগ্রে লেখ্যানি প্রাণমহ্দহস্কারাদীনি তত্বানি। কথমিতাপেক্ষায়াং 

তদেববিশিনষ্টি সবিন্দুকৈঃ অনুম্বারসহিতৈস্তৈম কারাদিভিঃ ককারান্তৈর্বণৈরু্তৎ। মকারাদীনাং 
ককারান্ততা চাত্র গ্রাতিলোম্যেন জ্বের। | কিঞ্চ নমঃ পরায়েতি বাকাং পূর্ববং যন্মিন ত২। তথা 
আত্মনে নমঃ ইতি অঙ্গ পশ্চাৎ ষম্মিন ত২। যদ্বা নমঃ পরায়েতি নায়ঃ পূর্ববং স্বান্তেৎ, আত্মনে 

, বিষ্কত। এই একপঞ্চীশংসংখ্য শক্তি। একবারমাত্র এই কেশবাদি ন্যাস অনুষ্টিত হইলে ইহ- 
জগতে নিথিল সম্পত্তি লাভ হয় এবং পরত্র কৃষ্ণসারূপা লাভ হইয়া থাকে । ৫৬ এই বিষয়ে 

কথিত আছে যে, যে ব্যক্তি প্রত্যহ এইরূপে পূর্ববকথিত পরমপুরুষের ধ্যান করত কেশবাদি- 
সমন্বিত অক্ষরের সহিত স্াস করেন, তিনি আজীবন মেধা, স্থৃতি, শক্তি, ধৈর্য্য, কাস্তি, লক্ষ্মী ও 
সৌভাগা লাভ করিয়৷ থাকেন। অন্যত্রও লিখিত আছে যে, এই ন্তাস, অঙুষ্ঠিত হইবা- 

মাত্রই মানব সকলকে হরিসানপ্য প্রদান করে, ইহা সত্য, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই । ৫৭। 
যিনি লক্ষমীবীজ উচ্চারণ করত এই কেশবাদিন্যাস করেন, তিনি আস্ত ভক্তি, মুক্তি, ভোগ ও 
কৃষণকে লাভ করিয়! থাকেন ।৬৮| এই বিষয়েই কথিত আছে যে, যে ধীমান্ ব্যক্তি লক্্মীবীজ 
উচ্চারণ করত এই বিধির অনুষ্ঠান করেন, তিনি ইহলোকে প্রসিদ্ধ রী লাভ করত পরিণামে 
রুষ্মারূপ্য লাভ করিয়া থাকেন। ৫৯। 



৫ম বিলাস: ।] শ্ীশ্রীহরিভক্তিবিলাসঃ | ২২১ 

নামক্ীবাদিতত্বানাং ন্যন্তেত্ত্বৎপদে ক্রমাৎ। ন্তাসেনানেন লোকৌ হি ভবেং পুজাধিকারবান্ ॥ 
তত্রাদৌ সকলে ন্যস্তেজ্জীবপ্রাণৌ কলেবরে। হৃদয়ে মত্যহ্কারমনাংসীতি ত্রয়ন্ততঃ ॥৬১। 

শবং স্পর্শং ততো রূপং রসং গন্ধঞ্চ মন্তকে | মুখে হৃদি চ গুহ চ পাদয়োশ্চ যথাক্রমং ॥৬২ 
শ্োত্রং ত্বচং দৃশং জিহবাং স্বাণং ন্বন্বপদে ততঃ । বাক্পাণিপাদপাধুপস্থানি স্বপদে তথা ॥৬৩ 

আকাশবাযুতেছাং রি জলং ং পৃ মু্ধনি। বদনে হৃদয়ে লিঙ্গে পাদয়োশ্চ যথাক্রমং ।-৪1 

নম ইতি চ অনু পশ্চাহ ম্যস্তেৎ। হি যতঃ অনেন (তরন্তাসাখ্যেন হ্যাসেন পৃজায়ামিকারী জনে! 

ভবতি | তথা চ ক্রমদীপিকায়াং সর কৃতেইধিকৃতে ভবতি ঞ্বং সকলবৈষ্কবমন্ত্র্রপাদিঘিতি। 
. তত্র প্রয়োগঃ--মং নমঃ পরায় জীবাত্সনে নমঃ, ভং নমঃ পরায় প্রাণাজ্মনে নমঃ ইত্যাদিঃ | 

কেচিচ্চ জীবতত্বাআ্মনে নমঃ প্রাণতত্বাম্মনে নমঃ ইতযাদিন। তবশব্বমপি প্রযুগ্ধতে ॥৬০ ॥ তানি 

তত্বান্তেব লিখন্ তত্বন্াসস্থানং বিবিচ্য লিখতি তত্রাদাবিতি । তশ্মিন তবন্তাসে সকলে কলেবরে 

সর্বশরীরে জীবং প্রাণঞ্চেতি তত্বদয়ং স্যন্তেৎ । ততে। হৃদয়ে মত্যাদি তত্বত্রয়ং ন্যন্তেৎ। তত্র 

প্রয়োগঃ |--ব্ংপরায় মত্যাজ্সনে নমঃ ইত্যাদিঃ। এবমগ্রে প্রয়োগঃ সর্ধত্রোহাঃ ॥৬১।॥ ন্যন্তেদিত্য- 

বর্তত এব ততঃ শব্দাদিপঞ্কং মস্তকাদিপঞ্চকে যথাক্রমং লিখিতক্রমেণ ন্যান্তেৎ ॥৬২॥ ততঃ 

শ্রোত্রাদিপঞ্চকং যথাক্রমমেব স্বস্বপদে নিজনিজস্থানে শ্রোত্রার্দিপঞ্চক এব ততৈৈব রাগাদি-পঞ্চকঞ। 

ম্যশ্তেৎ | তত্র চ যন্য দ্বিত্বং ত্য তয়োদ্বয়োরেব স্যাসঃ | এব আোত্রয়োদূশোঃ পাণ্যোঃ পাদয়োশ্চ 
তবস্তৈকশ্টৈব ন্যাসে। জ্ঞেয়ঃ পশ্চাদগ্রে চ পাদয়োরিতি লিখনাৎ ॥৬৩॥ আকাশাদি পঞ্চকঞ্চ মূর্দাদি- 
পঞ্চকে হ্যন্তেৎ। এবং মকারাদিককারান্তানাং পঞ্চবিংশতিবর্ণানাং ন্যাসঃ সমাুঃ ॥৬৪॥ অধুনা- 

বশিষ্টানাং ব্যঞ্গনবর্ণানাং দশানাং ন্যাসং লিখতি হৃদীতি সার্দচতুর্তিঃ। হৃংপুগুরীকমিত্যেকং তথ! 

কুধ্যম গুলং চন্দ্রমগুলম্ অগ্নিমগ্ডলং চেতি ত্রয়ং। এতচ্চতুষ্টয়ং বিন্ুসহিতৈঃ শকারাদিচতুর্বণৈঃ 
সহ ক্রমেণ হৃদ্যেব ন্যন্তেৎ। কথন্তৃতং হুধ্যাদিম গুলং ?-কলাব্যাপ্ডেতি শবঃ পূর্ববমাদ্যং ঘন্মিন্ 
তৎ। পুনঃ কথভ্ৃতং ?--দিষট্ঘাদশদ্যা্টফোড়শক্রমেণ দবিষট্ ইত্যাদি আদৌ যন্ত তৎ। তথা চ 

অতঃপর তৰন্যাস - প্রথতঃ “নমঃ পরায়”, তদনন্তর “আত্মনে নমঃ” বলিয়া অন্গস্বার-সম- 

দ্বিত মকারাদি ককারান্ত বর্ণসমূহের সহিত পরে বক্ষ্যমাণ বিশেষ স্থানসমূহে জীবাদি তত্বের 
গ্াস করিবে । এই ন্যাম আচরণ করিলেই পুজাধিকারী হইতে পারে । ৬০ । * অগ্রে সর্ববদেছে 
জীবতত্ব ও প্রাণতত্বের স্যাস করিয়। হৃদয় প্রদেশে মতি,অহঙ্কার ও মন এই তত্ত্রয়ের ন্াস করিবে 

। ৬১ | পরে শিরঃ প্রদেশ, বদন, হৃদয়, গুহা ও চরণযুগলে যথাক্রমে শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ- 

তের গ্ভাম করিবে। তৎপরে কর্ণ, ত্বক, নেত্র, রসন| ও প্রাণতত্বকে উহাদিগের স্বন্বস্থানে 

ন্যাস করিতে হইবে এবং বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু ও উপস্থকেও তাহাদিগের নিঞ্জ নিজ স্থানে 
স্তাম করিবে। ৬৩। তদনস্তর মস্তক; মুখ, হৃদয়, লিজ ও চরণন্বয়ে যথাক্রমে আকাশ, বাম, 

তেন, জল ও পৃথ্বীতত্বের স্ভাস করিবে। ৬৪। পরে হ্ৃদয়গ্রদেশে হৎপুগুরীক, দবাদশকলাব্যানত 
গু _.» প্রয়েগ বথাস্মং নং পরার 'জীবাজ্মনে নমঃ। ভং নমঃ প রঃ প্রণাক্নে ননঃ। ইত্যাদি | কোন 

কোন সখী ব্যক্তি জীবতস্বাকনে নষঠ প্রাণতত্বাস্মনে নমঃ প্রভৃতিরূপে তত্বশবও প্রয়োগ করিয়। খকেন। 

তন আপ আশ সপ শিপ 



ইইই ্রীহরিভক্তিবিলাসঃ। [ ৫ম বিলাসঃ। 

হৃদি হৃংপুগুরীকঞ্চ দ্বিষট্দ্য ্ টদশাদিকং। কলাব্যাপ্ঠেতিপূর্বঞ্ণ হূর্যাচন্্রাগিমগুলং। 
বর্ণেঃ সহ সরেফেশ্চ ক্রুমান্ন্যস্তেৎ সবিন্দুকৈঃ ॥ ৬৫ ॥ 

বাস্থদেবং কারেণ পরমেষ্ঠিযুতঞ্চ কে। কারেণ মুখে সন্কর্ষণং ন্যন্তেৎ পুমন্বিতং ॥ ৬৬ । 

হৃদি স্যান্যেল্লকারেণ প্রচ্যুয়ং বিশ্বসংযুতং। অনিরুদ্ধং নিবৃতাঢ্যং বকারেণ চ গুহাকে। . 
সশরন প্লাস 

ক্রমদীপিকায়াং।-_বিশ্বানি দ্বিষড্টঘগশকলব্যাপ্তানি সুষ্োড় রাড়ববহথীনাঞ্চ যতত্ত ভূতবহথ- 
ুন্ক্ষবৈরমস্ত্বদিতি। অন্তার্থ;।__স্ূর্ধ্চন্দ্রবহীনাং মগ্ডলানি ক্রমেণ দ্বাদশযোড়শদশকলাব্যাপ্তানি 
চ তত্বৎকলাব্যাপ্চেত্যেতান্তপি ৷ ষতঃ যকারাৎ যে! ভূতাক্ষরং পঞ্চমবর্ণঃ শকারঃ বস্বক্ষরং অষ্টম- 

বর্ণ; হকারঃ মুন্তক্ষরং সপ্তমবর্ণ: সকারঃ অক্ষ্যক্ষরং দ্বিতীয়বর্ণে। রেফঃ এতৈ: সহেতি। তত্র 

প্রয়োগঃ,_শং নমঃ পরায় হ্ৃংপুগুরীকাত্মনে নমঃ। হং নমঃ পরায় দ্বাদশকলাব্যাপ্রনূর্য্যমণ্ড- 

লাত্মনে নমঃ | সং নমঃ পরায় ষোড়শকলাব্যাপ্তচন্ত্রমগ্ুলাআ্মনে নমঃ | রং নমঃ পরায় দশকলাব্যাপ্চ- 

বহ্িমগুলাত্মনে নম ইতি 1৬৫। অধুনাইবশিষ্টড়বর্েঃ সহ পঞ্চোপনিষদাদিন্তাসং লিখতি বাসথদেব- 
মিতিত্রিভিঃ॥ মূর্ধন্যযকারেণ সহ পরমেষ্টিযুতং পরমেষীতিসহিতং বাঞ্ছদেবং মস্তকে 

গপ্তেৎ। অত্র প্রয়োগঃ।--ষং নমঃ পরায় বাহুদেবায় পরমেষ্ঠ্যাত্মনে নম ইতি। পুমন্বিতং 

পুংসা সহিতং। তত্র প্রয়োগঃ ।__-যং নমঃ পরায় সন্কর্ষধায় পুমাআ্সনে নম ইতি ॥ ৬৬ ॥ লকা- 
রেখ সহ প্রদ্যং হ্যস্তেদিত্যত্র কেচিদ্রেফেণ সহ ন্তাসং মন্যান্তে, তদযুক্তমেব, যত; পূর্ববং বহ্ছিমণ্ড- 

লেন সহ রেফন্য ন্যাসে! বৃত্ত) অত্রাপি পুনস্তট্তৈব ন্যাসাতশ্য দ্ধিত্বং প্রসজ্যত, তচ্চ ন 
সম্ভবেদেব বর্ণসমায়ায়ে তশ্যৈকত্বাঘ। অতোইত্র লকারস্তৈব ন্যাসো যুক্তঃ। অগ্রে 

নারায়ণেন সহ তন্ত পুনন্তা্সশ্চেকপঞ্চাশ্মাতৃকাবর্ণেযু তশ্য দ্বিত্বাদযুক্ত এবেতি। 

অতএব ক্রমদীপিকায়াং। - যোপরবলার্ণ কৈঃ সলবকৈরিতি। অন্তার্থঃ,- যেতি ষকার উপরেতি 

রেফশ্য উপ সমীপে তিষ্ঠতীতি যকারো৷ লকারশ্চ তথ! বকারো৷ লকারশ্চ দ্বিতীয়ঃ। এবং 
পঞ্চভির্বর্ণৈঃ সলবকৈঃ সাহুস্বারৈরিতি। যৌষবাঁলবর্ণৈরিতি পাঠস্তর চিন্ত্যঃ, আর্ধ্যাভেদ-স্বদ্বক- 
চ্ছদ'সি ১তু্কলভঙ্গদোষাপত্তে:, তথা তত্বন্তাসেইন্মিন্ প্রথমতঃ গ্্রস্ততানাং পঞ্চত্রিংশদ্- 
ব্যঞ্জনবর্ণানাং মধ যো ইতাস্য বা ইত্ান্ত চ কুত্রাপ্যঅবণাৎ। অস্ত স্যান্ন্য ক্ষকারস্য চ 

রেফৌকারসংযোগ: বৃসিংহবীজত্তেন তন্য তাদৃশত্বাদেব। অতঃ পুর্বং পঞ্চবর্গ্যাণাং বর্ণানাং 
স্তানঃ, ততঃ পরমন্তস্থাদীনাং মধ্যে সকারাদিচতুর্ণাম্ অগ্্ে ন্যাসঃ, ততঃ পরমন্ত-স্থাদীনাং মধ্যে 
শকারাদিচতুর্ণাম্ অগ্রে নৃসিংহবীজময়স্য ক্ষকারন্তান্তেব। অত্র চ পঞ্চোপনিষৎহ্থ অবশিষ্টানাং 

বুরধ্যমণ্ডল, ঘোড়শকলাব্যাঞচচন্ত্রমণ্ুল ও দশকলাব্যাপ্ত বহিমগ্ুল বিদ্দুসমন্ধিত রকার ও অপর।- 
গর বর্ণের সহিত ভ্তাস করিতে হইবে। ৬৫।* পরমেটিসংযুক্ বান্থদেবকে ষকারের সহিত 
শিরঃপ্রদেশে ভ্ভাম করিতে হয়। যকারের সহিত বদনদেশে পুংশব পূর্বক সন্কর্ষণের ন্তান 

ফরিবে। ৬৬ | ব্বদয়গ্রদেশে লকারের সহিত বিশ্বশবযুকত প্রদথায়ের, ওছ্ছে বকারের সহিত 
ক ইহার প্রয়োগ বধা-- শং নমঃ পরার হপূওয়ীকাস্বনে নমঃ! হং নমঃপয়ার দ্বাদশকলাব্যাপ্রদূ্য্যমগলাব্মনে 

ঘম$। সং নমঃ পরার যোড়শকলাব্গুচজ্রমণ্ডলাত্বনে নম; | রং নমঃ পর! দশকলা ব্যাগুবহিমণ্লাক্মদে নমঃ | 



৫ম বিলাস: । ] ঞীত্রীহরিভক্তিবিলাসঃ | ২২৩ 

নারায়ণঞ্চ সর্বাঢ্যং লকারেণৈৰ পাদয়োঃ ॥ ৬৭ ॥ 

নৃসিংহং কোপদংযুক্কং তীন্বেনাখিলাত্মনি। তত্বন্তাসোইয়মচিরাৎ কৃষসান্লিধ্যকারকঃ ।৬৮। 
তথা চোক্তং।-_ 

অতত্বব্যাপ্যকবপস্য ততপ্রাপ্ডে্েতুনা পুনঃ | তত্বন্যাসমিতি প্রাহনাসতত্ববিদো বুধাঃ ।৬৯। 
যঃ কৃর্্যাত্বত্ববিন্তাসং স পুতে ভবতি ধবং। তদাম্মনাস্প্রবিশ্ত ভগবানিহ তিষ্ঠতি। 

যতঃ স এব তত্বানি সর্বং তশ্মিন্ প্রতিষ্তিতং ॥ ৭৭ ॥ 

অথ পুনঃ প্রাণায়।মবিশেষঃ| 

গ্রাণায়ামাংস্ততঃ কৃরধ্যান্মলমন্ত্রং অপন্ ক্রমাং। বারৌ ছ্ৌ চতুরঃ রি চ রেচপুরককুস্তকে 1৭১॥ 

বারাদীনাং পঞ্চানামেব যুক্ত ইতি লা | অত্র প্রয়োগঃ। লং নমঃ পরায় প্রছায়ায় বিশ্বা- 
আনে নম ইতি ॥৬৭॥ ন্যস্যেদিত্যনবর্ভত এব। ভস্য নৃসিংহন্ত বীজেন সহ অখিলাম্মনি 

সর্বগাত্রেযু। অত্র প্রয়োগঃ।-_ক্ষৌ" নমঃ: পরায় নৃসিংহায় কোপাত্মনে নমঃ ইতি। এবং 
তত্বন্তাসফলং লিখতি তত্বেতি। কষ্ণসানিধ্যকারকঃ কৃষ্ণং সন্গিধো কারয্মতি 'প্রাপয়তীতার্থঃ। ৬৮ 

অতত্বর্চ তং অতএব বাপ্যরূপঞ্চ ত্য পুনঃ তত্প্রাপ্তেস্তববা বাণ্তেহেতোঃ ॥ ৬৯ ॥ তদাত্মন। ন্যাস- 
কর্তৃরূপেণ বা ইহ শরীরে লোকে বা ৭ | 

ততন্তববস্তাসানন্তরং । ক্রমাদপি রেচকে ছৌ বারৌ পৃরকে চতুরে। বারান্ কুস্তকে রা বারান্ 
অষ্টাদশাক্ষরমন্ং জপন্নিত্যর্থঃ। রেচপূরককুস্তক ইতি ছন্ৰৈক্যং ॥ ৭১॥ তত্রাশক প্রকা- 

পপ পাপ পপ ৭ শি শপ শপে শসা সপোন শে 

নিবৃত্ত-শব্দযুক্ত অনিকের এবং পদদ্বয়ে লকারের সহিত সর্বাঙ্গযুক্ত নারায়ণের 'ন্যাস 
করিবে। ৬৭। সর্বগাত্রে কোপশবযুক্ত নৃসিংহকে তদ্বীজ সহ অর্থাৎ ক্ষকার সহ ন্যাস করিবে। . 

উপযূর্ণক্ত এই তত্ব আশ কুষ্ণকে সমীপে আনীত করে। ৬৮। * এই বিষয়ে কথিত আছে যে, 
যে সমস্ত ধীমান্ ব্যক্তি ন্যাসক্রিয়ার তত্ব বিদিত আছেন, এই ন্তাকে তাহারা তথন্তাস 

বলিয়া! কীর্তন করেন; কেন না, যাহ। বস্ত নহে, স্থতরাং ধাহার স্বরূপ অনুমের, তাহাকে বস্তা 
প্রাপ্ধ করাইয়া থাকে । ৬৯। তৰন্যাসকারী ব্যক্তি নিঃসন্দেহ পবিত্র হয়। ভগবান্ নেই ব্ক্তির 
দেহে ন্যাসরূপে প্রবিষ্ট হইয়া সা করেন; কারণ, ভঙ্গবান্ই অখিল তত্ব এবং নিখিল 

পদার্থই তাহাতে অধিষিত। ৭০ 

অনন্তর পুনর্ববার বিশেষ প্রাণায়াম কথিত হইতেছে ।--তংপরে মূলমন্ত্র (অষ্টদশার্ণ মস্ত) রেচক, 

পৃরক ও কুস্তকে যথাক্রমে ছুই চারি ও ছয় বার জপ করত প্রানায়াম করিতে হইবে ।৭১| কিংবা 

* এই সমস্ত স্কাসের প্রয়ে!গ যথা. বং নখঃ পরায় বাহদেবায় পরঙেষ্ঠ্য। নে নমঃ | যং নমঃ পরার সধর্ধণার 

পুমাকণন নমঃ। লং নমঃ পরার প্রছার।য় বিশ্বাক্সনে নমঃ | বং নমঃ পর।য় অনিরদ্ধার় নিরৃপ্তাক্সনে নমঃ। লং 

নষা পরার নারায়ণায় সর্ধধাক্মনে নমত। ক্ষৌং নম পরার নৃসিংহায় কোপাকবনে নমঃ।2, 



২২৪ শ্রীপ্লীহরিভক্তিবিলামঃ। [ €ম বিলাসঃ। 

অথবা রেচকাদীংস্তান্ কুর্্যাদ্বারাংস্ত যোড়শ। 

দ্বাত্রিংশচ্চ চতুঃ্টিং কামবীজং জপন্ ক্রমাৎ ॥ ৭২॥ 

তথ! চ ক্রমদীপিকায়াং ।__ 

রেচয়েন্নারুতং দক্ষয়] দক্ষিণঃ পূরয়েছ্বাময়। চ মধ্যনাডা। পুনঃ । 

ধারয়েদীরিতং রেচকাদিত্রয়ং স্যা কলাদন্তবিগ্যাখ্যমাত্রাত্মকং॥ ৭৩॥ 

তত্র কাল; নংখ্যাদিকঞ্চ । 

তত্রৈব।_ 

পুরতে| জপশ্ত পরতোইপি বিহিতমথ তন্রয়ং বুধৈঃ। 

| যোড়শ য ইহাচরে দিনশ: গরিপূয়তে স খু মামতোইংহদঃ ॥ ৭ও॥ 
শর শপ পল সপ 

রাস্তরং লিখতি অথবেতি। কানবীজং ক্রমাং রেচকপ্রককুস্তকেমু পূর্ব, করমেণ ফোড়শ- 
দবাত্রিংশচ্চতুঃবষ্িবারান্জপন্ তান্রেচকপূরককুস্তকাং স্্ীন্ কুরধ্যাৎ ॥৭২। তদেব ক্রম্দীপিকোক্ত্যা 

তবাদয়ন্ তত্্ৈব কিঞ্িদ্বিশেষঞ্চ দর্শয়তি রেচয়েদিতি। দক্ষয়! দক্ষিণনাড্য|। দক্ষিণঃবিদ্বান, জনঃ। 

মধ্যনাড্যা স্ুযুঘ্য়। ধারয়ে। এবং রেচকপূরবকুস্তকাখ্যং ত্রয়ং স্তাৎ। রেচিকাদিফু ত্রিষু ক্রমে- 

ণাবধিকালমাহ। কলা: যোড়শ দত্ত! ঘাত্রিংখৎ বিদ্যাশ্চতুষষ্টি-স্তৎসংখ্যকমাত্রাত্মকমিত্যর্ঘঃ। মাত্র! 
চ বামাঙগুষ্ঠেন বামকরাঙ্গুলীনাং প্রত্যেক পর্বত্রয়সম্পর্ককালঃ, বামহস্তেন বামজান্মগ্লন্য 

প্রাদক্ষিণোন. স্পর্শকালে। বা। তত্রাপ্যঞ্গুলিনিয়মোহপুয[ক্তঃ।-_-কনিষ্ঠানামিকান্ুঠৈরধনাসাপুট- 

ধারণং। প্রাণায়ামঃ স বিজ্যন্তর্জনীমধ্যমে বিনেতি। তত্র তেমু প্রাণায়া মেষু পূর্ববং রেচকা দিধু 

সংখ্যোক্তা, অত্র চ প্রাণায়ামেঘিতি ভেদঃ ॥ ৭৩ ॥ 

রপ্ত পুরত আদৌ পরতঃ অন্তে চ ইতি প্রাধায়ামেফু কালঃ। তত্রয়ং প্রাণায়ামত্রয়মিতি 

সংখা। | যে। জনে! দিনশ: প্রত্যহং যোড়শ প্রাণায়ামানাচরেং, স মাসতঃ মাসেনৈকেন অংহসঃ 

পাগাৎ পরিপ্য়তে শুদ্ধে। ভবতীতি সামান্ততঃ ফলং। পরঞ্চ সর্ববং পূর্ববং লিখিতমেৰ ॥ ৭৪ ॥ 
২ ০ শা শশী শ তপশদ ওপাশ সদ শপ আদ (শশা শা জা 

পার রত পপ লে ৪ 

_ অক্ষম হইলে যথাক্রমে ষোড়শ, াত্িখহ ও ও চতুঃ চুষি মংখ্যক কামবীজ রী ) জগ করত 

রেচকাঁদি করিবে। ৭২। ভ্রমদীপিকাঁতে লিখিত আছে যে, স্থধী ব্যক্তি দক্ষিণ নাড়ী দ্বার! বা 

রেচন করিবেন, বামনাড়ীযোগে পূরণ করিবেন এবং মধ্যনাড়ী (্থযুন্া ) যোগে বায়ু অবরোধ 

করিয়। রাখিবেন। এই ত্রিবিধ ক্রিয়াই রেচক, পৃরক ও কুস্তক নামে অভিহিত। ইহাদিগের 

পরিমাণকাল ক্রমে যোড়শ দ্বাত্রিংশৎ ও চতুঃযষ্টি মাত্রা। ৭৩। 

প্াণায়াম প্রভৃতি ক্রিয়ার কাল ও সংখ্য। ইত্যাদি ক্রমদীপিকা গ্রন্থেই উক্ত হইয়াছে। স্ধী 

জপের অগ্রে ও জপান্তে এই প্রাণায়ামের বিধান করিয়া থাকেন, প্রতি সময়ে তিন তিন বারের 

বিধি আছে। যে ব্যক্তি ইহলোকে প্রতাহ ষোড়শ প্রাণায়াম অনুষ্ঠান করেন, এক মাস মধ্যে 

তিনি পাতক হইতে বিশুদ্ধ হন। ৭৪। 

অতংপব গীঠন্াস ।-_-তংপরে স্বীয় দেহকেই পজাপীঠবধপে কল্পনা করত গীঠের আধার- 



€ম বিলাসঃ। ] পীশ্রীহরিভক্তিবিলাসঃ। ২২৫ 
অথ পীঠন্ঠান: ৷ 

ততো নিজতনূমেব পৃজাগীঠং প্রকল্পয়ন্। গীঠস্তাধারশক্ত্যাদীন্ নাস্টেৎ স্বাঙ্গেযু তারবহ ॥৭৫ ॥ 

আধারশক্তিং প্রকৃতিং কৃম্মানস্তৌ চ তত্র তু। পৃথিবীং ক্গীরসিনধঞ্ণ স্বেতদ্বীপঞ্চ ভান্বরং । 
শ্রীরত্বমণ্ুপকৈব কর্বৃক্ষং তথা হৃদি। ্যান্তেৎ প্রদক্ষিণত্েন ধর্শজ্ঞানে ততোইংসয়োঃ ॥৭৬। 

উর্কোবৈ'রাগ্যমৈঙ্ধ্যং তখৈবাধশ্মমাননে। ত্রিকেইজ্ঞানমবৈরাগ্যমনৈশ্বর্য)ধ পার্খয়োঃ ॥ ৭৭ ॥ 
হৃদজেইনস্তপন্মধ স্থধ্যন্দুশিখিনাং তথা । মগুলানি ক্রমাদ্ধণৈ৫ প্রপবাংশৈঃ সবিন্দুকৈঃ। 

তারঃ প্রণবস্তদ্ধৎ তংসহিভং যথা স্যাং ॥ ৭৫। তদ্দেব বিবিছ্য লিখতি আধারেত্যাদিন! ক্রমাদি- 

ত্যন্তেন। তত্র তন্মিংস্ত পীঠন্তাসে আধারশক্ত্যাদি কল্পবৃক্ষপধ্যস্তান্ নব হৃদি ন্যসেৎ। ভাম্বরং 

প্রকাশস্বভাবং শ্রীমন্তং রত্বমণ্পং। তথ| চ ক্রমদীপিকায়াং।__্যাস্যেদাধারশক্জি-প্রকতি-কমঠ- 

শেষ-ক্ষমাক্ষীরসিন্ধ,ন্ শ্বেতদ্বীপঞ্চ রত্বোজ্জলসহিতমহামণ্ডপং কল্পবৃক্ষমিতি। অত্র প্রযোগঃ ।_- 
ও" আধারশক্তয়ে নম ইত্যাদিঃ | প্রণবাদিচতুথ্যন্তং দেবনাম নমোইস্তকমিতি প্রাগলিখনাং। 
ততস্তদনস্তরং ধন্মং জ্ঞানঞ্েতি ঘয়ং প্রদর্ষিণত্বেন প্রাদক্ষিণাক্রমেণ স্বন্ধছয়ে ন্যান্তেৎ ॥ ৭৬| ন্যন্তে- 

দিতাগ্রেইপ্যন্থবর্তত এব। তথৈব প্রদক্ষিণত্বেন বৈরাগামৈশ্বধ্যঞ্চেতি দয মূকুত্বয়ে ন্যন্তেৎ। অধর্মং 

মুখে। ত্রিকে কট্যামজ্ঞানং। অবৈগাগামনৈশ্ব্ধ্যঞ্চেতি দ্বয়ং তথৈব পার্শবদ্বযে ন্যস্তেৎ। তথ। চ 
ক্রমদীপিকায়াং।-_-অংসদ্ধয়োরুদঘ-বদন-কটী-পার্শবযুগেষু ভূয় ইতি। তথা ধর্মাছ্ধর্মাদি চ পাদ- 
গাত্রচতুষ্টয়মিতি। অস্তার্থ।--পাধপ।এোশ্ততুষ্টমমিতি পাদঢতুষ্টয়ং গাত্রচতুষ্টয়ঞ্চেতি। অংস- 
হয়াদিযু ক্রমেণ ধন্মাদিকপং পাদচতুষ্য়ম্ আদিশবেন জ্ঞানবৈরাগ্যৈবধ্যাণি তথা অধর্দাদিরূপঞ্চ 

গাত্রে চতুষ্টরং ন্যন্তেৎ। আদিশবেনা ত্রাজ্ঞ।ন।বৈরাগ্য নৈশ্বধ্যং তত্র চ প্রদক্ষিণক্রমেণেতি বোদ্ধব্যং। 

অংসোক্ষুগয়োি ঘান্ প্রাক্ষিথ্যেন দেশিকঃ | ধর্্মং জ্ঞানঞ্চ বৈরাগ্যমৈশ্্য্যধ। স্যাসেৎ ক্রমা্দতি 

সারদাতিলকোক্কেরিতি ॥ ৭৭॥ বিন্দুসহিতৈঃ প্রণবাংশৈঃ অকারোকারমকারৈঃ সহ ক্রমেণ 

নুর্যযেন্দুবজীনাং মগ্ডলানি চ হৃদজে ন্যস্তেৎ। প্রয়োগঃ,_-ও" অং হুর্ধ্যমগ্ডলায় নমঃ ইত্যাদি: | 
০ পপ এরর ইস ০৫: ০ পা 

শক্ত্যা্দিগকে প্রণবসহ স্বীয় অঙ্গসমূহে ন্ভাস করিতে হয়। ৭৫। হৃতপ্রদেশে আধারশক্তি, প্রকৃতি, 

কৃষ্ণ, অনন্ত, পৃথিবী, ক্ষীরসমূত্র, প্রকাশস্বভাব শ্বেতদ্বীপ, শ্রীমান্ রত্বমণ্প ও কর্বৃক্ষ এই 

সকলের স্তাস করিবে। তদনস্তর প্রদক্ষিণভাবে ধর্ম ও জ্ঞানের স্তাস করিতে হয়। ৭৬। এই- 

রূপে উকুদ্বয়ে জান ও বৈরাগোর, ব্দনে অধর্মের, কটিগ্রদেশে অজ্ঞানের, পার্ব্বয়ে অবৈরা্য 

ও অনৈন্থর্যোর এবং হৃৎপিগুগ্রদেশে অনন্ত ও পদ্সের স্তাস করিবে। পরে কুর্ধ্যমগ্ুল, চন্ত্র- 

মণ্ডল ও অগ্রিমগুলকে সাহ্স্বার গ্রণবের অংশত্রয়ের সহিত ক্রমান্বয়ে হৃদয়ে ন্তাস করিতে হইবে 

অর্থাৎ ও" অং সুর্যযমণ্ডলায় নমঃ) ও" উং সোমমণডলায় নমঃ, ও" মং বহ্িমগ্ডলায় নমঃ এইরূপে 

স্তাস করিবে। সত্ব, রজঃ, তমঃ আত্মা, অস্তরাত্ম! ও পরমাত্মা! ইহাদিগকে প্রত্যেকের আস্বর্ণ 

'নুদ্থার সহবুক্ত করিয়। এ হৃদয় গ্রদেশেই ভাস করিবে অর্থাংও" সং সন্বায় নমঃ, ও"রং রজনে 
ক্ডি 



২২৬ শীঞ্রীহরিভক্তিবিলাসঃ। [ €ম বিলাস: । 

সবং রঙপ্মণ্চায্ান্তরাস্মানৌ চ তত্র হি। পরমান্মানমপ্যাম্মাদ্যবণৈ$ সবিন্বুকৈঃ॥ ৭৮। 
জ্ানাত্মানঞ্চ ভুবনেস্বরীবীজেন সংযুতং | তন্তাষ্টদিক্ষু মধ্যেইপি নবশকীশ্চ দিক্ ক্রমাৎ ॥' 

বিমলোতকধিণী জ্ঞানা ক্রিয়া যোগেতি শক্তয়ঃ। গ্রহ্বী সভ্য। তথেশানাহ্ুগ্রহা নবমী স্থৃতা॥ ইতি 
গ্তেত্বদুপরিষ্টাচ্চ পীঠমন্ত্র যথোদিতং | খধ্যাদিকং ম্মরেদস্থাষ্টাদশার্ণমনোত্ততঃ | ৭৯। 

জে়াশ্ৈকান্তিভিঃ ক্ষীরসমুদ্রাদিচতুষ্টয়ং | ক্রমাচ্ছীমথুরা বৃন্দাবনং তৎকুঞ্ধনীপকাঃ ॥ ৮* 

সতবাদদিপঞ্চকঞ্চ বিনুসহিতৈ: আত্মাসতৈ ্সথপ্রথমৈরবরৈঃ সহ তত্র হাদজ এব ন্যন্তেৎ। প্রয়োগ: 
ও সং মত্বায় নম ইত্যাদিঃ ॥ ৭৮॥ ভুবনেশ্বরীবীজং হীং তৎসহিতং জ্ঞানাতমানধচ হৃদজ এব 
্স্তেৎ। চকারস্তোক্সমৃচ্য়ার্ঘত্বাৎ তন্ত হদজস্ত অষ্টন্থ দিক্ষু অষ্টলেযু কেশরমধ্যে দিকৃ- 
ক্রমাৎ পূর্ববাদিক্রমেণ বিমলাগ্াঃ শক্তীর্ট ন্যন্তেৎ। যথোদিতং ক্রমদীপিকাদিশাস্ত্রোক্তানুসারেণে- 
তাগ্রে পিখনাং ॥ ৭৯॥ নম্ধ আধারশক্যাদিপঞ্চকং শ্রীমথুরায়৷ অপ্যাশ্রয়ভূতমিতি ততক্ন্যাস 
একান্তিনাঁ মতেনাপি ন বিরুদ্ধ: স্তাং। কিন্তু আর্য বরতান্তর্বর্তিনাং প্রীগোপালদেবস্ত নিরস্তরপ্রেম- 
বিহাররপমদীং শ্রীমথুরাবৃন্দাবনাদিব্রজভূমিং বিহায় কথং তৈঃ ক্ষীরসিন্ধ্যাদিন্তাসঃ কার্যযঃ। তত্র 
লিখতি জেয়াশ্চিতি। ক্রমাদ্দিতি। ক্ষীরসিন্ধঃ প্রীমধূরেতি শ্বেতদ্বীপঃ-্রীবৃন্দাবনমিতি রত্বমগগন্তন্য 
শ্রবন্দাবনস্ত শ্রীকুগ্গলতামণ্ডপ ইতি করবৃক্ষম্চ শ্রীবৃন্দাবনবত্িশ্রীনীপবৃক্ষ ইতি জেয় ইত্যর্থঃ। 
গোসমৃদ্ধং শরিয়া জুষ্টমাভীরপ্রায়মানষমিত্যাদি্রীহরিবংশাদ্যক্তযা।শ্রীমতুরায়াঃ গো প্রধানদেশতয়া 
ক্ষীরময়তাখ ক্ষীরসমুদ্র 8২ শীবৃন্দাবনম্ত চ তত্রত্তব্রজভুমিপ্রধানস্থানস্ত বিশেষত: ক্ষীরন্াব- 
কতধাবল্যাদিনা স্বেতদ্বীপত্থািতাগ্রে ব্রন্ষসংহিতাবচনতোইভিব্যক্তং ভাবি। রত্বমণ্ডপকল্পদ্রমে চ 
তৃমিশ্চন্তামণিগুণময়ীতি ব্রদ্ধসংহিতান্তোতোকে:, ততঃ প্রভৃতি নন্দস্ত ব্রজঃ সর্বনমৃদ্ধিমান্। 
হরেনিবামাস্ম গুৈ রমাক্রীড়মভূন্ পেত্যাদদিরীদশমন্বদ্ধাদ্যুক্েশ্চ শ্রীবৃন্দাবনান্তর্ঘটত এব। তেন 
যষ্ঘপি তয়োরেকাস্তিমতেনাপি ন বিরোধ; স্াৎ, তখপি সদা বনবন্জনক্রিয়ায় ভগবতে প্রীগোপাল- 
দেবায় প্রীবৃন্দাবননিকুঞককদস্বাদিবনিকাবিহার এব নিতরাং রোচতে। অতঃ গ্রীভাগবতাদিষু 
তাদৃশ এব শ্রয়তে। অত একান্তিভ্যোইপি স এব প্ররোচত ইত্যেবং রত্বমগ্ডপকল্পক্রমৌ 
শীবৃন্দাবননিকুঞ্ধনীপৌ জে্য়াবিতি লিখিতং | কিঞ্চ। তত্রত্যনতাদিপুষ্পাণাং বিচিত্রবর্ণগুণ- 

ত্বেন রত্সাদৃশ্তাৎ পুত্পময়ং কুঞ্জং রর্মণ্ডপ এব তথা তত্রত্যকাদস্বাদিপাদপাশ্ঠ সর্বাভীষ্টপূরপাৎ 
কল্প্রমা এব। তথা চ দশমন্কন্ধে।--সহো৷ এবাং বরং জন্ম সর্বপ্রাণ্যুপজীবিন।ং | সুজনস্তেব 
যেষাং বৈ বিমুখ! যাস্তি নার্থিনঃ॥ ইত্যাদি ॥ যদ্ঘপি চম্পকাদয়োহপি বহবো! বৃক্ষা বৃন্দাবনে 
বিরাঙ্স্তে, তথা চ তত্্ৈব শ্রীগোপীনাং ভগবদন্বেষণে_কচ্চিৎ কুরুবকাশোক-নাগপুরাগ-চম্পকা 
নমঃ ইত্যাদি প্রকারে ন্তাস করিতে হুইবে।৭৭-_-৭৮ পরে তুবনেশ্ববী বীজ (হী) সহজ্ঞানাং্মাকে 
এবং নব শক্তিকে এ হৃংকমলের অষ্ট পত্রে ও মধ্যস্থলে পূর্ব দিক্ অনুসারে স্তাম করিতে হইবে। 
সেই নব শক্তি যখ! -বিমলা। উৎকধিণী, জানা ক্রিয়া, যোগা, গ্রহ্বী, সত্যা, ঈশানা ও অনুগ্রহ । 
তছুপরি যখ।কথিত পীঠমন্্ ন্তাস করিবে । পরে এই অষ্টাদশার্ণ মগ্রের খধ্যাদি স্মরণ করিতে 
হইবে। ৭৯। যেসকল ব্যক্তি একান্তমনে শ্রীকুষের অঞ্চনা করেন, তাহারা এইরূপ পরিজাত 



৫ম বিলাসং।] জীপ্রীহরিভক্তিবিলাসঃ| ২২৭ 

তথ। চ ত্রহ্ষমংহিতায়ামাদিপুরুষরহশ্তান্তোত্রে ।__ 
স যত্র ক্ষীরান্ধিঃ সরতিগ্থরভীভ্যশ্ হথমহাল্লিমেযার্ধাখ্যো। বা ব্রজতি ন হি যত্রাপি সময়ঃ | 
ভজে শ্বেতঘ্বীপং _ভজে শ্বেতধীপং তমহমিহ ৫ গোলোকমিতি যং বিদস্তত্তে সন্তঃ ক্ষিতিবিরলচারাঃ কতিপয়ে ॥ ৮১ ॥ 

শপ আহ, ৪ ৪৯ সত ক 

ইত্যাদি, তথাপি ব তথাপি কাঘপাদপ প্রায়মিতি ত শ্রীহরিরবংশোজে £, বিশেষতে। ভগবংপ্রিয়ত্বেন অত 
এব কদস্বপাদপচ্ছায়ে স্থিতং বৃন্দাবনে কচিৎ ইতি ঠা নীপে! লিখিতঃ 
অথ ধর্দাদীনাং শ্রীভগবদাসনপাদৈকাশয়ত্থাৎ অধ্্মাদীনামপি ভগবতো ভক্তবর্গন্য বা কম্তচিন্তক্ত 
বাৎসল্যেন কদাচিৎ ধর্মাতিক্রমণাদিলক্ষণানাং তদেকা শ্রয়ত্বাৎ অধশ্মাদীনামপি ভগবতো ভক্ত- 

 ব্গন্ত স্তাসো৷ নৈকাম্তিনাং মতে২পি বিরুদ্ধ: স্তাৎ। হ্বাদজে ন্যান্তেইনন্তঃ গ্রীবলদেব: | কুর্ধ্যাদি- 
মগ্ডলরূপঞ্চ সর্বতঃ প্রস্থমরম্ অশীতাহুষ্ণং মনোনয়নাহলাদক-পরস্পরমিলিতন্থ্যচন্দ্রাদিতেজ 
ইব সহজং শ্রীভগবত্তেজ এব সত্বাদীনাঞ্চ নিজভক্তা্র্থ স্বীকৃতানাং তথা আত্মাদীনাঞ্চ 
তদংশত্বাদিনা স্বতএব মেবকাদিরূপাণাং তদেকাশ্রয়তাপি নৈব বিরুধ্যতে। তান্্িকৈস্ত 
কেবলং বিচিত্রতত্তৎফলাভিসদ্ধিসকামতান্ত্রিকভক্তেষু শ্রীভগবদৈ্বধধ্য বিশেষ প্রদর্শনেন শ্রদ্ধাতি- 

শয়োৎপাদনায় ক্ষীরসিদ্ধাদিন্যাসো বিহিতঃ ন তু সাক্ষাৎ শ্রীমথ্রাদিনামনির্দেশাদিকং কৃতং ' 
ইত্যলমতিবিস্তরেণ ॥ ৮০ ॥ ক্ষীরসিন্ধঃ শ্রীমথ্র। শেতদ্বীপশ্চ শ্রীবৃন্দাবনমিতি প্রীবরক্ষ- 
সংহিতাবচনেন সাধয়তি স যত্রেতি। তং শ্বেতদ্বীপ. ভজে আশ্রয়ে, যং শ্বেতঘ্বীপং 
গোলোকং বৈকুঞঠলোকোপরি স্থিতং গবাং লোকমিতি বিদন্তঃ তে অনির্বচনীয়াঃ কতিপয়ে 
অল্প এব ভবস্তি ন তু বহবঃ, অতঃ ক্ষিতিধিরলচারাঃ পরমছৃল্নভা ইত্যর্থঃ। যদ্ব। পরমগোপ্য- 
প্রকাশশঙ্বয়৷ প্রেমবিশেষোদয়াপাদিতসর্বসঙ্গপরিত্যাগেন বা লোকেষু নিভূতং চরস্তীত্যর্থঃ। 
নু শাকতীপে ক্ষীরসিন্ধৌ বর্তমানং প্রপঞ্চান্তর্গতং প্রসিদ্ধং শ্বেতঘীপং নিত্যপরমাননদরসাত্ম- 
কানন্তক্ষীরসাগরাকীর্ণ-প্রপঞ্চাতীতগোলোকমিতি কথং তে জ্ঞাতুম্ান্তি পরম্পরবিরোধেনৈক্যা- 
সম্ভবাৎ। সত্যং সোখপি তাদৃশ এবেতি বিশেষণদ্বয়েন সাধয়তি। সঃ অনির্বচনীয় ইত্য প্রাককতত্বং 

পরমানন্দরসময়ন্বাদিকঞ্চ স্থচিতং। স্থরভীভাঃ কামধেন্থুভাঃ প্রনরতীতি বর্তমাননির্দেশাদরিনা 
নিত্যবঞ্চ দখিতং | কিঞ্চ। সুমহান্ বংসরাবৃত্ত্া পরার্ধাখ্যে। বা নিমেষার্ধাখাঃ অত্যন্তসৃন্মো 

বা সময়কালোইপি ন যত্র ব্রজতি ঘত্রতান্ন প্রাপ্রোতীত্ার্থঃ। মধ্রায়াশ্ঠ তাদৃশত্বাৎ প্রমখুরৈব 

_খাকিবেন যে, ক্ষীরমমৃত্রা্দি চারিটা যথাক্রমে ্রীমথুরা, বৃন্দাবন, বৃন্দাবনস্থিত কু্ধ ও কাঘ- 
স্বরূপ ।৮০* ব্র্ষসংহিতায় আদিপুরুষের গুহ্ত্তবে লিখিত আছে ষে, ক্ষীরসাগর প্ীমধুরা, আর 

* জিজ্ান্ত হইতে পারে যে, আধারশজি, প্রকৃতি, ৃর্, অনন্ত ও পৃথিবী এই শঙ্তিপঞ্চক মধুরারও 
জাশ্রয় ; সুতরাং কৃফের এক।ভ্তভল্গণ গীঠে এ শক্তিপঞ্কের স্ভাম করিতে পারেন? কিন্তু আর্যাবর্তীন্তর্বর্তিনী 
গোগাল-প্রেমবিহাররসময়্ী মধুরাদিত্রজভূমি বিমর্জন পূর্বক তাহার] পুজাপীঠে ক্ষীরসাগরাদি ততুষটর়ের স্তাস 
করিবেন ফেম? তহুত্তর়ে বল! যাইতেছে বে, ক্ষীরসমুদ্র ছুধপূর্ণ, দংখযাতীত ধেনুর আধারস্থল হওয়াতে মধুর! 
ক্রীরসাগরগ্বরপ। বৃন্ধাবন মখুরাপ্রদেশের সর্বশ্রেস্থল ; সর্ববদ| হুষ্ধে অভিষিক্ত থাকাতে দেখিতে গুতরবর্ণ, 
গুভদেহ ম।নবের জাবাসভূমি ও বমুন|বেই্িত বলিয়] দেখিতে স্বীপবত; কাজে কাজেই শ্বেতদীপের তুলা। 
অনংখ্যমশিরদ্বখচিত রত্বমগ্ুপের সহিত হুন্দর পুর্পরাজিত বৃন্দাবমের লত়ামণ্ডপের বিলক্ষণ সাদৃষ্ঠ, কাছে কাজেই 
রবমণ্ুগ- স্বরূপ । বৃন্দাবনকদগ্বতরু কল্পতরুবৎ বাহিতফল প্রদ, হুতরাং উতয়ের বিলক্ষণ সাদৃচ্চ আছে 
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অথ পীঃমন্ত্রং। 

ক্রমদীপিকায়াং ।__ 

তারে। হৃদয়ং ভগবান্ বিষণ সর্বান্বিতশ্ঠ তৃতাক্মা ৷ ঙেহস্তাঃ সবানুদেব।ঃ সর্ববা্বযৃতঞ্চ সংযোগং ॥ 

যোগবিধো চ পদ্মং গীঠাত্ম! ডেযুতে। নতিশ্চান্তে। পীঠমহামন্রুক্তঃ পর্ধযাঞ্চোইয়ং সপর্ধ্যাস্থ 1৮২ 

শ্রীগোলোক ইতি শ্রীভাগবতাম্মতোত্তরথণ্ডে গোলোকমাহাত্যো বিস্তরেণোকমেবান্তি। এবং 
গোলোকশ্য শ্বেতদ্বীপেন সহাভেদাৎ ক্ষীরসিন্ধু-স্বেতদ্বীপন্ত' সোহপি ন বিরুদ্ধ ইতি ভাবঃ। যদ্ধা। 

গবাং লোকঃ নিবাসস্থানং গোকুলমিতি প্রসিদ্ধ শ্রীবন্দাবনাদিগ্রনন্দব্রজভূমিঃ | তং গোলোকং 
ভঙ্ঞে ইতানয়ঃ। এবং শ্রীগোলোকম্ত মাহাআ্মাবিশেষসম্পত্তা। দুরান্বয়োইপি সোঢ়ব্যঃ। নথ 
শ্বতদ্বীপে ক্ষীরসমূদ্রো! নিত্যং বর্ততে ভগবদেকনিঠ।ন।: শ্বেতমহাপুরুষাণাং নিবাসেন কাল- 

ভয়ঞ্চ নাস্তীত্যাশঙ্ক্য গোলোকক্াপ্য্য তাদৃশত্বং নিশেষণাভ্যমাহ, যত্র যন্মিন গোলোকে স 

ইত্যনেন স্থরভীভ্যঃ সরতীত্যাদিনা চ শ্বেতদ্বীপতোইপ্যস্ত বিশেষ উক্তঃ। অন্যৎ সমানং | এবং 

শ্ীবৃন্দাবনাদিত্রজভৃমের্মধুবাস্তর্গতত্বেন শ্রীমথুর। ক্ষীরপিদ্ধপ্তদ জভমিপ্রধানঞণ শ্রীগোবর্ধনাদি ব্যাপি 

বুদ্দাবনং শ্বেতদ্বীপ ইতি সিদ্ধং। যদ! আর্ধ্যাবর্তীস্তর্বাধি ঈবৃন্দাবনমেবেদং শ্বেতদ্বীপঃ, তঞ্চ পর- 
মোদ্ধ'তরগোলোকমিতি বিদস্ত ইতি যথাক্রমমেবান্য়:। বৃন্দাবনম্ শ্বেতদ্বীপত্তে হেতুঃ স যত্রেতি। 
অন্যৎ পূর্বববদেব। এবং সন্ততানন্ত-শ্রীনন্দগোপরাজ-র কা মধেনুযুখ-নিবাসতোহম্ক্ষণ ক্ষীরধারা- 
পরিক্ষরণেন ধবলিতঠাৎ শ্রীকালিন্দীবেঞ্টিতত্বেন মগণ্ডলাকারতয়া দ্বীপবন্ৃশ্ঠমানত্বাচ্চ তথ সর্বথ। 
বিশ্তদ্ধানাং গোকানাং প্রনন্দাদীনামাশ্রয়ত্বাচ্চ তদ্দেশাধিকারিণঃ শ্বেতবর্ণস্য নিবাসত্থাদপি শ্রবৃন্দা- 

বনমেব শ্বেতদ্বীপ ইতি যুক্তমেব। অন্যথ৷ শাকঘীপে নিত্যং ক্ষীরসমুদ্রসিদ্ধেঃ শ্বেতঘ্বীপে স্ুরভীভ্যঃ 

সরতীত্যাক্তেরঘটনাদিতি দিক। তন্য গোলোকত্বেন বেদনেইপোষ এব হেতুরুত্নেয়ঃ গোলোক- 
স্তাপি তন্ত তথাভূতত্বাং। এবং প্রপঞ্ান্তরব্ি শ্রীমথুরাম গুলস্থ-শ্বেতঘধীপাখ্য-শ্রবৃন্দাবনমিদং প্রপঞ্চা- 

তীত-বৈকুষ্ঠোপরিস্থিত-গোলোকমিতি যে বিদন্তি তে ক্ষিতিবিরলচার! ইতি পূর্বদেবার্থ;। 
এবং শ্রীবৃন্দাবনং শ্বেতদ্বীপ এব তত্প্রধানক-ব্রজভূমিময়ত্বাৎ শ্রীমথুর। ক্ষীরনিম্কুরিতি সিদ্ধং ॥ ৮১ 

তারঃ প্রণব: | “ততো হ্দয়ং নম ইতি পদং ততশ্ ভগবানিতি বিষণরিতি চ। সর্বান্থিতঃ 

শ্বেতদীপ প্রীবন্দাবন, ব্রদ্ষসংহিতোক্ত বচনে ইহাই প্রমাণিত হইতেছে । আমি সেই শ্বেত. 
দ্বীপের আঙিত হইলাম। ধরাতলে ধাহাদিগের দংখ্যা অল্প, তাদৃশ সাধু সংসারে ছুরাপ। কিংব! 
পাছে গু বিষয় প্রকাশ পায় এই আশঙ্কায় অথব৷ হৃদয়মন্দিরে অনির্ববাচ্য প্রেমরসের 

উদয় হওয়াতে যাবতীয় বিষয় অবহেল! করত বিসজ্জন করিয়াছেন, এ প্রকার কয় জন 
সাধু এ স্বেতদ্বীপকে ঈহলোকে গোলোক ( বৈকুষ্ঠের উদ্ধন্থ গো-গণের লোক) বলিম্না 
বিদিত আছেন? ক্ষীরসমূদ্র কামধেনুসমূহের স্তনহ্গ্ধপ্রন্থত হইয়! এ শ্বেতদ্বীপে প্রবাহিত 
হইতেছে । পরার্ধসংজ্ঞ ও নিমেষার্দসংজ্ কাল শ্বেতদ্বীপাধিবাসিগণকে বশীভূত করিতে মধর্থ 
নহে অর্থাং তথায় কালের অধিকার নাই, উহ নিত্যধাম। ৮১। 
অতঃপর পীঠমগ্ন।-_ক্রমদীপিকায় লিখিত আছে যে, অগ্রে ওক্কার, তদনস্তর হদয় (নমঃ 



€ম বিলাসঃ। ] প্রীত্ীহরিভক্তিবিলাগঃ | ২২৯ 

ও অষ্টাদশাক্ষরমন্ন্ত প্রীনারদখধিষাঁয়তীচ্ছন্দঃ সকললোকমন্গলে! নন্দতনয়ে| দেবতা ত্রীং বীজ্ং 

শ্বাহা শক্তিঃ ক্ণঃ প্ররুতিহুর্গাধিষ্টাত্রী দেবতাইভিমতার্থে বিনিয়োগ: ॥ 

তথা চ সন্মোহনতত্ত্রে শিবোমাসংবাদে ।_- 

খির্নারদ ইত্যক্কে গায়্রীচ্ছন্দ উচ্যতে। গোপবেশধরঃ কুচ! দেবতা পরিকীর্ডিতঃ। 
বী্জং মন্সথসংজ্ঞন্ত প্রিয়া শতির্বিভূর্জঃ। ত্বমেব পরমেশানি অস্যাধিষ্ঠাতৃদেব্তা | 

চতুর্ধগঁফলাবাপ্তো বিনিয়োগ: প্রকীন্তিতঃ ॥ 
অথ অঙগন্াসং। 

চতুণচতুতির্ব দৈশচ চত্াধ্যঙ্গানি করয়েং। দবাভামন্থাধামঙগ্ তন্তেত্যানি পঞ্চ বৈ॥ ৮৩॥ 
শপ শপ 

শপ শশী পলাশী ৭. শি শিস আপি এলি লই 

্ র্বশবধুক্ঃ ভূ ভূতাত্ম সর্বভূতাত্মেতি এতে ত্রয়ঃসবাস্থদেবাঃ বাস্থদেবসহিতা: প্রত্যেক ডেস্তাঃ 

চতুর্থ: | ততশ্চ সর্বাত্মনা যুতং সংযোগং সর্বাত্বসংয়োগমিতি নপুংসকত্বমার্ষং। ততশ্চ 

যোগন্তাবধৌ অন্তে পদ্মৎ যোগপন্মমিতি। তদন্তে ডেযুক্তশ্তুথ্যন্তঃ পীঠাত্বা তদস্তে চ নতিঃ 

নমঃশবঃ এবং ও নমো ভগবতে বিষ্ণবে সর্ধভৃতাত্মনে বাস্থদেবায় সর্বাস্মমংযোগপদ্মপীঠাত্মনে 

নম ইতি দিদ্ধং। তথ! চ পারদাতিলকে ।__নমে৷ ভগবতে ব্রয়াং বিষবে চ পদং বদেৎ। 

স্ধভূতাত্মনে বাহুদেবায়েতি বদেতৃতঃ | সর্বাত্বসংযোগপদাদেঘাগপন্মপদং পুনঃ। পীঠাত্মনে 

হন্তোইয়ং মন্ত্স্তারাদদিরীরিত ইতি। সনংকুমারকল্পে চ।__গুনমঃপদমাভাষ্য তথ। ভগবতে 

পদ্ং। বাস্থদেবায় ইত্যুক্ত। সর্বাজ্সেতি পদং তখা। সংযোগযোগেত্যুক্ত। চ তথ। পীঠাত্মনে 

প্দং। বন্িপত্বীসমাযুক্তঃ পীঠমন্ত্র ইতীরিত ইতি ॥ ৮২ ॥ 

দ্বাভ্যামন্ত্যাভ্যাং বর্ণাভ্যাং অস্ত্াখ্যং পঞ্চমমঙ্গং কল্পয়েখ। ইতি অনেন প্রকারেণ তশ্যাষ্টাক্ষর-. 

ন্তন্ত পঞ্চাঙ্গানি ভবস্তি। বৈ প্রনিদ্ধৌ ॥৮৩। ব্যাপকত্বেনেতি | করয়োর্তর্ব্বহিঃ পার্খে চ ব্যাপষ্য 

তানি পঞ্চাঙগানি সর্ববমেব মন্ত্রমিত্যর্থ; | করঘয়ে স্তস্তেৎ। অত্র প্রণবসন্পুটিতমিতি কেছিদনঃ। 

অর্থানস্তরং তানি পঞ্চাঙ্গানি ক্রমেণ করথয়স্যান্াঙ্থলীযু স্তস্তেখ। কেচিচ্চ তৈঃ পঞ্চাঙ্গৈঃ সহ 

শা নে চিতা ভগবান, বি স্তা্া; বাহদেব শব, তপন চতুমীিতকা্ 
সর্বাত-সংযোগ-পন্ম-পীঠাত্বা পদ এবং অবশেষে নমঃ শব্ধ উচ্চারণ করিবে। ইহাকেই মহৎ " 

গীঠমন্ত্রকহে। * পৃজাক্রিয়ামাত্রেই ইহার বিধান নির্দিষ্ট আছে। ৮২। 

অনন্তর খধ্যাদিশ্মরণ।--নারদ অষ্টাদশার্ণ মন্ত্রের ধাষি, গায়ত্রী ইহার ছন্দঃ সর্বজনমজলদ 

নন্দনন্দন দেবতা, হ্ীং বীজ, স্বাহ! শক্তি, কৃষ্ণ প্রকৃতি এবং ছুর্গা উহার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, আর 

শক্তিলাভার্থ ইহার বিনিয়োগ হয়। সন্মোহনতগ্করে শিবোমাসংবাদে লিখিত আছে যে, শিব 

বলিয়াছেন, হে পরমেশ্বরি ! এই মন্ত্রের খষি নারদ, ইহার ছন্দঃ গায়ত্রী, গোপবেন প্রীকফণ 

দেবতা, কামবীজ ( ্লীং ) ইহার বীন্, স্বাহা! শক্তি, তৃমি অধিষ্ঠাত্রী দেবতা! এবং চতুর্বর্গলাভার্থ 

. ইহার বিনিম্বোগ হয়। 

অতঃপর অঙ্গন্তাস।--চারি চারি বর্ণে অঙচতুট এব্ং অস্ত্রনামক অঙ্গ দুই বর্ণে করনা 

নিক বা ন্ ভগবত বন রতন গহনার দর্বৃতারসবোগপনীঠারনে নমঃ । 
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্স্তেচ্চ ব্যাপকত্বেন তান্তঙ্নানি করঘ্য়ে। তান্তঙ্কুলীষু পঞ্চাথ কেচিত্বর্ণান্ স্বরানপি ॥ ৮৪ ॥ 
তে চোক্তাঃ|--. 

ডরাবণ-ক্ষোভণাকর্কবশীকৎ্আাবপান্তথা । শোষণো মোহন; সন্দীপনস্তাপনমাদনৌ ॥ ইতি 1৮৫। 
সী ০ শপ, আপ সপ পল ০ পশাসপীসপাাশিীশিশীনি 

 করঘয়াছুলীষেব মহাবাণপঞ্চকস্যানঙ্গপঞ্চকন্ত চ ন্যাসমিচ্ছস্তীতি লিখতি কেচিদিতি। অপি- 

শব্তাত্র সমুচচয়ার্থত্বাৎ তানি পঞ্াঙ্গানি পঞ্চ-বাণান্ পঞ্চ স্মরাংস্চানঙ্গান্ তাস্বেবাক্ুলীষু যুগ- 
পর্ন্তস্তীত্যর্থঃ। তত্র চ বীজপূর্ববকং ন্যস্ততি। তত্রাপি বাণেযু বা।শবং বীজত্বেনাগ্ভাক্ষরঞ 
তথাইনঙ্গেধু চ শোষণানঙ্গমোহনমদনাদিশবং প্রযুঞ্জতে ॥ ৮৪ ॥ দ্রাবণাদক্জ: পঞ্চ বাণাঃ। অন্ত 

আকর্ধঃ আকর্ষণঃ। বশীরুৎ বশীকরণঃ | শোষণাদয়ঃ পঞ্চ স্মরাঃ | প্রয়োগঃ1__কীং কৃষ্ণায় ক্লীং 

ভ্রাং জ্রাবণবাণায় নমঃ ক্লীং শোষণানঙ্গায় নমঃ। ক্লীং গোবিন্দায় হ্রীং ক্ষো" ক্ষোভণবাণায় নমঃ হ্বীং 
মোহনমদনায় নমঃ। হীং গোপীঙ্জনায় হ্বীং আং আকর্ষণবাণায় নমঃ ক্লীং সন্দীপনমদনাতুরায় নমঃ। 
স্বীং বল্পভায় হ্ীং বং বশীকরণবাণায় হ্থীং তাপনরত্যনঙ্গায় নমঃ । হীং স্বাহ! হীং শ্রাং আাবণবাণায় 
নমঃ হীং মাদনমকরধ্বজাম নমঃ | এধু চ মধ্যে নমঃশবং কেচিন্ প্রযুগততে। অত্র স্বসম্প্রদায়- 
ব্যবহার এবানুদর্তব্য ইতি পূর্ববং লিখিতমেব। তঙ্চান্যত্রাপাৃহং। কেচিদ্িতি ক্রমদীপিকায়াং।_ 
অথান্ুযুগরন্ধার্ণগ্ভাহং মনোন্যঁসনং ক্রবে। রচয়তু করদ্বন্দে পর্চাঙ্গমঙ্গুলিপঞকে, তন্ুমন্থুমন্থ 

ব্যাপয্যাথে৷ ত্রিশ গ্রনবং সকৎ। মগ্জজনি পয়োইন্যন্তা। ভূয়ঃ পদানি চ সাদরৎ, ইত্যুকের্মহা- 

বাণানঙ্গাদিন্যাসপ্রতিপাদনাৎ। এবমগ্রেইপি জ্ঞেমং ॥ ৮৫ ॥ অন্যদ্পি পরমতমেব লিখতি নমো- 

ইস্তমিতি ত্রিভিঃ | অঙ্গৈস্তৈরেব পঞ্চভিঃ সহ নম:শবান্তহ্ৃদয়াদিপঞ্চকং নাম্যান্তি। প্রয়োগ: 
ক্লীং কষ্ণায় হৃদয়ায় নমঃ| গোবিন্দায় শিরসে স্বাহা। গোপীজন শিখায়ৈ বট । বল্পভায় 

কবচায় হ'। স্বাহা অস্্ায ফড়িতি। অত্র চ হ্ৃদয়াদীনাং হৃদয়াদিস্থানেঘেব ন্যাসঃ। কবচন্ত সর্বব- 

করিতে হয়। এই মগ্্রের অঙ্গ পাঁচটা, এইরূপ প্রথিত আছে। ৮৩।, এই পঞচাঙ্গ অর্থাৎ 

সপ্পূর্ণ মন অগ্রে হস্তদয়ের ভিতরে, বহির্ভাগে ও পার্খবদ্বয়ে, তদন্তর করছয়ের অঙ্গষ্ঠ ও 

অঙ্গুলীমমূহে. ক্রমান্বয়ে ন্যাস করিতে হইবে। কোন কোন ব্যক্তি এই স্থানে প্রণব ঘবারা পুটিত 
"করত প্রয়োগের বিধি দিয়াছেন। কোন কোন ব্যক্তি অঙ্গুলীসমূহে পঞ্চাঙগন্যাসের সহিত 
বাণপঞ্চক ও অনন্গপঞ্চকের ন্যাস করার বিধি দিয়া থাকেন। ৮৪। এ সমস্ত বাণ ও অনঙ্সমূহ 

উক্ত আছে, যথা-_বাণ-পঞ্চক যথাক্রমে দ্রাবণ, ক্ষোভণ, আকর্ষণ, বশীকরণ ও শ্রাবণ এবং 
অনক্গপঞ্চক ষথা ক্রমে শৌষণ, মোহন, সন্দীপন, তাপন ও মাদন নামে অভিহিত | ৮৫।* আরও 

লিখিত আছে যে, এই পঞ্চাঙ্গ সহ নম:শব্াস্ত হৃদয়, স্বাহাস্ত শিরঃ, বষট্সমন্থিত শিখা, 

হুংযুক্ত কবচ এবং ফট্সমন্িত অস্ত্র ন্যাস করিবার বিধি আছে অর্থাৎ ন্লীং কৃষ্ণায় হৃদয়ায় নমঃ, 
গোবিন্দায় শিরসে ম্বাহা, গোপীজন শিখায়ৈ বট্, বল্পভায় কবচায় ₹ং, স্বাহা! অস্ত্র ফট 
+ প্রয়োগ বখা-ক্রীং কৃকায় ক্ীং দ্রাং দ।বপবাণায় করীং শোষণানঙ্সার় নমঃ ক্রীং গোবিশার হীং ক্ষোং ক্ষোতণ- 

বায় স্্রীং মোহনমদনায় নগঃ। ভ্্রীং গ্লোপীজনায় হীং আং আকর্ষণবাণায় ক্লীং সন্দীপনমদনাতুরায় নমঃ। 
হীং বলঙার হীং বং বশীকরণণাপাপ হীং তাপনরতানলায় নসঃ। হ্বীং স্যাহা। হ্বীং শ্রাং আবণার হ্ীং মাদন- 
মকরধ্বঞ্গায় নমঃ | 



উন শ্ঞ্হরিভকিবিলাসঃ | ২৩১ 
কিঞ্চ।-_ | 

নমোহস্তং হৃদয়ধাছৈঃ শিরঃ স্বাহাধিতং শিখাং। বধড়.যুতঞ্চ কবচং হুংযুগন্ত্ং চ ফড়, যুত।৮৬॥ 

গরনযস্তি পুনরনুষ্টৌ তর্জন্তৌ মধ্যমে তথ! । অনামিকে কনিষ্ে চ ক্রমাদখৈশ্চ পঞ্চভিঃ 1৮৭1 

পুনশ্চ হ্ৃদয়াদীনি তথাঙ্ুষ্ঠাদিকানি চ। ন্যস্তস্তি যুগপৎ সর্ববাণ্যল্ৈস্তৈ: পঞ্চতিঃ ক্রমাৎ ॥৮৮॥ 

ন্যশ্যন্তি চ যড়ঙ্গানি হৃদয়াদীনি তন্মনোঃ । হৃদয়াদিষু চৈতেষাং পঞ্ৈকং দিক্ষু চ ক্রমাৎ ॥৮৯| 
ষড়ঙ্গানি চোক্তানি সম্মোহনতন্থে সনংকুমারকল্পে ।-_ 

বর্ণে নৈকেন হৃদয়ং ত্রিভিরেব শিরে। মতং। চতুভিশ্চ শিখ। প্রোক্তা তথৈব কবচং মতং। 
নেত্রং তথ! চতুর্ববর্পৈরস্ত্ং দ্বাভ্যাং তথা মতং ॥ ইতি ॥ ৯০॥ 

ততম্চাপাদমাকেশশ্নডদ্োত্যামিমং মহৎ। । বারাংস্ত্ীন্ ্যাপকদ্দেন ন্যস্তেচ্চ প্রণবং সৎ 1৯১৪ 
পপ: ৮ ররর ররর ++ ০ পর ০৯ ০৯০ 

গাত্রেয অস্ত্রস্ত চ চতুরদিক্ষু জেয়ঃ ॥ ৮৬ ॥ পুনঃ পঞ্চভিরলৈততৈ সহ অঙুষ্ঠয়াদিপঞ্চকংক্রমান- 
্তস্তি। প্রয়োগঃ। -ক্লীং কৃষ্কায় অঙ্ুষ্ঠাভ্যাং নমঃ ইত্যাদিঃ। এষাঞ্চ তত্তদঙ্গুলীঘেব ন্যাসে। 
জ্ঞেয়ঃ ॥ ৮৭ ॥ পুনশ্চ তৈরেব পঞ্চভিরঙ্গৈ: সহ তানি হৃদয়াদীনি চ অঙ্ুষ্ঠাদীনি সর্বাপ্যেব যুগপৎ 
একদৈব ন্যন্তত্তি। প্রয়োগ: ।__ক্লীং কৃষ্ণায় হৃদয়ায় নমঃ অঙ্থুষ্ঠাভ্যাং নমঃ ইত্যাদিঃ | এতেযাঞ্চ 

করাঙ্গুলিষেব ন্যাসঃ ॥ ৮৮॥ এবং পঞ্চাঙ্গন্যাসং সংলিখ্য যড়ঙ্গন্যাসং পরমতমেব লিখতি ন্য্স্তি 
চেতি। তেষাং ন্যাসস্থানং দর্শয়তি হৃদয়েতি। এতেষাং যড়ঙ্গানাং পঞ্চাঙ্গানি হৃদয়-শিরঃ-শিখা- 
কবচ-নেত্রাখ্যানি ক্রমেণ হৃদয়াদিযু নিজহদয়শিরঃশিখাকবচনেত্রেঘেব ন্য্যাস্তি । অন্তর চ কবচন্ত 

পূর্বববৎ সর্বান্গে ন্যাসো৷ জ্ঞয়ঃ। এবমন্ত্যমঙ্গমস্্াখ্যঞ সর্ববদিক্ষু ন্য্যা্তি ॥৮৯॥ তখৈবেতি চতু্ডি- 
রিত্যর্থ: 1৯০॥ এবমঙ্গন্যাসং লিখিত্বা! অধুনা! মন্ত্রাক্ষরন্যসং লিখিষ্যন্ তন্ছমন্থমন্থং ব্যাপয্যেতি ক্রম- 

দীপিকোক্তানগুসারেণ মন্্রস্ত ব্যাপকন্যাসমাদে লিখতি ততশ্চেতি। কেশমারভ্য পায্পর্াস, 

এইরূপে ন্যাস "করিবে। ৮৬। তদনন্তর এ পঞ্চাল সহ যথাক্রমে অনুষ্ঠ, তঙ্জনী, মধ্যমা, 
অনাম! ও কনিষ্ঠাঙ্গুলিতে ন্যাস করিয়! থাকে অর্থাৎ ক্লীং কৃষ্কায় অঙ্গষ্ঠাভ্যাং নমঃ) গোবিন্দায় 
তর্জনীভ্যাং স্বাহা, গোপীজনায় মধ্যমাভ্যাং বষট্, বল্পভায় অনামিকাভ্যাং হত স্বাহা অস্ত্রায় ' 
কনিষ্ঠাভ্যাং ফট, এইরপে স্তাস. করিবে। ৮৭। পুনরায় হৃদয়াদি ও অঙ্ুষ্ঠাদি এ পঞ্চানন 
সহ ক্রমানসারে ন্তাস করিবে অর্থাৎ র্লীং কৃ্ণায় হৃদয়ায় নমঃ অঙ্ুঠঠাভ্যাং নমঃ । গোবি- 

ন্দায় শিরসে স্বাহা তর্জনীভ্যাং স্বাহ। প্রভৃতি প্রকারে ন্তাস করিবে । ৮৮। কোন কোন 

ব্যক্তি এ মঞ্্রের ষড়ঙন্তাসও করেন। 'উক্ত যড়জের মধ্যে হৃদাদি পঞ্চাঙ্গ যথাক্রমে হদাদি 
পঞ্স্থানে ন্যাস করিয়া থাকেন এবং অবশিষ্ট একান্গ সর্বাদিকে ন্যাস করেন অর্থাৎ পূর্বব- 
কথিত হৃদয়, মস্তক, শিখা, কবচ :ও নেত্র এই পঞ্চাঙ্গ স্বীয় পঞ্চাঙ্গে ন্যাস করিবে । কবচ 

_ পুর্ব সর্বাঙ্গে ন্যাস করিতে হইবে। অস্ত্রের ন্যাসও সর্ববান্ে কর্তব্য। ৮৯। সম্মোহন- 
তঙ্রে ননৎকুমারকল্পে বড়ঙ্লবিষয়্ে লিখিত আছে যে, এক বর্ণে হৃদয়, বর্ণঅয়ে শিরঃ, বণচতুষ্টয়ে 

শিখা, বর্ণচতুষ্টয়ে রবচ, চারিবর্পে নেআ এবং বর্ণঘয়ে অস্ত্র কল্পনা করিবে। ০*। তদনম্তর কর- 



২৩২ প্রীঞাহরিভক্তিবিলাসঃ। [ «ম বিলানঃ। 

অথাক্ষরগ্ভান:। 

ততোহষ্টাদশবর্ণাংশ্চ মন্তন্তান্য যথাক্রমং। দস্তে ললাটে ভ্রমধ্য কর্ণয়োনে য়োহয়োঃ | 

নাসয়োর্বদনে কে হৃদি নাতো কটিঘয়ে। ওহে জানুদ্বয়ে চৈকং ন্যন্তেদেকঞ্চ পাদয়োঃ ॥ ৯২ ॥ 

সম্তো| নান্তস্তি তারাদি-নমোহস্তা-স্তান্ সবিন্দুকান্। শ্রীশক্তিকামবীজৈশ্চ হুষ্্যাদিক্রমতো২পরে।৯৩ 
অথ পদন্তাসঃ | 

তারং শিরসি বিন্যস্ত পঞ্চ মন্ত্রপদানি চ। ্যন্তেম্নেত্র্য়ে বকে, হৃদগ্হ্থাজ্বি যু চ ক্রমাৎ। 

দেহে চ ব্যাপকত্বেন স্ান্তেত্ান্তখিলে পুনঃ | কেচ্ছিত্বানি নমোইস্তানি ্স্তন্তযান্যাক্ষরৈঃ সহ |৯৪। 

ব্যাপকতেন ইমমষ্টাদশাক্ষরং মূলম্ দোর্ড্যাং কত্বা বার্রয়ং ্যন্তেং। প্রণবঞ্চ সুঘারমেকং 
তথৈব ন্যন্তেহ ॥ ৯১॥ 

ঘবয়োরিত্যনেন কর্ণাদিত্রয়ে প্রতোকং দ্ৌ৷ বণোঁঁতিথা কটিদ্বয়েইপি দ্বাবেব অগ্রে জানুঘয়া- 
দাবেকমিতি লিখনাৎ ॥৯২॥ তেষামেব ন্যাসপ্রকারং সংসম্প্রদায়ান্সারেণ লিখতি সন্ত ইতি। তান্ 

অষ্টাদশবর্ণান্ বিন্দুসহিতানেব ্থস্থাত্তি, তথা তারঃ প্রণবঃ আদৌ যেষাং নম ইতি অস্তে যেষাং 
তাংশ্চ তান্। গ্রয়োগঃ ।-_ও" ব্লী' নমঃ কং নম ইত্যাদিঃ। অপরে কেচিচ্চ তামেব লক্ষমীশক্তি- 
কাম।নাং বীজৈঃ সহ তথ| চকারম্যোক্তনমুচ্চয়ার্থত্বাৎ পূর্ব্ববং তারনমোবিন্দুসহিতানেব চ তত্র 
চন্ুষ্িস্থিতিনংহ্ৃতিক্রমেণৈব ন্যন্যস্তি। তত্র স্থষটম্মন্তকাদিক্রমেণৈব স্থিতিশ্চ হৃদয়াদিকগঠান্ত! সংস্কতি- 
্চস্ষ্টিবিপ্ধ্যয়েণ পাঁদাদিকা। এবং ন্তাসানাং নানা প্রকারতাভি প্রায়েশৈব পূর্ববং লিখিতং 

যথাসম্প্রদায়ং ন্যাসান্ কুর্ধ্যাদিতি ॥ ৯৩ ॥ 
আদৌ তারং প্রণবং স্বপরমি বিন্যস্ত পশ্চাননতস্ত পদপঞ্চকং ক্রমায়েত্রঘযাগ্ঙ্গপঞ্চকে ন্যন্তেৎ। 

পুনশ্ছ তানি পঞ্চ পদানি অখিলে দেহে ব্যাপকত্বেন সর্বগাত্রং ব্যাপঘ্য ন্যস্তেৎ। তত্ব মতাস্তরং 

লিখতি কেচিদিতি। তানি পঞ্চ পদানি আস্ছাক্ষরৈত্ততৎপদপ্রথমাগ্রৈঃ সহ। এয়োগঃ 1 ক্রী" 

স্বয়ে, বেষ্টনকরণভাবে এই অষ্টাদশাণন্রনজ চরণ হইতে শিরঃপ্রদেশ পর্ধ্ত্ত সমস্ত অঙ্গের চারি- 
দিকে বারত্রয় ন্যা করিবে । এ ভাবেই একবার ওক্কারের ন্যাস করিতে হয়। ৯১। 

£পর অক্ষরন্যান। _অঙ্গন্যাস সমাপনান্তে উক্ত মন্ত্রের অগ্টাদশাক্ষর ক্রমান্বয়ে দশনে, 

ভাবপ্রদেশে, ভ্রমধ্, চক্ষুত্বয়ে, কর্ণযুগলে, নাসিকাধুগলে,.বদনে, কণ্ে হৃদয়ে, নাভিদেশে, 

কটিযুগলে, গণ ও জাঙ্গুয্গলে এক একটা ন্যাম করিবে। (ছুই কর্ণে ছুই বর্ণ, নাসাঘয়ে ছুই 
বর্ণ, কটিগ্বয়ে ছুই বর্ণ ন্যাস করিতে হয় )।৯২। পাধুবর্গ এ সমস্ত বর্ণের প্রথমে ওক্কার ও 
শেষে নমঃ শখ যোগ করিয়া এবং প্রত্যেকটাকে বিন্দুমন্িত করত প্রয়োগ করেন অর্থাৎ 

ক্বীং নমঃ কং নমঃ ইত্যাদি প্রকারে ন্যাস করেন। কোন কোন ব্যক্তি এইরূপে ন্যস করিয়! 
শ্রীবীজ, শক্তিবীজ ও কামবীজ সহ স্বষ্্যাদিক্রমে ন্যাম করিয়। থাকেন অর্থাৎ সষ্টি স্থিতি ও 

সংহারক্রমে ন্যাসকরেন। (উহার মধ্যে সৃষ্টি মন্তকারদিক্রম, স্থিতি স্বাগনা্দি কণান্তক্রম এবং 
বীিসগিা গগন |) ৯৩। 

£পর পদদন্যাস।--অগ্রে নিজ শিরঃপ্রদেশে ওক্কারের ন্যাস করিয়। মন্ত্রের পঞ্চ পদ যথা 



০ ০ স্,  প-সএর ৯ ৯ 

৫ম বিলাস: । ] ীশ্রীহরিভক্তিবলাসঃ | ২৩৩ 

স্বাহাস্তানি তথা ত্রীণি সংমিশ্রাণুতরোতরৈঃ| গুহাদগলাম্মন্তকচ্চি ব্যাপয্য চরণাবধি ॥৯৫। 
স্তাসোইত্র জাননিষ্ঠানাং টানি! যঃ। স্বস্ববর্ণতনোঃ টানার বৈষণবৈঃ ॥ ৯৬। 
সত জল নস লা জি » শ্াশীশিশীর্শিি শপ শা ০ সপ শপ ০ শী শত নি সপ পসরা ০ ০৯ পপ 

্ী নমঃ, রী কৃষণায় নমঃ, গোং গোবিন্দ নমঃ, গোং ডি বযাউিতর নমঃ, স্বাং স্বাহা নম 
ইতি ॥ ৯৪ ॥ তথেতি সমুচ্চয়ে । পূর্বববদাদৌ তারং শিরসি বিন্যস্ত পশ্চাৎ ত্রীণিমন্্রপদানি ক্রমেণ 
গুহাদিস্থানত্রয়মারভ্য পাদপর্য্যস্তং কেচিন্নযস্তন্তি। উত্তরোত্তরসংমিশ্রাণীতি পূর্বপূর্বপদেন উত্ত- 

রোতরপদং সংযোজ্োত্যর্থঃ ৷ প্রয়োগঃ | ক্রী' কৃষ্ণায় স্বাহা, কী" কৃষ্কায় গোবিন্দায় স্বাহা) 

কী কৃষ্কায় গোবিন্দায় গোপীজনবল্পভায় স্বাহা ইতি ॥ ৯৫॥ নম্থ পূর্ববং কেশবাদিন্যাসে 

মুকুন্দাদীনাং পাদমুলাদৌ, তবন্যাসে চানিরুদ্বন্য গুহে, বর্ণপদন্যাসেইপ্যত কেযাক্িণপন্নাং 
গহাদৌ ন্যাসে। বৃতঃ; শ্রীকষ্ণচরণাজভক্তিনিষ্টেশ্চ সাধুভিন্তত্র তত্র তেন তেন প্রকারেণ কথং 
ন্যাস: কাধ্যঃ অস্থানেষু তত্তন্নযাসেন মহাদোষশঙ্কাপত্তেঃ । তত্র লিখতি ন্যাম ইতি। 
অন্র ন্যাসপ্রকরণে এষু লিখিতেষু ন্যাসেষু মধ্যে ইতি বা। জ্ঞাননিষ্টানামিতি জঞানপরৈ- 
বিধীয়মান ইত্যর্থঃ। তেষামদ্বৈতজ্ঞানতো। ভেদাভাবেন তত্র তত্র তত্তশ্ন্যাসে দোষশস্কাপি 

নোৎপদ্ভত ইতি ভাব: | স গুহ্াদিবিষয়ে। ন্যানঃ বৈষণবৈঃ শ্রীভগবন্ততিপরৈস্ত স্বস্ববণতনোঃ 

ভূতশুদ্ধা। নিজপূর্ববশরীরং দগ্ধ বর্ণময়ামৃতবৃষ্্া সমৃৎ্পাদিতশ্য মাতৃকার্ণময়স্ত শরীরস্ত তত্বহ্গণেধু 

মাতৃকান্যাসব্যবস্থ্য়। গুহাপদাদিন্যাসেযু তত্তদঙ্গূপেঘক্ষরেষঘেব কাধ্য ইত্যর্থঃ। এবঞ্চ ভাবনয়া 
তত্তদ্বণেধেব ন্যাসার কাপি দোষশঙ্কা তথ। তেষামেব বণণনাং নিজাঙ্গতয়৷ স্বন্মিম্নেব ন্যাসোহপি 

সিদ্ধ ইতি সর্বমনবগ্মিতি দিক্ ॥ ৯৬॥ 
০০ পপ প্পাপ সপ স্থ। ও: পাপা পাস শা শপ তত পপ সপ অজ ৮৩৮ সপ পা এপ্স আপ 

ক্রমে নেত্রযুগলে, গুহ ও চরণযুগলে ন্যাম করিবে। তদনস্তর বেষ্টনকরণভাবে অখিল দেহে 
এঁ পঞ্চপদ পুনরায় ন্যাস করিতে হয়। কোন কোন ব্যক্তি নমঃশবাান্ত করিয়া আগ্ঠবর্পের সহিত 

& সমস্ত ন্যাস করিবার বিধি দিয়া থাকেন। অর্থাৎ ক্লীং ক্লীং নমঃ, ক্লীং কষকায় নমঃ) গোং 

গোবিন্ায় নমঃ, গোং গোপীজনবল্লভায় নম:, স্বাং স্বাহা নমঃ ইত্যাদি প্রকারে প্রয়োগ করিবে 
।৯৪। আবার কোন কোন ব্যক্তি স্বাহা শব্াাস্ত করত পূর্ব পূর্ধব সহ পর পর পদ সম- 

স্থিত করিয়! তিন পদ যথাক্রমে গুহ, গলগ্রদেশ ও মন্তক হইতে চরণ পর্যন্ত ন্যাস করিয়া 
থাকেন অর্থাৎ ক্লীং রষ্ণায় স্বাহা, ক্লীং কষ্কায় গোবিন্ায় স্বাহ, ক্লীং কায গোবিন্দায় গোপী- 

জনবর্লভায় স্বাহা এই প্রকারে প্রয়োগ করেন। ৯৫। এই ন্যাসপ্রকরণে স্বীয় গুষ্থাদিস্থলে যে 
ন্যাসের বিষয় উক্ত হইল, জ্ঞাননিষ্ঠ ( ভেদজ্ঞানরহিত) ব্যক্তিরাই এ রূপে ন্যাস 

করিবেন অর্থাৎ স্বীয় গুহাদি স্থলে অনিরুদ্ধ প্রভৃতিকে ন্যাস করিতে তাহাদের বাধা নাই। 
বিষুভক্তগণ বিশেষ বিশেষ বর্ণোৎপন্ন দেহে (ভূতশুদ্ষিযোগে দেহকে ভন্মসাৎ করপণান্তে 

'বর্ণময়ী ুধাধারা ছারা মাতৃকাবর্ণময় যে দেহ সঞ্জাত হইয়াছে, সেই দেহে) বিশেষ বিশেষ 
বর্ণের ন্যাস করিবেন। স্থৃতরাং চরণমূলে মুকুদ্দের ন্যাস “ও গুহ্প্রদেশে অনিরুদ্ধের ন্যাস 
যে কথিত হইয়াছে, তৎসম্পাদনে বৈষ্ণবগণের আপত্তি বা আশঙ্কার কোন কারণ নাই। ৯৬। 



২5৪ শঞ্ীহরিভক্তিবিলাঁসঃ | [ ৫ম বিলাস: 
অথ ধব্যাদিন্তাসঃ। 

ধধ্যাদীন্ সপ ভাগাংস্চ নান্েদস্য মনোঃ ক্রমাৎ। মৃদ্ধান্তহৎস্থ কুচয়োঃ পুনহদি পুনহরদি ৯৭ 
অথ মুদ্রাপঞকং। 

বেণাখ্যাং বনমালাখ্যাং মুদ্রাং সংদর্শয়েততঃ। শ্রীবৎসাধ্যাং কৌস্তভাখ্যাং বিৰাখ্যাঞ্চ মনোরমাধা 

ইখং ন্যান্তশরীরঃ সন্ কুত্বা দিষ্ন্ধনং পুনঃ! করকচ্ছপিকাং কতা ধ্যায়েচ্ছনন্দনন্দনং 1৯৯ ॥ 
অথ শ্রীনগনদানভগবদ্ধা।নবিধিঃ | 

অথ প্রকটসৌরভোদগলিতমাধ্বিকোৎফুল্পসং প্রস্থননবপল্পবপ্রকরনমশীখৈর্্তমৈ: | 

প্রফু্লনবমণ্তরীললিতবন্পরীবেহিতৈঃ ন্মবরেচ্ছিশিরিতং শিবং সিতমতিস্ত বৃন্বাবনং | ১০০। 

: শ্বষ্যাদীনাং সৃষধাদিতয়ে ্রীন্ স্তনঘয়ে ঘৌ হৃদয়ে পুনহদীয় এব দবাবিত্যেবংস্থানসপ্তকে ক্রমেণ 

এতাষ্টাক্ষরম্স্ত খধ্যাদিভাগসপ্তকং ন্যাস্টেদিত্যর্থঃ | অত্র চ প্রপবাদিচতুর্থাস্তমিত্যাদিপূর্ববলিখি- 
তালসারেণ সর্বত্র চতুর্ীনমোইম্ততা জেয়।। প্রয়োগঃ।-_অষ্টাদশাক্ষরপ্রীগোপালমন্ত্রন্ত নারদায় 
খষয়ে নমঃ, গায়ত্রে ছন্দসে নমঃ, মকললোকমঙ্গলত্রীমন্নন্বতনয়ায় দেবতায়ৈ নম ইত্যাদি: ॥৯৭| 

বেখাদিমুদ্রালক্ষণমগ্ণে মুদ্রাসমুচ্চযপ্রসঙ্গে নেখ্যং। মনোরমামিতি যগ্পি বহ্ধযো মুছা; 
পস্তি তথাপি বেখাদিপঞ্চকমিদং ভগবং্রিয্নতমন্তাদাদৌ দর্শয়িতব্যমিতি ভাবঃ ॥ ৯৮ | দিখন্ধনে 
মঙ্্রশ্চায়ং | ৩ নমঃ সুদর্শনায় অগ্ত্ায় ফড়িতি | তথ! চ ক্রমদীপিকায়াং। প্রপবহদোরবসানে 
সচতুর্ধিস্দর্শনং তথান্্রপদমুক্ত ফড়ন্তমমূনা কলয়েন্ঙথনাস্মূদ্রয়া দশ হরিত ইতি। অন্ঠার্থ-__ 
প্রণবঃ ওকারঃ, হৃৎ নমঃ, এতয়োরস্তে চতুর্থাবিভক্তিসহিত স্ুদর্শনমিতি পদং, তথা চতুর্থ 
মেবাস্্পদং ; কীদৃশং ?_ফড়িতিশবাত্তং। অনেন মন্ধেণ অস্তূদ্রয়া দশদিধন্ধনং কুরধ্যাদিতি। 
করকচ্ছপিকামুদ্রালক্ষণঞ্চ ভৃতশুদ্ৌ পূর্ববং লিখিতমেবাস্তি, স্বাক্কে করহমূত্তানং বিন্য্তেতার্থ; 
হস্তাবুৎসঙ্গমাধায়েতি শ্রীহতোক্তেঃ ॥ ৯৯ ॥ 

অথানস্তরং লিতমতিঃ শুদ্ধমনাঃ সন্ বৃন্দাবনং চিন্তয়েৎ। কীদৃশং ?-দ্রমৈ: শিশিরিতং 
শীতলীকতং। কীরশৈ:? প্রকটমুস্তটটং সৌরভং যস্ত তচ্চ তৎ উদগলিতমাধ্বিকঞধ প্রচ্যুতমধু 

"শপ পর সপ ৪. পপ পপ 
পম সপ. পপ পি লা ৮ ০৯ সপ পপ সক এ পা» 

£পর খধ্যাদিন্যাস।_ তৎপরে এই অষ্টাদশার্ণ মন্ত্রের ধধ্যাদি সাত অংশ করিয়া যথাক্রমে 
মস্তক, মুখ, হদয় স্তনঘ্বয় ও বারছঘয় হৃদয়ে ন্যাস করিবে অর্থাৎ মস্থকে খধি, মুখে 
ছন্দ হুদয়ে দেবতা, স্তনন্বয়ে বীজ ও শক্তি এবং হ্বয়ে প্রকৃতি ও অধিষ্ঠাত্রীর ন্যাস করিবে 1৯৭1% 

অনন্তর পঞ্চমুত্রা।-তৎপরে বেণু, বনমালা, শ্রীবৎস, কৌত্তভ ও বিষ এই মনোরম 
মুদ্রবপঞ্চক প্রদর্শন করিতে হইবে। ৯৮। এইরূপে দেহে ন্যাস করত পুনরায় গ নমঃ 
্থার্শনায় অস্ত্ায় ফট্ এই মগ ঘবারা দিগৃবন্ধন করিতে হইবে। তৎপরে করকচ্ছপিক! মৃদর 
কনা করত ধ্যান করিবে । ৯৯ 

অভঃপর প্রীনন্দনন্দন ভগবানের ধ্যানবিধি ।-_তৎপরে বিশুদ্বঠিতে প্রীবৃন্দাবন চিন্তা 
₹ ইহ!র তাৎপর্য এই যে, পুর্বে! কথিত হইগাছে জন্তে নমঃ শব দির ও চডুর্থাবিতভ্িসমন্ধিত করত 

প্রয়োগ কঠিতে হয়। উক্তবিধি এই স্থলেও গ্রাহ। হুতয়াং প্রয়োগ বথা--জষ্টাদপাক্ষরঞ্ীগৌপ।লম্গ দারগর 
খষয়ে দঃ, গর) ছচ্ঘসে নসঃ) সকললো কমঙ্গল্ীমা়লতগ্যা য় দেবতারৈ দমঃ ইত্যারি। 



৫ম বিলাস: । ] ইশ্রীহরিভক্তিবিলানঃ। ২৩৫ 
বিকাসিহ্থমনোরসাস্াদনমঞ্জলৈ: সঞ্চ র-চ্ছিলীমুখমূখোদগতৈমুখরিতাস্তরং বান্তৈ: | 
কপোতশুকশারিকাপরভূভাদিভিঃ পত্রিভি-বিরাণিতমিতন্ততো ভূজগশক্রনৃত্যাকুলং ॥১০১ 
কলিন্দছুহিতুশ্চলল্লহরিবিপ্রষাং বাহিভি-বির্নিদ্রসরসীরুহোদররজশ্চয়োক্,সরৈঃ | 
প্র্দীপিতমনোভবব্রজবিলাসিনীবাসসাং বিলোলনবিহারিভিঃ সততসেবিতং মারুতৈ:1১০২। 

প্রবালনবপল্পবং মরকতচ্ছদং বঙ্জমৌক্তিক-প্রকরকোরকং কমলরাগনানাফলং। 
্ববিষ্ঠমখিলর্ভভিঃ মততসেবিতং কামদং, তদস্তরপি কর্পকাজ্ঘিপমুদিত চিন্তয়েৎ ॥১০৩। 

 উৎছুরনঞ্চ বিকসিতং সচ্চ উত্তমং যত প্রস্থনং পুষ্পং নবপল্পবঞ্চ তয়ো: প্রকরঃ সমূহঃ তেন নমঃ 
শাখা যেষাং তৈ:। মাধ্বিকেতি হৃম্বত্বং মহাকবিনিবদ্ধত্বাৎ সোঢ়বাং। 'প্রকটসৌরভাকুলিতমন্ত- 
তৃঙ্গোল্পসদিতি পাঠস্ত স্থগম এব । পুনঃ কীদুশৈ:? প্রচুল্লাভির্নবমঞ্জরীভিরললিত। মনাহর। 
য। বল্পর্যা অগ্রশাখাঃ লত! ব! তাভির্বেইিতৈঃ | শিবং মঙ্গলরূপং, নির্বাধত্বাৎ পরমকল্যাণকর- 

্বাচ্চ ॥ ১০০ ॥ বুন্দাবনমেব বিশিনষি বিকাসীতি দ্বাভ্যাং। সঞ্চরতামিতন্ততে। ভ্রমতাং শিলী- 
মুখানাং ভ্রমরাণাং মুখেভ্যঃ উদগতৈরুখিতৈঃ বন্ধতৈঃ বঙ্কারশবৈঃ মুখরিতং মুখরতাং নীতম্ 
অন্তরং মধ্যং যস্য ত২। কীদৃশৈঃ? বিকাসিনাং স্থমনসাং পুপ্পাণাং রসশ্য আস্বাদনং ভমরৈ- 

রবলেহনং তেন মঞ্জুলৈম্মনোহরৈ: | বিরাণিতং শব্দায়িতং। ভুজগশত্রোমঘুরস্য নৃতোন আকুলং 
ব্যাপ্তং ॥ ১০১ ॥ যমুনায়াশ্চলত্তীনাং লহ্রীণাং বিপ্রুষঃ জলবিন্দবস্তাসাং বাহিভিনে তভিঃ মারুতৈঃ 

সততং সেবিতং | বিলোলনং সঞ্চলনং 'তদ্রপবিহারবন্তিঃ ৷ বিলৌলনপটৈরনারতনিষেবিতমিতি 
পাঠঃ স্থগম এব। বিশেষণত্রয়েগ মারুতন্ত ক্রমেণ শৈত্যসৌগন্ধ্যমান্দ্যান্থাক্তানি ॥ ১০২ ॥ তন্য 
বৃন্দাবনন্ত অন্তর্মধ্যে কর্বৃক্ষমপি চিন্তয়েং। 'প্রবালং বিদ্রমমেব নবপল্পবং য্য তং। মরকতম্ 
এব ছদঃ পত্রং ষন্ত তং । বন্ধন্ত হীরকন্য মৌক্তিকম্য চ প্রকরঃ সমূহ এব কোরকঃ পুর্পকলিক। 

যন্য তং। কমলরাগঃ পদ্মরাগমণিরেব নানাবিধং ফলং যন্ত তং। স্থবিষ্টংস্থুলতরম্ অখিলৈঃষড়ভি- 

রেব খতুভিঃ সততং সেবিতং । এতেন সর্বদ।সর্বপুস্পাঞ্চততমূকতং | উদঞ্চিতম্ উচ্ছিতং১০৩। 

করিবে। শ্রীবন্দাবনে কল্যাণপ্রদ নানাবিধ তরুরাজি বিগ্যমান থাকাতে এ পবিত্র স্থল 

অতীব শীতল হইয়াছে । এ নকল তরুশাখা৷ উদ্দাম মৌরভে পরিপূর্ণ, মধুশ্রাবি ও বিকদিত * 

অত্যুততম পুষ্প এবং নবকিনলয়ভরে অবনত ; বিকমিত নবমঞ্জরী দ্বারা মনোহারিণী লতিকাবলী 

উহার্দিগকে পরিবেষ্টন পূর্বক বিরাজিত আছে। ১০০। অলিকুল বিকাশোস্থুখ কুন্থমের 

রসাস্বাদ করিয়! সমস্তাং বিচরণ করিতেছে । রসাম্বাপনসময়ে মুখোদগত বঙ্কার দ্বার! বৃন্দা- 

বনের অভ্যন্তরস্থল পরিপূরিত হইতেছে। তথায় পারাবত, শুক, শারিকা ও কোক্লিগণ 

সর্বদা কলরব করিতেছে এবং ময়ুরেরা সমস্তাৎ নৃত্য করিতেছে। ১০১। এ বুন্দাবনে 

কালিল্দীগ্রবাহের বারিকণবাহী, বিকমিত পদ্মের পরাগঘার! ধৃদরীরৃত এবং. উত্তেজিত 

কামভাবাপরন গোপরমণীগণের বসনকম্পনকারী মৃদুমন্দ সমীরণ নিরস্তর প্রবাহিত হুইডেছে। 
১২ এবুন্দাবনমধ্যে 'কল্সতরুর চিত্ত! করিবে। প্রবাল এ তরুর নবকিসলয়, নীরকান্ত- 

মণি উহার পত্র, হীরক ও মৃক্তারকল. উহার কোরক এবং পদ্বরাগ্ণ নামক মণি এ তরুর নানারূপ 



২৩৬ শ্রীঞ্রহরিভক্িবিলামঃ। [ ৫ম বিলাসঃ। 

স্থহ্মশিখরাবলেরুদিতভান্বস্তাম্বরা-মধোইস্য কনকস্থলীমমূতশীকরাসারিণঃ। 

প্রদীপ্তমণিকুটিমাং কুন্মরেধুপুঞ্রোজ্জলাং, ন্মরেৎ পুনরতক্জিতো! বিগতযট্তরঙ্গাং বুধঃ।.১০৪। 
তত্ত্বকুট্িমনিঝিষ্টমহিষ্ঠযোগপীঠেইষ্পত্রমরুণৎ কমলং বিচিন্ত্য। 
উদ্যদ্বিরোচনসরোচিরমুয্য মধ্যে সক্চত্তয়েখ সথখনিবিষ্মথো মূতুন্দং॥ ১০৫ ॥ 

অধৃতশীকরাসারিণ: অমৃতবিনুবধিণোইস্ত কা্লকাজ্বিপন্ত পশ্য অধঃ কনকস্থলীৎ চিন্তয়েৎ। 

শীকরাআবিণ ইতি পাঠেইপি তথৈবার্থ:। কীদৃশীং? -স্ৃহে্ঃ শোভনন্বর্ণন্য শিখরং শৃক্গং 
তস্য আবলিঃ পঙক্তিস্তশ্তাঃ সকাশাদুদিতো৷ যে! ভানুস্তঘ্ৎ ভাম্বরাং দেদীপ্যমানাং। যদ্ধা। 

স্থহেমময়ী শিখরাবলিঃ শাখাপঙ্কির্যন্ত তস্তেতি কল্পকাজ্ঘিপশ্থৈব বিশেষণং। পুনঃ 
কীদৃশীং 1 প্রদীপ্তৈর্দেদীপামানৈর্মণিভিঃ পদ্মরাগাদিভিঃ কুটিমং রত্ববদ্ধভূমির্যন্াস্তাং। 
অতন্্রিতঃ অনলস:। বিগত। দৃরীভূতাঃ ঘট তরঙ্গ। উ্দয়ো যন্যান্তাং। শোকমোহৌ জরা 
মৃত্যু; ক্কতুট, চেতি ফড়ূ্ময়:॥ ১০৪॥ তন্তাঃ কনকস্থলয। যত্রত্বকুটিমং রত্ববদ্ধভূভাগঃ 

তশ্মিনিবিষ্টং স্থিতং যৎ মহিষ্ঠং মহ্ত্বরং যোগগীঠং তন্মিন্। কীদৃশং কমলং 1? উদ্যতো 

বিরোচনন্ত রবেঃ সরোচিঃ সমানগ্রভম্ অতএবারুণং। অমুষ্য কমলন্ত মধ্যে সখনিবিষ্টং 
স্থখমাসীনং | যদ্বা। কুট্রিমনিবিষ্টেতাত্র নিবিষ্টশব্বার্থাহুসারেণাত্রাপি স্থখস্থিতমিত্যর্থঃ। 

বিলম্বমানসন্তানকপ্রসবদামেত্যগ্রে বক্ষ্যমাণমালাবিলম্বমানতায়াঃ তথা মবংস্যাস্কৃশেতি- 
বর্ণয়িষ্যমাণভক্তজনৈকা শ্রয়শ্রীচরণকমলসন্দর্শনাসম্পত্তেশ্চ। অতএব তৃতীয়ন্বন্ধে।--স্থিতং 

ব্জন্তমাসীনং শয়ানং বা গুহাশযমিত্যত্র মুখ্যত্বাভিপ্রায়েণাদৌ গ্রীকপিলদেবেন নির্দিষ্টং। 

সন্মোহনতস্ত্রে চ শ্রীশিবেনোক্তং ।__বেণুং গৃহীত্বা হস্তাভ্যাং মুখে সংযোজ্য সংস্থিতমিতি । 
সম্যকৃত্রিতঙ্গললিতং স্থিতমিতার্থঃ| যতস্তত্র তেনৈবোক্তং।-_তিস্তং দেবদেবেশং ভ্রিভক্বললিতা- 

কৃতিষিতি। অতএবোজং শ্রীবিষুতধর্্োত্তরে ।__গোগাল প্রতিমাং কৃরধ্যাদ্েগুবাদনতৎপরাং। 
বহীগীড়াং ঘনস্তামাং দিতৃজামূর্ধসংস্থিতামিতি ॥ ১*৫॥ শ্রীমুকুন্দমেব বিশিনষি সথত্রামেতি 

ফল। এ-বৃক্ষ অতীব উচ্চ ও স্ুল। উহা অভিমতফলগ্রদ। সর্বদা! সর্ব ধাতু উহার 
" আরাধনা করিতেছে অর্থাৎ সর্বদ! সর্ব- -খাতুজাত কুন্থমই তথায় যুগপৎ গ্রশ্ফটিত হয়। 

১০৩ স্থধীব্যক্তি তৎপরে নিরলস হইয়া স্থধাবর্ষণকারী এ কল্পপাদপের তলদেশে রত্বময়ী 
ভূমি চিন্তা করিবেন। অত্যুত্বম কাঞ্চনময় শৃল্গপ্রেণীর সন্গিধানে মমুদিত হইলে নূর্য্যে 
যেমন আভা হয়, এ ভূমির আভাও তদ্রপ। তথায় মণিবিরচিত কুট্রিম শোভা পাইতেছে। 

পুঙ্গরাজির পরাগসমূহ নিপতিত হওয়াতে এ ভূমি সমূজ্ৰর হইয়া রহিয়াছে । এ স্থানে 
সংসার-সমূত্রের ছয় তরঙ্গ দৃষ্ট হয় না*। ১০৪। পরে সেই রত্বকুটিমে সংস্থিত একখানি 
শ্রেষ্ঠ যোগানে লোহিতবর্ণ অষ্টনলকমন চিন্তা করিতে হইবে। তানস্তর ভাবন! করিবে 
যে, উহার মধ্যস্থলে উদয়োনুধ ভাস্করের তুল্য দীপ্তিমান্ শ্রী হ্থখে বিরাজ করিতেছেন। 
১০৫। ত্দীয় কাস্তি নীলকান্ত্মণি, মর্দিত অঞ্জন, মেঘপটল এবং নবনীলোৎপল সদৃশ 

* সংসারমাগয়ের ছয় তরঙ্গ ঘখা__ শোক, মোহ, জরা, মতা, ধা ও পিপালা | 7777 
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হুত্রাম রত্বদদজি তাঁঞজনমেঘপুঞপ্রত্য গ্রনীলজলজদ্মসমানভাসং। 
ুঙসি্বনীলঘনকুষ্চিতকেশজালং রাজন্মনোজ্ঞশিতিকঠশিখগচূড়ং ॥ ১০৬ ॥ 
রোলম্বলালিতন্থর ক্রমক্নকল্পিতো তংসমূত্কচনবোৎপলকর্ণপূরং। 
লো লালকম্ফুরিতভালতবপ্রদীপ্তগোরোচনাতিলকমৃচ্চলচিল্লিমালং ॥ ১০৭॥ 
আপূর্ণশারদগতাস্কশশাস্কবিশ্বকাস্তাননং কমলপত্রবিশীলনেত্রং। 

| রতুম্ষ,রন্মকরকুণ্ডলরশ্শিদীপ্তগণ্ডস্থলীমুকুরমুন্নতচারুনাসং ॥ ১০৮ 
সিন্দরহুদরতরাধরমিন্দুকুন্দমন্দারমন্দহসিতছ্যাতিদীপিতাঙ্গং। 
বন্তপ্রবালকুুমপ্রচয়াবকপ্তপ্রৈবেযকোজ্জলমনোহরকম্ুক্ং ॥ ১*৯॥ 
মতভ্রমন্ত,মরজ্ুষ্টবিলঘবমানসস্তানক প্রসবদাম্পরিক্কতাৎসং | 
হারাবলী-ভগণ-রাজিতপীবরোরোব্োমস্থলীললিতকৌস্বভভানুমন্তং ॥ ১১০ ॥ 

পঞ্চবিংশতিভিঃ | সত্রামরত্বম ইন্দ্রনীলমণিঃ দলিতাগ্ুনং ষ্টকজ্জলং প্রত্য গং নবং নীলজলজন্ম 
উৎপলং তৈঃ সমান! ভাঃ কান্তির্যস্য তং। রাজৎ শোভমানং মনোজ্ঞং শিতিকঠপিখণ্তং 
মযুবপুচ্ছং' তেন চড়া মৌলির্ধদ। তদেব চূড়ায়াং যস্্া তং। কচিচ্চ কেশজালরাঁজদিতি 
সমস্তপাঠঃ॥ ১০৬॥ রোলগ্সৈত্রমরৈর্লালিতং প্রীত্যা সেবিতং স্থরক্রমপ্রস্থনং পারিজাতপুষ্পং 
তেন কল্পিত: রচিতঃ উত্তংসঃ শিরোভ্ষণং যেন তং। উচ্চলে উদগতে নৃত্যন্ত্ো বা চিল্লিমালে 
ত্রলত্বে যস্ত তং॥ ১০৭॥ আপূর্ণং শারদঞ্চ গতাঙ্কঞ্চ নিষফলঙ্কং যচ্ছশাঙ্কবিস্বং চন্দ্রমগুলং 
তশ্মাদপি কান্তং স্থন্দরমাননং যস্য তৎ॥ ১০৮॥ প্রচলার্ককপ্েতি পাঠে প্রচলার্কে৷ মযুরপিচ্ছং । 
১০৯॥ মতৈত্রম্ডিত্রমরৈল্ুষ্টিং সেবিতং। বিলম্বমানম্ আগাদলম্বি। পাঠীন্তরে * ন্থরভি 
সগদ্ধি অবালং চান়্ানং যৎ সন্তানকপ্রসবদাম করবৃক্ষপু্পমালা তেন পরিষ্কৃতৌ অনন্ত 
ংমৌ যস্ত তং। হারাবল্যেব ভগণঃ নক্ষত্রবর্গন্তেন রাজিতং শোভিতং পীবরং পীনম্ উরঃ 

এবং তদীয় কেশপাশ গাঢ় কুফব্ণ, ঘন ও আৰুষ্চিত। তদীয় চুড়ার উপরিভাগে শিখি 
বিরাজ করিতেছে । ১০৬। তিনি অলিকুলনিষেবিত কল্পপাদপকুহ্ছমে রচিত বিভৃষণে 
বিভূষিত; বিকসিত নবীন পল্পব তদীয় কর্ণপূর ; চপল-অলকাবলী-বিরাজিত তীয় ভাল- 
প্রদেশে গোরোচনা-নির্শিত তিলক শোভা পাইতেছে। তদীয় ভ্রলতাযুগল যেন নৃত্য 
করিতেছে । ১০৭। তদীয় ব্দনমণ্ডল সম্পূর্ণ নিফলক্ক শারদীয় চন্ত্রমার ন্যায় মনোরম। 
নয়নদঘবয় পল্পপত্রবৎ বিশাল। তীয় 'দর্পণবৎ স্থবিমল গগুদেশ মণিময় মকরকুগ্ুলে সমূদ্- 
ভামিত। নাসাগুট উন্নত ও মনোরম। ১০৮। অধরপুট নিন্দুরাপেক্ষাও হুন্দর। সর্বাঙগ 
চত্্, কুন্দকুন্থম ও মন্দারপুষ্পবং শুক্লবর্ণ মৃদুহান্তে সমূজ্জলিত। নবকিসলয় ও কুস্থম 
বারা বিরাজিত কবিভূষণে তদীয় কণগ্রদেশ স্থুশোভিত। ১*৯। স্ব্ধঘবয় চপল ও মত্ত 
অলিকুলবিরাজিত লম্বমান কর্পপুষ্পমালায় সমলক্কৃত। হারাবলীক্প তারকামণ্ডলীতে 
বিরাজিত তদীয় বক্ষস্থলরূপ গগনমগ্ডলে মনোরম কৌন্তভরপ ভাস্বর সমুস্তাসিত হইতেছে। 
.*. হরজাবাললভানফেতি পাঠে । 775 
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প্রীবংসলক্ষণন্থ লঙ্ষিতমুক্নতাংসমাজান্থপীনপরিবৃত্স্থজাতবাহুং। 

আঁবন্ধুরোদরমুদারগভীরনাভিং ভূঙ্গাঙ্গনানিকরবঞ্চুলরোমরাজিং ॥ ১১১॥ 

নানামণিপ্রঘটিতাঙ্গদকন্কণোর্ি-গ্রেবেয়সারসননৃপুরতুন্দবন্ধং। 
দিব্যাক্গরাগপরিপিঞ্রিতা্বয্তিমাগীতবন্ত্রপরিবীতনিতন্ববিষ্বং ॥ ১১২ ॥ 

চাররুজান্মন্থবৃত্মমনোজজজ্ঘং কান্তোনতগ্রপদনিন্দিতকৃর্মকান্তিং। 

মাণিক্যদর্পণলমম্নখরাজিরাজভ্রত্বাস্কুলিচ্ছদননন্দরপাদপন্মং ॥ ১১৩ ॥ 

মংস্াঙ্কূশারদরকেতৃযবাজবজ্র-সংলক্ষিতারুণকরাজ্ঘিতলাভিরামং। 

লাব্ণাসারসমূদা যবিনির্শিতাঙ্গসৌন্দর্যানির্জিতমনোভবদেহকাস্তিং ॥ ১১৪। 

আস্তারবিন্দপরিপূরিতবেণুরদ্ব লোলৎ-করাহ্ুলিসমীরিতদিব্যরাগৈঃ | 

শঙ্বদুবীকৃতবিরুষ্টসমন্তজন্তসস্তানসন্ততিমনন্ত ুখামুরাশিং॥ ১১৫ 

বক্ষএব ব্যোমস্থলী তয়! লসিতঃ শোভিত: কৌন্তভ এব ভাঙ্গুঃ কৃর্াস্তু্ত স্তং ॥ ১১০ ॥ 

প্রীবৎসলক্ষণেন হলক্ষিতম্ গ্রব্যঞ্িতম্ আজাস্থ জানুপধ্যন্তব্যাপিনৌ পীনৌ চ পরিবৃতৌ চ 

ক্রমবলিতৌ স্থজাতৌ ন্থকুমারৌ নির্দোষৌ বাহ্ মস্ত তং। আবন্ধুরং নিয়োয়তম্ অতিশয়েন ভত্রং 
ব। উদরং যস্ত তং ॥ ১১১ ॥ নানামণিভিঃ গ্রকর্ষেণ ঘটিতাঃ কন্পিতাঃ অঙ্গদাদয়ো যস্ত তং । তত্র 

উত্শিম্রিকা!। সারসনং রসনা, তুন্দবন্ধ: উদরবন্ধনার্থন্বর্ণভোরকং | দিবোরঙ্গরাগৈরম্ুলেপনৈ: 

পরিপিঞ্জরিতা নানাবর্ণতাং নীত। অঙ্গযী্মশ্য তং ॥ ১১২ ॥ মাণিকাময়দর্পণেভোইপি বিলনতাং 

খোভমানানাং নখানাং রাজিস্তয়! রাজন্ত্যো রত্বাঙ্গুলয়ঃ তাশ্ছদাঃ প্রাণি তৈ: হুন্দরে পাদপ্পে 

যস্ত তং। রত্বেতি পাঠঃ স্থগমঃ ॥ ১১৩ ॥ মবস্যাদিভীরেখাত্মকৈশ্চিহ্নৈঃ মংলক্ষিতম্ অরুণতরং 

চাতিরক্রম্ অজ্যিতলং। করাজ্ঘীতি পাঠে অরুণং করাজ্বোস্তলং তেন অভিরামং মনোরমং। 

আঁরং চক্রং দরঃ শঙ্খঃ। নির্জিতেতাত্র নির্ধতেতি কচিৎ পাঠঃ । কান্তিঃ শোভা ॥ ১১৪ ॥ শঙ্বৎ 

মহ: ভ্রবীকৃতা৷ আর্জিতা বিকুষ্া সমাকষ্টাচ সমন্তজন্তূনাং সন্তানসন্ততির্বংশসমূহে!। যেন তং।, 

১১০। তিনি শ্রবংসচিহ্নে সুলক্ষিত, উন্নতত্বনব, আজাম্গলদ্বিত সুবৃত্ব-বাহু,এবং সেই বাহু দুষ্ট ও ও 

সন্দর। তদীয় জঠরদেশ ঈষছুন্নতানত। নাভি প্রদেশ প্রশস্ত ওন্ুগভীর এবং রোমরাজি অলিপংক্তি- 

ব স্দৃশ্ত। ১১১। তদীয় অঙ্গে যে অঙ্গদ, কন্ধণ, কবচ, রসনা, নৃপুর ও কটিবন্ধনাথ যে স্থবর্ণরচিত 

ডোর আছে, তাহ। নানারূপ মণি দ্বার! বিনিশ্মিত। তদীয় কলেবর দিব্য অঙ্গরাগে নানারূপ 

বর্ণবিশিষ্ট এবং নিতম্বদেশ গীতবপনে পরিবেষ্টিত | ১১২। তাহার উরুদেশ ও জান 

মনোরম; জঙ্ঘা। সম্যক্ অন্বৃন্ত; মনোরম উন্নত চরণীগ্রদদেশ কৃর্ধা্কতি অপেক্ষাও অতুযাত্ম। 

নখপংক্তি মাণিক্যখচিত ঘর্পণ অপেক্ষাও সমধিক শোৌভাবিশিষ্ট। সেই সমস্ত নখপংক্তি 

সবার বিরাজিত বত্ধাঙ্থুলিস্বরূপ পত্রমমূহে তদীয় চরণকমলহ্বয় পরম শোভা! ধারণ করি- 
তেছে। ১১৩। অরুণবর্ণ পাদতলে মীন, অঙ্কুশ, চক্র, শঙ্খ, ধর, যব, পদ্স ও বব্জচিন্ন বিস্য- 
মান থাকাতে তিনি অতি মনোহরদৃশ্ঠ হইয়াছেন। তীয় শরীরকান্তি লাবণ্যসার দ্বারা 
গঠিত, অন্গসমূহের সৌন্দর্ধ্য হারা কামদেবের শরীরকান্তিকেও পরাজয় করিয়াছেন। ১১৪1: 



৫ম বিলাস: ] শ্রীহরিভক্তিবিলাসঃ। ২৩৯ 

গোভিমূধান্ুজবিলীনবিলোচনাভিরধোভরঙ্ঘলিতমন্থরমন্দগাভিঃ। 
দ্তাগ্রদষ্টপরিশিষ্টতৃণাক্কুরাভিরালম্বিবালধিলতাঁভিরথাভিবীতং ॥ ১১৬ ॥ 
সপ্রশ্রবন্তনবিচ্ষণপূর্ণ নিশ্চলাস্তাবটক্ষরিতফেনিলদুগ্ধমুখধৈঃ | 
বেণুগ্রবর্তিতমনোহরমন্দ্রগীতদতোচ্চকর্ণযুগলৈরপি তর্ণ কৈশ্চ ॥ ১১৭ ॥ 
প্রত্যগ্রশূঙ্গমৃদুমস্তকসম্প্রহারসংরম্তবল্পনবিলোলখুরাগ্রপাতৈ: | 

আমেছরৈবহলসানসগলৈরদগ্রপচৈশ্চ বংসতরবধ্সতরীনিকাযৈ: ॥ ১১৮॥ 
৯৮৮৪০ শী শত স্পা ৮ ০৩ 

১১৫॥ অানন্তরং গোভিঃ অভিতো বীতং বেটিতং। উধ্যোভরেণ : স্তনগৌরবেণ স্বলিতং 
- মস্থরং চালসং মন্দঞ্চ যথা স্থাত্বথা অভিতো গচ্ছন্তীভিরিত্যর্থ:। বালধিঃ পুচ্ছং। ১১৬। 

তর্ণকৈরূতনবংসৈশ্চাভিবীতমিত্যন্থয়ঃ । এবমগ্রেইপি। কীদৃশৈঃ ? -গ্রন্নবঃ দৃষ্ধক্ষরণং তত 
সহিতন্ত স্তনন্ত বিচ্ষণং দৃস্তৌষ্টেনাকুত্য পানং তেন পূর্ণ: ছৃপ্ধভৃতো নিশরশ্চ আন্তাবটো 
মুখবিবরং তন্মাৎ ক্ষরিতং যং ফেনিলং ফেনময়ং ছুগ্ধং তেন মুগৈঃ হুন্দরৈ: | মন্দ্রো গভভীরধ্বনিঃ | 
কচিন্মন্দেতি পাঠঃ ॥ ১১৭ ॥ প্রত্যগ্রং নবং শৃঙ্গং যন্মিন্ তেন মৃছুনা মন্তকেন সংপ্রহারঃ অন্টেন 
সহ যুদ্ধে অভিঘাতন্তশ্মিন্ বা অন্যেন প্রহারত্তেন সংরস্ঃ ক্রোধস্তম্মিন আবেশো! বা তেন বন্ননম্ 
ইতন্তুতো বিচলনং তেন বিলোলঃ খুরাগ্রপাতো যেষাং তৈঃ। আমেছুরৈ: সুঙ্গিষ্ধৈঃ পুষ্টেরিতি 
বা বলা স্থুল। সান্না গলকম্বলঃ যন্মিন্ তাদূশো গলো যেষাং তৈ:| বৎস এব স্তনপাঁনাবস্থা- 

_মতিক্রান্তো বৎমতরঃ ত্রিবাধিকো বলীবর্দ ইতি কেচিৎ তাদৃশ্তেব বংসতরী তয়োনিকায়ৈঃ 
তৎপরে স্থখমমূত্রস্বরূগ সেই রুষ্ণ হদনকমল দ্বারা পরিপূর্ণ বংশীর ছিন্রসমূহে করের অঙ্গুলি- 
সমূহ চালন করত যে দিব্য রাগসমৃহ উদিগরণ করিয়াছেন, তদ্দারা সমস্ত জস্তর সন্তানসন্ততি 
( বংশসমূহ অর্থাং বংশজ সকলেই ) দ্রবীতূত ও সমারষ্ট হইয়াছে; উধোভারে সমাক্রান্ত 
ধেছগণ মৃছু মৃদু স্খলিতগতিতে আগমনপূর্ব্বক তীহাকে পরিঝেষ্টন করিয়া রহিয়াছে । ১১৫। 
এ ধেহ্ুগণের নেত্রসকল তদীয় বদনকমলে লীন হইয় রহিয়াছে, তাহারা ষে তৃণাস্কর চর্ববণ 
করিতেছিল, তাহার অবশিষ্টভাগ তাহাদিগের দশনের অগ্রদেশেই লগ্ন হইয়া! রহিয়াছে। 
উহাদিগের পুচ্ছসমূহও বিলক্ষণ লম্বিত। ১১৬। নবপ্রন্থত বৎসগণ আগমন পূর্বক পরিবেষ্টন 
করিতেছে । সেই বংসসমূহ হুন্দররূপে দশন ও ওঠ দ্বারা আকর্ষণ পূর্বক যে স্তনবিগলিত 

ক্ষীর পান করিতেছে, সেই ক্ষীর দ্বারা পরিপুরিত হইয়! তাহাদিগের বদনবিবর নিম্পন্দ 
হুইয়া পড়িয়াছে; তাহাতে তাহাদিগকে পরম মনোহর দেখাইতেছে। বংশী হইতে যে 
সুগভীর সংগীতগ্ুলি বিনিক্ষান্ত হইতেছে, শ্রুতিপুটঘ্বয় উচ্চ করিয়া! উদ্কারা একচিত্তে তাহা! 
আকর্ধন করিতেছে ১১৭। ন্ুচিকণবর্ণে বিচিত্রিত হষপুষ্ট বংসতর ও বংসতরীরা জাগমন 
পূর্বক তীহার সমন্তাৎ সমবেত হইতেছে। তাহাদিগের গলপ্রদেশে স্ুল গলকন্থল বিরাজিত 
ও তাহাদিগের পুঙ্ছদেশ সমূররত। উহাদিগের শিরোদেশে ক্ষুদ্র ক্ষুত্র শৃজ সমূদগত হইয়াছে । 
তাহার! যখন আগমন করিতেছে, তখন সেইরূপ শিরোদেশ দ্বারা পরম্পর পরষ্পরকে প্রহার 
করিতেছে এরং এ কাধ্যেই নিবিষ্ট থাকাতে চপল হইয়া বিচলিতভাবে সমস্তাৎ খুর- 

শশী তি জপ শপ শপ পসরা 



২৪৩ প্রীঞ্হরিভক্তিবিলাঁসঃ ॥ [ ৫ম বিলাস: । 

হস্বারবক্ষৃভিতদিখলয়ৈম হত্তিরপুযক্ষভিঃ পৃথুককুন্তরভা রখিরৈঃ। 

উত্তভিতশ্রতিপুটীপরিবীতবংশধ্বানামুতোদ্ধতবিকাশিবিশালঘোণৈঃ ॥ ১১৯॥ 

গোপৈঃ সমানগুণশীলবয়োবিলাবেশৈশ্চ মৃচ্ছিতকলন্বনবেধুবীগৈঃ । 
মন্ত্রোচ্চতারপটুগানপরৈধিলোলদোর্বল্লরীললিতলাস্যবিধানদক্ষৈ: ॥ ১২০ । 
জজ্ঘান্তগীবরকটীরতটানিবদ্ধব্যালোলকিস্কিণিঘটারটিতৈরটন্তিঃ । 
মুদ্স্তরক্ষনখকল্লিতক£্ভূষৈরব্য কমঞ্চুবচনৈঃ পৃথুকৈঃ পরীতং ॥ ১২১॥ 
অথ স্থললিতগোৌপন্থন্দরীণাং পৃথু-নিবিবীষ-নিতন্বমন্থরাণাং। 

গুরু-কুচভর-তন্থুরাবলগ্নত্রিবলিবিহ্ৃতভিত-রোমরাজিভাজাং | ১২২ ॥ 
পা সপ ৭. পপ শে শশা পপ শিপ পিপাসা শােপপশ পিপি তত শপে ৮ শপ | পিপিপি 

সমূহৈশ্চাভিবীতং ॥ ১১৮॥ উক্ষভিঃ বৃধৈরপ্যভিবীতং। পৃথুককুপ্ভর এব ভারগ্থেনখিষসৈ: 
অলসৈ:। উত্তস্তিতয়। উ্দীকৃত্য স্তন্ধতাং প্রাপিতয় শ্রুতিপুটা। পরিবীতং যৎ শ্রীরুষ্ণবংশ- 

ধ্বানাম্ৃতং তন্মিন্ উদ্ধত| উদ্ভট! তেন ব| উদ্ধাকৃত। বিকাশিনী চ প্রন্ষুটগুটা বিশালা ঘোপা 
নানা যেষাং তৈঃ ১১৯ ॥ গোপৈশ্চাভিবীতং । গুণাঃ করুণাদয়ঃ শীলং স্বভাবঃ জগদানন্দবত্থাদি। 
মৃচ্ছিতঃ মৃচ্ছনং প্রাপিতঃ কলম্বনঃ মধুরান্ফুটধ্বনিঃ স্বরেতি পাঠে মধুরাক্ফুটরাগো যস্মিন্ 
তাদুশো। বেণুরবীণা চ যেষাং তৈঃ। মুচ্ছ্না চোক্তা।-স্বরঃ সংমৃচ্ছিতো যত্র রাগতাং 
প্রতিপদ্যতে। মুচ্ছনামিতি তাং প্রাঃ কবযে! গ্রামসম্ভবাং। সপ্ত স্বরান্ত্রয়ে গ্রাম মৃচ্ছনান্বেক- 
বিংশতিরিতি। মন্দ্রোচ্চতারৈধর্বনিভেদৈ: পটু ব্যক্তং যদগানং তৎপরৈ:। লাশ্তং নৃত্য: 
॥ ১২০ ॥ পৃথুকৈর্ধবালকৈ পরীতং বেষ্টিতং। কীদৃশৈ: ?-_জজ্ঘান্তে পীবরকটারতট্যাং চ 
পীনকটান্থল্যাং নিবদ্ধ! চ ব্যালোল। চ কিন্ধিণীনাং ঘটা সমূহঃ তন্তাঃ রটিতৈঃ শবৈঃ কত্ব! রটস্তিঃ 
শন্খায়মানৈঃ | তরক্ষুর্যাদ্ঃ ॥ ১২১ ॥ অথেত্যানন্তর্যে মাঙল্যে বা। স্থললিতানাং 

পরমমনোহরাণাং গোগসুন্দরীণাং গোপীনাম আলিভিঃ পঙ্ক্তিভিঃ সমস্তাৎ সর্বতঃ সততং 

নিতরাং সেবিতমিতি অষ্টমক্োকেনাহ্য়ঃ। তা! এব বিশিনষি পৃথাদিনা করাম্থুজানামিত্যস্তেন 
পর ০ এ রন সি এ+ ৯ সিডি ০ ঠা 

বিক্ষেপ করিতেছে ।. ১১৮। ক্রমন্থল-ককুদ্ভারে সমাক্রান্ত বৃহৎ বুহ বৃষগণ হম্বারবে দিচ্- 

গল নিনাদিত করত অলসগতিতে উপস্থিত হইয়। তাহাকে পরিবেষ্টন করিতেছে । উর্থা- 

কৃত শ্রুতিপুটে প্রবেশিত বংশীধ্বনিরূ্প সুধারমযোগে এ.সমন্ত বুষভের নামিকারম্ব, বিস্ফা- 

রিত ও উচ্চীুত হইয়। উঠিয়াছে। ১১৯। গোপগণ আগমন পূর্বক তাহার সমস্তাৎ সমবেত 
হইতেছেন। তাহাদিগের দয়াদি গুণ, জগদানন্দকতার্দি চরিজ, বয়ঃ, বিলাস এবং 

বেশ তংসদুশ। তাঁহারা রাগমিলিত করিয়া মধুরকলনাদে বেগু ও বীপাবাদনে নিরত 
রহিয়াছেন, এরচিত্তে তানসহকারে হুম্পষ্ট সঙ্গীত করিতেছেন এঁধং মনোরমভাবে ভূজলতা 

লক্বিত করত সম্যক নৃত্য করিতেছেন। ১২০। অব্যক্তবাক্ বালকগণও তাহাকে 
পরিবেষ্টন করিয়৷ রহিয়াছে । তাহার্দিগের জজ্ঘান্তে ও গীবর কটিগ্রদ্দেশে .নিবন্ধ চঞ্চল 
কিন্বিণীজাল হইতে শব সমুখিত হুইতেছে। তাহাদিগের গলদেশে ব্যাঞ্নখের অলঙ্কার . 
বিরাজিত এবং তাহাদের বচনাবলী অর্ধ পরিস্কুট ও স্থমধুর। ১২১। চিত্তবিনোদিনী, . 



৫ম বিগাস:।] উীশ্রীহরিভক্তিবিলাসঃ। ২৪১ 
তদতিমধুরচারুবেণুবাস্থাম্বতরসপল্পবিতাঙ্গজাজ্ঘি পাণাং। 
মুকুলবিসররম্যরূচরোমোদগমসমলঙ্কতগাত্রবল্পরীণাং ॥ ১২৩। 
তদতিরুচিরমন্দহাসচন্দ্রীতপপরিজ্্ভিতরাগবারিরাশেঃ। 
তরলতরতরক্গভঙ্গবিপ্রট প্রকরসমশ্রমবিন্দুসস্ততানাং ॥ ১২৪ 
তদতিললিতমন্দচিল্লিচাপচ্যু তনিশিতেক্ষণমারবাণবৃষ্ট্যা। 
দলিতসকলমর্মবিহ্বলাঙ্গপ্রবিস্তদুঃসহবেপখুব্াথানাং ॥ ১২৫ ॥ 
তদতিক্ৃভগকত্ররূপশোভাইমৃতরসপানবিধানলালসাভ্যাং। 
প্রণয়সলিলপূরবাহিনীনামলসবিলোলবিলোচনান্বজাভ্যাং ॥ ১২৬। 

৮ ্প। 

পাদছয়োন্নোকাষ্টকেন। নিবিবীষং নিবিড়ম্ অবলগ্রং মধ্যদেশ: ॥ ১২২ ॥ তনতশ্রীকফণ্ত উতি 
মধুরং সুখদং চারু জুন্দরং বেণুবাগ্যমেবামৃতরসন্তেন পল্লবিতো৷ বিস্তারিতোহস্গজাজ্বিপঃ কাম 
বৃক্ষে। যাসাং তাসাং। অন্্জাজ্ঘিপন্তেতি পাঠে পরেণ সন্বন্ধঃ। মুকুলবিদরঃ কুট্যুলসমূহ- 
হবদরম্যঃ রূঢ়চ জাতে! যো! রোমোদগমঃ পুলকং তেন সম্যগলস্কতা গাত্রবল্পরী দেহলত। যাসাং। 
১২৩॥ তন্য শ্রীকষ্ণশ্য অতিরুচিরে! মন্দহাস এব চন্ত্রস্তাতপো রশ্মিস্তেন পরিজ স্তিতশ্য বর্ধি- 
তশ্ত রাগবারিরাশেঃ প্রেমসমুত্রস্ত যে তরলতর অতিচঞ্চলাস্তরঙ্গা উন্শিকলোলান্তরজপরম্পরা 
বা তেষাং বিপ্রুষো জলবিন্দবস্তাসাং প্রকরঃ সমূহন্তেন সমাস্বলা। যে শ্রমোৎপন্নন্বেদ বিদ্দবস্তৈঃ 
সন্ততানাং ব্যাপ্তানাং। গ্রদরেতি পাঠেইপি স এবার্থ:। সন্ততীনামিতি পাঠে শ্রমবিনদনাং 
সন্ততিঃ পরম্পরা যাসাং ॥ ১২৪ ॥ তন শ্রীকৃষ্ণশ্ত অতিললিতা পরমমনোহর! মন্দ। চ আয়ত- 
প্রগলভা। বা যা চিল্লিত্রঃ সৈব চাপঃ তন্মাৎ চ্যুতঃ নিশিতশ্চ তীক্ষ ঈক্ষণমারবাণঃ কটাক্ষরূপঃ 
কামশরঃ ত্য বৃষ্্যা দলিতসকলমন্মবন্থ অতএব বিহ্বলেষু অগেষু প্রবিস্ৃতা ছুঃনহা বেপধুরূপা 
বেদনা যানাং ॥ ১২৫ ॥ অলসাভ্যাং লঙ্জার্দিনার্ধমীলিতাভ্যাং বিলোলাভ্যাঞ্চ বিশিষ্টলোচনা- 
সবজাভ্যাং কত্বা প্রেমজলপ্রবাহবহনশীলানাং। কথস্তৃতাভ্যাং তন্য শ্রীরুষ্ন্ত অতিহ্থতগাং 
পরমকমনীয়াদপি কং কমনীয়ং রূপং তন্ত শোভ! শোভা কৈশোরে নবযৌবনোস্তেদে শ্র: সৈব। যা | 
গোপরমণীর! সমস্তাৎ পরিবেষ্টন করত একাগ্রচিত্তে তণীয় শুশ্বযা নিযুক্ত রহিয়াছেন। স্কুল 
মাংসল নিতশ্বভারে ও তাহাদিগের গুরু কুচভরে আনত কটি প্রদেশের ত্রিবলিতে রোমপংক্তি 
বিরান্্মান রহিয়াছে। ১২২। কৃষের চিত্তহারী বেণুনিনাদরূপ স্ধারসসংযোগে তাহাদিগের 
কামতক্ষ পল্পবিত রহিয়াছে এবং তীহাদিগের অঙ্গলতিক! কুট্মলসমৃহবৎ লোমোদশমে সমলক্কৃত 
হইয়া উঠিয়াছে। ১২৩। সেই ননন্থতের বিরাজমান হান্রূপ শশিকিরণে এ সকল গোপি- 
কার অঙ্রাগসাগর সমৃদেক্জহুইয়। উঠিয়াছে। তাহাদিগের অ্ে শ্রমজনিত ঘর্বিন্দু সংলয 
হওয়াতে অন্থমিত হইতেছে যেন, উহা! অন্রাগসমুত্রের তরলতরন্গের সলিলকণ|। ১২৪। 

.. শ্ীকফের নিরতিশয় মনোরম বিভ্ৃত জগ হইতে যে কটাক্ষরূপ শরবর্ষণ হইতেছে, ভাহা দ্বারা 
& সমস্ত গোপিকার মর্শস্থান বিদলিত হইয়া যাইতেছে; তুতরাং অবশাঙ্গ হওয়া নিবন্ধন 

| রাগে অযু .কামমনশীর উদয় হইতেছে। ১২৫। “এ সকল গোপিকার “অলস ও চগল 
রি ৩ নি 



২৪২ শ্রশ্রীহরিভক্িবিলাসঃ | [ ৫ম বিলীস। 

বিশ্রংসংকবরীকলাপবিগলৎফু্তগ্রস্থননবন্নাধবীলম্পটচঞ্চরীকঘটয়! সংসেবিতানাং মু: । 
মারোন্মাদমদস্থলনঢুগিরামালোলকাধ্যুচ্ছ সঙ্গীবীবিশ্নথমানচীনসিচয়াস্তাবিতিতত্ত্তিযাং।১২৭। 

গ্থলিতললিতপাদাস্তোজমন্দাভিঘাত-কণিতমণিতুলাকোট্যাকুলাশামুখানাং। 
চলদধরদলানাং কুট্যুলৎপন্ষলাক্ষি-ঘয়সর সিরুহাণামুল্পসৎকুগুলানাং| ১২৮। 

্রাখিষ্স্বসনসমীরণাভিতাপপ্রস্নানীভবদরুণোষ্টপল্নবানাং। 
নানোপায়নবিলসৎকরাদুজানামালীভিঃ সততনিষেবিতং সমস্তাৎ ॥ ১২৯॥ 

তাদামায়তলোলনীলনয়নব্যাকোষনীলান্ৃজশ্রগভিঃ সম্পরিপূজিতাখিলতনুং নানাবিনোদাম্পদং । 

_ভতজাননপজপ্রবিগলনমধধীরসামাদিশীং বিভ্রাণ রণয়োসমদাক্ষিমধুরুনালাং মং মনোহারিণীা১৩০। 
শশা পপ শপ ৭ পোপ? পপ পপ 

 তর্দেব শোভাযুক্তামৃতরসন্তস্ত  পানবিধানে লালসা অত্যৌৎ্ক্যং য়োন্তাভ্যাং ॥ ১২৬॥ মাধবী 

মাধ্বীকং। চঞ্চরীকঃ ভ্রমরঃ| মারোম্মাদেন যো মদঃ মত্ততা তেন স্থলস্তী অল্পষ্টাক্ষর! মৃছুঃ 

কোমল! গীর্ব্াণী যাসাং। উন্মাদলক্ষণং চোক্তং ।- শ্বাসপ্ররোদনোৎকন্পৈর্বহুধালোকনৈরপি । 

ব্যাপারো। জায়তে স্তর স উন্মাদ: স্থতো৷ যথেতি। আলোলয়! সঞ্চলন্ত্য কাঞ্চ্যা হেতুনা উচ্ছ- 

মতী ল্লধীভবন্তী য! নীবী পরিধানবন্্বন্ধস্তয়ৈব বিশ্নথমানঃ বিশ্নথীভবন্ চীনদেশোস্তবং সন্মো 

বা সিচমঃ পট্রবন্ত্রবিশেষন্তস্তান্তে স্বরূপে আবিঃ প্রকট! নিতত্বত্িট, যাসাং। অস্তঃ স্বরূপে বিনাশে 

চাস্তিকেইপি চেতি কোষঃ॥ ১২৭ ॥ স্থলিতস্য স্থলনযুক্তস্ত ললিতম্ত চ পাদাভোজশ্য মন্দা- 

ভিঘাতেন ঈষদ্ভৃভাগপ্রহারেণ কণিতঃ রুতশব্ধঃ মণিময়ো যন্্লাকোটিন,পুরং তেন 
আকুলং শব্বব্যাপ্ধম আশানাং দিশাং মুখং যাভ্যপ্তাসাং। কুটালৎ মুকুলায়মানং পক্ষলঞ্চ 

উৎকষ্টপন্ষযুক্তম্ অক্ষিত্বয়সরসিরুহং যাসাং ॥ ১২৮॥ দ্রাথিষ্ঠোইতিদীর্ঘ: শ্বসনসমীরণঃ শ্বাসবাযু 
স্তেন অভিতাপ: সন্তাপন্তেন প্রশ্নানীভবন্ অকুণোষ্ঠপল্পবো যাসাং ॥ ১২৯ ॥ ব্যাকোষং বিক- . 

নেত্রগপ্জশ্রীকুফের নিরতিশয় শোভনীয ব্রবা হইতেও স্থশোভন রপন্ধারম পানার্থ ব্যাকুল। 
স্ীহারা তদ্রপনেত্রে প্রেমসলিল ধারণ করিতেছেন | ১২৬। তাহাদিগের কবরীবন্ধন স্থলিত 

হইয়া যাইতেছে, সেই কবরী হইতে বিকসিত প্রন্থনপুঞ্ত নিপতিত হইতেছে; সেই মস্ত . 
পুষ্প হইতে যে মকরন্দ বিগলিত হইতেছে, অলিকুল তৎপানে লুন্ধ হইয়া! পুনঃপুনঃ তাহা- 

দিগকে পরিবেষ্টন করিতেছে । গোপিকাগণের কাঞ্ীদাম চপল হওয়াতে তাহাদিগের বনন- . 
গ্রন্থি স্খলিত হ্ইয়া যাইতেছে, স্ৃতরাং নিতম্বশোভা! গ্রকাটিত হইয়া! পড়িতেছে | ১২৭।- 

তাহারা পাদপন্ন দ্বারা ধরাতলে ব্খলিত অথচ মনোরমভাবে যে আঘাত করিতেছেন, তাহা: 
মণিময় নৃপুরের (মনোরঞ্জন) ধ্বনি সমুখিত হইতেছে, সেই ধ্বনিতে দিষ্মগুল "পরিপূর্ণ 
হুইয়। উঠিতেছে। সেই সকল গোপিকার অধরপুট বিকম্পিত, নেত্রপুঞ্জ মুকুলিত ও দিব্য 
পক্ষে বিভৃূষিত। - তাহারা শ্রবণপুটে দীপ্রিশীল কুগুল ধারণ করিয়াছেন ১২৮। তাহারা ষে 

দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিতেছেন, সেই নিশ্বাসানিলসস্তাগে তাহাদিগের ওষ্পর্লব, ম্নানভাব 

ধারণ করিয়াছে । তাহারা করপন্মে নানাগ্রকার উপহারভ্ত্রব্য ধারণ করিয়া! রহিয়াছেন। 
১২৯। তাহাদিগের বিকসিত নীলোৎপ্রসদৃশ, বিস্কারিত, চপল নয়নের ছটা. বজরাজ- 



€ম বিলাসঃ।] স্রীপ্রীহরিভক্তিবিলাসঃ | ২৪৩ 

গোপ-গোপী-পশুনাং বহিঃ ম্মরেদগ্রতোইম্ত গীর্ববাণঘটাং । 

বিভ্তার্ধিশীৎ বিরিঞ্চিত্রিনয়নশতমন্থ্যপূর্ব্বিকাং স্তোন্রপরাং ॥ ১৩১॥ 
ত্দক্ষিণতো মুনিনিকরং দৃঢ়ধর্্মবাছমায়ায়পরং | 

ঘোগীন্দ্রানথ পৃষ্টে মুমুক্ষমাণান্ লমাধিনা সনকাগ্ঠান্ ॥ ১৩২ ॥ 

সব্যে সকান্তানথ যক্ষসিদ্ধগন্ধর্ববি্যাধরচারণাংস্চ। 

সকিন্নরানপ্মরসশ্চ মুখ্যাঃ কামার্থিনে! নর্তনগীতবাফ্যৈঃ॥ ১৩৩ ॥ 

শঙ্েন্দুকুন্দধধবলং সকলাগমজং সৌদামনীততিগিশঙ্গজটাকলাপং। 
তংপাদপস্কজগতামচলাঞ্চ ভক্তিং বাছমূড্ বিততরারমনন্সরং | ১:৪। 

পা শী” শপ ৯ সপ লস” লস স্িবিতিরেস ৬ 

সিতং ৷ গ্রণয়াছুন্মদে উদগতমদে অক্ষিণী এব মধুরুন্মালা ভ্রু ্রমরপংক্তিঃ তাং বিভ্রাণং জগ 

শ্রীলোচনয়োরিতস্ততো৷ বহুধা নিপতনেন সর্বতে। দর্শনান্মালেতুক্তং। কীদৃশীং ?__তাসাং 

যনথুপ্ধং মনোহরমাননপক্কজং তন্মাৎ প্রবিগলিতে! মাধবীরসম্য মকরন্দস্য আস্বাদনশীলাং। অত- 

এব মনোহারিণীং ॥ ১৩০ ॥ ইদানীং ক্রমেণ বিত্ব-ধর্ম-মোক্ষ-কামাখা-পুরুতার্থচতুষ্টযন্য তথ! 

সর্বতঃ শ্রেষটন্ত পঞ্চমপুরুযার্থরূপায়! ভর্তেশ্চ বাঞ্থায়াঃ প্রদানাং দেবাদীনাং ধ্যানমাহ গোপেতি 

পঞ্চভিঃ। অন্য কৃষ্ণন্ত অগ্রতঃ সংমুখে ॥ ১৩১ ॥ দক্ষিণে চান্ত মুনিনিকরং ম্মরেৎ। দৃঢ় 

ধরে বা! যন্ত তং॥ ১৩২॥ সকান্তান্ পত্বীসহিতান্ যক্ষাদীংশ্চ স্মরেং। কথস্ভৃতান?__ 

নর্তনাগৈ: কামার্থিনঃ নিজনিজ্জাভীষ্টপ্রার্থকান্। মুখ্যাঃ শ্রেষ্ঠ! উর্বশ্থান্াঃ অপ্গরসম্চ স্মরেৎ ॥ 

১৩৩॥ তন্ত শ্রীকষ্ণশ্ত পাদপক্ষজগতাং তদ্দিষয়িণীমিত্যর্থঃ | উজঝিততরো৷ নিতরাং পরি- 
_-তাক্তোহন্যন্মিন্ ডক্তিব্যতিরিজে সমন্তে সঙ্গ আসক্তির্েন তং | ১৩৪ ॥ অতএব অমুং শ্রীকষঃং 

এ ৮ শশপপশপীতপশিত শশী শত তত পপাব স্পিস ১ ০ রাহ « ক 

সতের সর্বাঙ্গ সবিশেষ সমলঙ্ত হইয়াছে । দেই গোঁীশ্বর নানারপ আমোদের আধার- 

স্বরূপ। তদীয় নেত্রভ্রমর প্রেমমদে উদ্মত্ব। সেই নেত্রভৃকঙ্গ গোপবালাগণের সলজ্জ বদন- 
কমল হইতে ক্ষরিত মধুধারাপানে নিরত রহিয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ তাদৃশ ভ্রমরের চিত্রহারিণী 
মালা! ধারণ পূর্বক পরম শোভ। পাইতেছেন । ১৩০। পরে চিন্ত। করিবে যে, অর্থাকাঙ্ষী 

অমরগণ ব্রহ্ধা, রুদ্র ও ইন্দ্রকে অগ্রগামী করিয়। গোপ, গোপিকা ও গোগণের সীমার বহি- 

ভাগে এই শ্রীকফের পুরোভাগে তদীয় স্বতিবাদে নিরত রহিয়াছেন। ১৩১। ধর্মের গ্রতি 

ধাঁহািগের দৃঢ়লালস। এবং ধাহার বেদপরায়ণ, তাদৃশ মুনিবর্গ কষ্ধের দক্ষিণ পার্থে অবস্থিতি 

করিতেছেন। সমাধিযোগে মোক্ষেচ্ছু সনক-সনন্দাদি যোগীন্দ্রেরা পশ্চাদ্দেশে অবস্থিত আছেন 

। ১৩২। বামদিকে নিজ নিজ ভার্ধ্যা সহ ষক্ষ, সিদ্ধ, গন্ধর্ধ্, বিষ্যাধর ও চারণগণ, এবং কিন্নরবর্গ ও 

প্রধান প্রধান অগ্মরারা নৃত্য গীত ও বাদনাদি দ্বারা অভিলষিত প্রার্থনা! করিতেছে | ১৩৩। 

 তৎপরে শৃল্তমার্গে বিধিহ্ৃত তাপসপ্রবর নারদকে চিত্ত! করিতে হইবে। তাহার বর্ণ শব্ধ, 
ইচ্দু ও কুন্দকুকুমবৎ শুভ্র, তিনি সর্বশান্ত্রে অভিজ্ঞ। তদীয় জটাভার তড়িম়ালাবৎ পিক্গলবর্ণ। : 
তিনি সমভাঙর কেবলমাঅ শ্রীক়ফপুদকমলে অচলা ভক্তির প্রার্থনা করিতেছেন। অপরাপর 

হিষয়সমুদ্ে তাহার কিছু অনি নাই। ১৩৪ । ন্থতরাং তিনি স্বীয় মহতী নায়ী বীণার 



২৪৪ শ্রীত্ীহরিভকিবিলানঃ। [৫ম বিলাস: 

নানাবিধশ্রতিগণান্ধিত-সপ্তরাগ গ্রামত্য়ীগত-মনোহর-মৃচ্ছনাভিঃ | 
সংগ্রীণয়ন্তমুদদিতাভিরমুং মহত্যা সঞি্তয়েন্নভসি ধাতৃস্থৃতং মুনীন্ত্রং ॥ ১৩৫ ॥ 

শ্রীগৌতমীয়তন্ত্রে।_ 
অথ ধ্যানং প্রবক্ষ্যামি সর্বপাপপ্রণাশনং। গীতাম্বরধরং কৃষ্ণং পুগুরীকৃনিভেক্ষণং | 
রক্নেত্রাধরং রক্তপাঁণিপাদনখং শুভং। কোস্বভোস্ভানিতোরস্কং নানারত্ববিভূষিতং। 
তদ্ধামবিলসন্ুক্তাবদ্ধহারোপশোভিতং। নানারত্বপ্রভোস্তাসি মুকুটং দিব্যতেজসং। 
হারকেয়ুর-কটককুণ্ুলৈঃ পরিমণ্ডিতং । শ্রীবংসবক্ষমং চাকু নৃপুরাছ্াপশোভিতং। 
নানারত্ববিচিত্রৈশ্চ কটিনুত্রাঙ্থুরীয়কৈ:। বঙিপত্রকৃতাপীড়ং বন্তপুন্পৈরলন্বতং । 

' কদস্বকুন্থমোদ্বদ্ধবনমালাবিভূষিতং । সচন্দ্রতারকানন্দিবিমলাম্বরসন্নিভং | 
বেণুং গৃহীত্বা হস্তাভ্যাং মুখে সংযোজ্য সংস্থিতং । গায়স্তং দিব্যগানৈশ্চ গোষ্ঠমধ্যগতং হরিং। 
্বর্গাদিব পরিভ্ষ্টকন্যকাশতবেষ্টিতং । সর্ববলক্ষণসম্পন্নং সৌন্দর্য্যণোভিশোভিতং । 
মোহনং সর্বগোপীনাং সর্বাসাঞ্চ গবামপি। লেলিহ্ম।নং বংসৈশ্চ ধেন্ুভিশ্চ সমস্ততঃ। 

ও 

মহত্যাখ্যয়। কচ্ছপিকয়। স্বকীয়বীণয়। গ্রীণয়স্তং। কাভিঃ ?__নানাবিধঃ ষট্ত্রিংশন্ধেদাত্মকে। 
যঃ শ্রুতিগণো নাদসমূহক্েনাম্বিতা৷ যে সপ্ত রাগ! নিষাদাদিম্বরা মেঘনাদবসন্তাদিরাগ। বা 

তেষু ঘা গ্রামত্রযী গ্রামাণাং ত্রয়াণাং সমাহারন্তস্তাং গতাঃ প্রার্চা যা মনোহর! মৃচ্ছনাস্তাভিঃ | 
কথভৃতাভিঃ ?__উদ্দিতাভিঃ স্বয়মেব প্রাকট্যং প্রাপ্তাভিঃ মহত্যোদিতাভিরিতি বা সম্বন্ধ: | অত- 

এব মুনীন্দ্রৎ মুনিগণশরেষ্ঠং ধাতৃহুতং শ্রানারদং নভসি সম্যক্ চিন্তয়েৎ।১৩৫। শুভং জগন্মঙ্গলরূপং 

তস্ত কৌস্তভন্য ধায়। তেজস! বিলস্তীভিমুক্রাভিরাচ্ছর্নেন সংবেষ্টিতেন হারেণ উপশোভিতং। 
মৃক্তাবদ্ধেতি বা পাঠঃ। কটিম্ত্রেণাহ্ুলীয়কৈশ্চালক্কতং । সচন্দ্রাভিস্তারাভিঃ আনন্দং সুখকরং 
যদ্বিমলং অন্বরং ব্যোম তৎসদৃশং। অত্র চন্দ্রস্থানে কোস্বতঃ তারাস্থানে কদশ্বমাল। অন্বরস্থানে 

্রীমনবক্ষ-স্থলমুহ্থং। ্বর্গা্দিব পবিভ্রষ্টানাং পরমন্ুন্দরীণামিতার্থ:। তাদৃশীনাং কন্ানাং 
্পাপসপপ্ী ০১ ওল 

রব, সপ্তত্বর ও গ্রামত্রয়জনিত সমস্ত মুচ্ছনী। উদ্ভাবন করত হরির গ্রীতি বিধানে নিরত রহি- . 
ছেন। ১৩৫। গৌতমীয়তন্ত্রে লিখিত আছে, যথা-_-অতঃপর ধ্যান বলিব। এই ধ্যান নিখিল 
পাতক দূর করে। দিবানিশি শ্রীকুষ্ণকে ধ্যান করিতে হইবে। তিনি পীতবাস। ও কৃফবর্ণ। 
তীয় নেত্র পদ্মবৎ ও লোহিতবর্ণ। তাহার অধরদেশ, পাণিতল, চরণতল ও নখর মমস্তই 

লোহিতবর্ণ, তিনি কল্যাণময়। কৌন্্ভের দীপ্তি দ্বারা তদীয় বক্ষঃগ্রদেশ সমুষ্ঠাসিত 
হইতেছে। তিনি নানারূপ মণি দ্বার! বিরচিত হারের শোভা সম্পাদন করিতেছেন। এ 

হারের অন্তর্গত মুক্তীপংক্তি কৌন্তভগ্রভায় সমুস্তাসিত হইতেছে । তদীয় মুকুট বিবিধ মণি- 
দীথিতে সন্দীপিত ও দিব্য-তেজঃসম্পন্ন। তিনি হার, কেয়ুর, কটক ও কুগুলে সমলম্কত। 
তদীয় বক্ষঃপ্রদেশে শ্রীবৎসচিহ এবং মনোরম নৃপুরাদি বিভ্ষণ তদীয় শোভাসম্পাদন 
করিতেছে । তিনি নানারপ রত্ব দ্বারা বহুপ্রকারে বিচিন্রিত এবং কটিস্থত্র ও. জঙ্গুলীয়মকল 

স্পা শী বিলি ও শপ 



ধম বিলাস: ] শ্রীহরিভক্তিবিলাসঃ। ২৪৫ 

সিদ্ধগন্ধর্বযক্ষৈশ্চ অগ্গরোভিবিহ্ঙ্গমৈ:| স্রাক্থরমষোশ্চ স্থাবরৈঃ পন্নগৈরপি। 

মুগৈবিস্তাধরৈশ্চৈব বীক্ষ্যমাণং স্থবিশ্মিতৈঃ | নারদেন বশিষ্ঠেন বিশ্বামিত্রেণ ধীমতা।। 
পরাশরেণ ব্যাসেন ভূগুণাক্ষিরসা তথ! । দক্ষেণ শৌনকাত্রিভাাং সিদ্ধেন কপিলেন চ। 

নীনতৈশ্চ ব্রহ্মলোকগততৈরপি। আন্যৈরপি চ সংযু কং কৃষ্ণ ধ্যায়েদহকি শিং ॥১৩৬| 
সংক্ষেপেণ শ্রীসনৎকুমারকল্পেখপি ।--- 

অব্যান্মীলংকলায়-ছ্যুত্িরহিরিপুপিচ্ছোল্পসংকেশম্বালো 

গোপীনেত্রোংবারাধিত-ললিতবপুর্গোপগোবুন্দবীতঃ | 

শ্রীমঘবক্ারবিন্দ-প্রতিহসিত-শশাস্কারুতি: পীতবাস। 
দেবোইসৌ বেণুনাদক্ষপিতজনধৃতির্দেবকীনন্দনে। নঃ ॥ ইতি ॥ ১৩৭॥ 

অথান্তর্যাগঃ। 

ধ্যাত্বৈবং ভগবস্তং তং সং সংগ্রার্থ চযথাহথং। আদৌ সংপূজয়েং সর্ব্রূপচারৈশ্চ মানসৈঃ 1১৩৮ 

প্রগোপকুমারীণাং শ শতেন তন বেটিতং। শতশবোইআাসংখাতে ণ ডো অনির্বনীয়মাহায্যঃ 
শ্রীদেবকীনন্দনে! দেবঃ নঃ অম্মান্ অব্যাং রক্ষতু। কলায়স্য তৎ পুষ্পস্তেব ছ্াতিঃ শ্তাম। 
কান্তিরস্য সঃ ॥ ১৩৭॥ যথানুখমিতি যাবতাত্মমনত্প্রিঃ স্যাতাবতা প্রকারেণ তাবংকালঞ্চ 

পৃজয়েদিত্যর্থঃ। মানসৈঃ মনঃকল্পিতৈঃ ॥ ১৩৮॥ 
পপ 

দ্বারা বিরচিত বনমাল! তদীয় শোভা! সম্পাদন করিতেছে । স্থৃতরাৎ শশধর ও তারামণ্ডলী 

দ্বার প্রীতিপদ নভোমার্গের ন্যায় তাহার শোভা দৃষ্ট হইতেছে। তিনি করদ্বয়ে বীণ! ধারণ 
পূর্বক বদনদেশে সংলগ্ন করত গোষ্টাভ্যন্তরে বিরাজ করিতেছেন এবং দিব্য সংগীতে নিরত 
রহিয়াছেন। যেন স্বর্গচ্যুত শত শত বালা আসিয়। তাহার সমন্তাৎ পরিবেষ্টন করিয়াছেন । 
তিনি সর্ববসৃলক্ষণে সুলক্ষিত এবং বিবিধ সৌন্দর্যে সুশোভিত । তিনি নিখিল গোপিকা ও 

গোপবর্গের চিত্তবিনোদন করিতেছেন, ধেনু ও বৎসগণ তাহার চারিদিক পরিবেষ্টন করত 

তাহার অঙ্গ লেহন করিতেছে। সিদ্ধ, গন্ধ, যক্ষ, অপ্ধরা, বিহুগ, "দেবতা, দাঁনব, স্থাবর, 
পরগ, পণ্ড ও বিষ্ভাধর সকলেই বিস্ময়াপন্ন হইয়৷ নিরীক্ষণ করিতেছে । ধীমান্ নারদ, বশিষ্ঠ, 
বিশ্বামিত্র, পরাশর, ব্যাস, ভূগ্চ, অঙ্গিরা, দক্ষ, শৌনক, অত্র, দিদ্ধেস্বর কপিল, ত্রন্ষধামন্থ 
সনকাদি মুনীশ্বরগণ ও অপরাপর তাপসবৃন্দ তাহাকে পরিবেষ্টন করিয়! অবস্থিত আছেন। 
১৩৬। সনংকুমারকল্পেও সংক্ষেপে লিখিত আছে যে, দেবকীস্থত আমাদিগের রক্ষা ব্ধান 

করুন। তর্দীয় অন্গকান্তি. বিকদিত কলায়-কুন্থমের গ্তায় শ্টামল, কেশপাশ শিখিপিচ্ছ দ্বারা 

সুশোভিত, গোঁপিকারা নেত্রকমল দ্বার তদীয় দিব্য দেহ পূজা করিতেছেন, গোপ ও গোগণ 

তাহাকে পরিবেষ্টন করিয়৷ রহিয়াছে, তাহার মোহন বদনকমল হান্ত প্রভাযোগে শশধরবৎ 

হুদৃষ্ত হইয়াছে, তিনি পীতবাসা! এবং বেণুবাদন দ্বারা! সর্ব্জনের ধৈর্য হরণ করিতেছেন। 
১৩৭1 .এই প্রকারে ভগবানের ধ্যান পূর্বক যেরূপে চিত্রের পরিতুষ্টি জন্মে, সেইবধপে 
প্রার্থনা করত প্রথমে মানসোগ্রচারে অচ্চনা করিবে । ১৩৮। 



২৪৬ গ্রহরিভক্তিবিলাসঃ। [ «ম বিলাসঃ। 

অথ প্ররনাবিধিঃ | 

লেখা! যে বহিরষ্চায়ামুপচারা বিস্তাগশঃ| তে সর্বেইপ্যন্তরষ্ায়াং কল্পনীয়। যথারুচি॥ ১৩৪ ॥ 
শ্রনারদপঞ্চরাত্রে।-- 

স্বাগত দেবদেবেশ সন্মিধৌ তব কেশব। গৃহাণ মানসীং পুজাং যথার্থপরিভাবিতাং ॥ ইত্থি১৪৭। 
অথোপচারৈর্বাহৈশ স্বাত্ন্তেব স্থিতং প্রতুং। পৃজয়ন্ স্থাপয়েদাদৌ শঙ্খং সংসশ্রদায়তঃ 1১৪১1 

৬ শঙ্ঝপ্রতিষ্ঠা। 

্ন্ত বামাগ্রতো৷ ভূমাবুন্িখ্য ত্রযশ্রমগ্ুলং। তত্রাত্ক্ষালিতং শঙ্খং সাধারং স্থাপয়েছুধঃ ॥ ১৪২ ॥ 

শঙ্ছে হদয়মন্্ণ গন্ধপুষ্পাক্ষতান্ ক্ষিপেং। বুতক্রান্তৈর্মাতৃকারৈস্তং শিরোস্তৈঃ কেন পূরয্বেখ॥ 
সবি্বুনা মকারেণ তদীধারেইগ্রিমগুলং। সংপুজয়েদকারেণ শঙ্ে চাদিত্যমগ্ুলং। 
উকারেণ জলে দোমমণ্ডলঞচ তথার্চয়েৎ। তীর্থ তীরধান্যাবাহয়েচচার্কমণ্ুলাং। 

তে চ কতি কীদৃশাঃ কথং বার্চযিতব্যা ইত্যপেক্ষায়াং লিখতি নেখ্যা ইতি। যেযাবস্ত 
ইত্যর্থঃ ৷ বিভাগশঃ পৃথক পৃথকৃ। যথারচীতি নিজরুচ্যন্ুসারেণ যাবস্তো যাদৃশা। যথা চ 
কল্পয়িতুমূপযূজ্যস্তে তাবন্তস্তদৃশান্তথব তে কল্পফিতব্যা ইত্যর্ঘ। ততপ্রকারশ্চ শ্রীনারদপথ- 
রাত্রাদৌ ব্যক্ত এবান্তীতি বিস্তার্্যাত্র ন লিখিত; ॥ ৩৩৯ ॥ 

সংগ্রার্থেতি লিখিতং কথং সংপ্রার্্তি ততপ্রকারং ত্ন্ত্র্ধারৈব লিখতি স্বাগতমিতি ॥ 
১৪০ ॥ পৃজয়ন্ পৃজয়িতুং । তত্র তত্র বিবিধভেদাভি প্রায়েণ লিখতি সংসশ্প্রদায়ত ইতি সাংসম্প্র- 
দায়িকাচারান্গসারত ইত্যর্থঃ। নন বাহোপচারৈরষ্চনং কথমন্তর্ধাগমধ্যে লিখ্যতে। সত্যং। 
ূর্ববং মানসৈরপচারৈরস্তংপৃজ! অধুনা চ বাহৈরুপচারৈরস্তরেব স্থিতস্ত পুজ। অতোহস্তর্ধাগে 
ইয্মপি পর্যযবস্তাতি। বহিঃপৃজ চশ্রীমৃষ্িবিষয়িকাগ্রে লেখ্যা। এতচ্চ শ্রীভগবন্তক্কিপরাণাং 
সন্মতম, অতএব লিখিতং সংসম্প্রদায়ত ইতি। অন্তে চ শ্রীভগবতা সহাত্মনোইভেদং ধ্যাত্বা 
নিজবপুষ্যেব বহিঃপৃজাং কৃর্বস্তে৷ নিজপাদাদাবেব পুম্পাঞ্চলীন্ সম্পয়স্তীতি দিক্ ॥ ১৪১॥ £ 

__অথ বান্বোপচারকরণকপূজনায় পূর্বং জন্বাদিশোধনেন শোধিতানামপি ভ্রব্যাণাং তথা 

__ অতঃগর অন্তর্যাগ ( মানসপৃজ )।__বাহ্পূজার ভ্রব্য সকলের বিষয় পরে ভিন্ন 

ভিন্নরূপে নিরূপণ করিব, স্বীয় অভিরুচি অনুসারে সেই সমস্ত দ্রব্য মানসার্চনক্রিয়ায়ও 
বাবহার করিবে। ১৩৯ | 

অনন্তর মানসপুজায় প্রার্থনাবিধান 1-_নারদপঞ্চরাত্রে লিখিত আছে যে, হে কেশব! 

স্থপ্নে সমাগত হউন, নিকটে আগমন করুন, আমি নিষ্কপটে অর্চনার্থ আগত হইপ্নাছি, 
মদীয় মানসী পূজা গ্রহণ করুন্। ১৪। তংপরে সাধুসশ্্রদায়ের আচারামগসারে বাহার্চনার 
ব্য দ্বারাও স্বীয় অস্তরস্থ কৃষের পুন্ার্থ সর্বপ্রথম শব্স্থাপন করিবে । ১৪১৭ & + 

পর শঙ্খপ্রতিষ্ঠা।-_ুধী ব্যক্তি স্বীয় পুরোভাগে বামদিকে ত্রিকোণ মণ্ডল অস্কিত" 

_ * বাহ উপচারযোগে স্বীয় গেহতান্তন্থ জীরুফের অর্চনা কর! রৃ্তকতিপরারণ সাধূগগণের অভিদত। কেহ: 
কেহ তগব।নের সঙ্গে স্বীয় অভেন চিন্ত। করত নিগ্গ দেহেই বাহপূগ। ও ন্বীয় চরণা দিতেই এ প্রদান 

*করির়। থাকেন। 



£ম বিলাস; | জশ্নীহরিভক্তিবিলাসঃ। ২৪৭ 

কুষ্ঞ্চাবাহ্ হৃৎপন্মাদগালিনীং শিখয়েক্য়েৎ। নেত্রমন্ত্রেণ বীক্ষ্যান্ঃ কবচেনাবগুঠয়েখ॥ 

কুরধ্যাক্লযাসং জলে মৃলমন্তাঙ্গানাং ততো! দিশ: | বন্ধান্ত্রেণামৃতীকৃর্ধ্যাদথ তদ্ধেচুমুদ্যা ॥ 

ত্রমুদ্য়া রক্ষ্য সলিলং মত্মুদরয়া। আচ্ছাস্ত সংস্প্শন্ শব্খং জপেন্মুলং ততোইউশ; 1১৪৪ 
দ্ানাদিনা' শোধিতন্তাপি হজমানদেহস্ত প্রতিঠিতশম্জলপ্রোক্ষণেন বিশেষত: শোধনার্থ, 
শঙ্খপ্রতিষ্ঠাং লিখতি স্বন্তেতি। বামভাগে পুরস্তাৎ ত্রান্রং ত্রিকোণং মগ্ডুলম্ উললিখ্য চতুক্ষোণং 
সিকতাভিরক্ষিনির্দায় তত্র তন্মিন্মগুলে অস্ত্রেণ অগ্্রমন্তরেণ প্রক্ষালিতং সাধারং আধারঃ শঙ্ন্তা- 
রয়ঃ ত্রিপদিকাদিঃ তেন সহিতমিতি। আদৌ অস্ত্রমন্তরেণীধারং প্রক্ষাল্য গু আধারশক্তয়ে নম 
ইতি প্রতিষ্ঠাপ্য তদুপরি অস্ত্ক্ষালিতমেব শঙ্খং প্রতিষ্ঠাপয়েদিত্যর্থ;। যতো বুধঃ তত্তৎত্প্রকারং 

_ ম্বতএব জানাতীত্যর্থঃ। বুধ ইতি সর্বন্রাগ্রেইপ্যহুবর্তনীয়ং ৷ যদ্বা। মকামাচারত ইত্যগ্রতো 
লেখ্যত্বাৎ শিষ্টাচারাহুসারতত্তদৃহং। এবমগ্রেহপি সর্বত্র জেয়মিতি দিক্ ॥ ১৪২ হাদয়ায় 

নম ইতি হৃদয়মন্ত্রে গন্ধাদীন্ ক্ষিপেৎ নিক্ষিপেং। ব্যুৎক্রান্তৈঃ বুতক্রমং প্রাঞ্ধেঃ মাত" 
কাক্ষরৈঃ ক্ষকারাদি-ককারাস্তৈরব্যঞ্জনৈ:, ততঃ অঃআদি-অকারাস্তৈশ্চ ন্বরৈরিত্যর্থ;। 

সাগম্বারৈরিতি জেঞেয়। কেবলৈরিতি কেচিৎ। কীদৃশৈঃ ?_শিরঃ শিরোমন্্রঃ শিরসে 
স্বাহেতি তদন্তে যেষাং তৈ:। এয চ শঙ্খপূরণে মন্ত্র । তং শঙ্খং কেন জলেন পূরয়েখ। 
১৪৩ তন্ত শত্বস্ত আধারে বিন্দুসহিতেন মকারেণ সহাগ্লিমগ্ুলং জলগদ্ধাদিন! সংগৃজয়েখ। 
অত্র চ বহ্নিমণ্ডলাদের্শকলাত্মাদি বিশেষণ, পূর্বববৎ বুধস্বাদ্্টব্যমেব। অতএব প্রয়োগঃ।- 
মং বহ্ছমগ্ুলায় দশকলাত্মনে নমঃ। শঙ্ঘে চ বিন্দুসহিতেনৈবাকারেণ সহাদিত্যমগ্ডলং 

পুজয়েৎ। প্রয়োগঃ ।-_-অং অর্কমণ্ডলায় দ্বাদশকলাত্মনে নমঃ | তথা! সবিন্দুনৈবোকারেণ 

সহ। প্রয়োগ: ৪ উং মোমমগডলায় ষোড়কলাত্মনে নম ইতি। তীর্থমন্্শ্চপূর্ববং গৃহস্থানে 
লিখিতোহস্তি গে চ যমূনে চৈবেত্যাদিঃ। তেন শঙ্খজল এবান্ুশমুতরয় তীর্ান্তাবাহয়েৎ। 

করিয়া সাধার (ব্রিপদীসহ) শঙ্খকে অন্তমন্ত্র (ফট) দ্বার! প্রক্ষালন পূর্বক উক্ত মগডলোপরি রাখিবন। 

( অগ্রে ফট্ মন্ত্রে ভরিপদিকা প্রক্ষালন করিয়া, ও আধারশক্তয়ে নমঃ বলিয়া স্থাপ্ন করিবে । 

তৎপরে “ফট্* মন্ত্র ঘ্বারাই শঙ্খ ধৌত করত তদুপরি বাখিবে )। ১৪২। পরে হ্ৃদয়-ন্ত্র (নমঃ) 
উচ্চারণ পূর্বক শঙ্খমধো সচন্দন পুষ্প ও দুর্বব। প্রদান করিবে। প্রথমতঃ বুতক্রমে (ক্ষকার 

হইতে ককার এবং অঃ হুইতে অকার পর্য্যন্ত ) মাতৃকাবর্ণ উচ্চারণ পূর্বক তৎপরে 

শিরোমন্ত্র (স্বাহ!) যোগ করিয়া জল দ্বারা শঙ্খ পুরিত করিতে হইবে | ১৪৬। * 

সাহ্ুস্বার মকার দ্বারা সেই আধারে বহিমণ্ডলের, সাহুম্বার অকার দ্বারা শব্ধে আনিত্য- 

মগ্তলেরণ*সঙ্টিত্বার উকার দ্বারা সলিলে চন্ত্রমণ্ডলের অর্চন! করিবে। (মণ্ডল শবের শেষে 

দ্পকলাতীদি বিশেষণ যুক্ত করিতে হয় অর্থাৎ মং অরিমগ্ুলায় দশকলাত্মনে নমঃ, অং আদিত্য- 

. ঘণ্ডনায দ্বাদশকলাত্মবনে নমঃ) উৎ সোমমগুলায় যোড়শকলাত্মনে নমঃ, এই প্রকার প্রয়োগ 
করিবে।) অনন্তর "গন্ধে চ যমূনে টচব” ইত্যাদি তীর্ঘন্ত্ গাঠপূর্বক নূর্্যমগ্ুল হইতে 
৭ + কোন কোন বাকি প্রতিব্ে অনুর বু্ত করেন; কেহ কেহ শুদ্ধ প্রয়োগ করিগাধাকেদ |... 



২৪৮ প্রীপ্রীহরিভকিবিলাসঃ| ৫ম বিলাসঃ। ] 

তজ্জলং প্রোক্ষণীপাত্রে কিঞ্চিৎ ক্ষিপু। ত্রিরুক্ষয়েৎ। তচ্ছেষেণা্চনন্রব্যজাতানি স্বতনূমপি 1১৪৫1 
কণিষ্ানুষ্ঠকৌ মক্কৌ করয়োরিতরেতরং। তর্জনীমধামানামাঃ সংহতা। তুযসজ্দিতাঃ | 
ক্ৈধা গালিনী প্রোক্তা শঙন্তোপরি চালিতা। ততোইগাস্তাবশিষ্টান্: শঙং বর্ধনিকাদুন!। 

(কষ তবরৈষ নিজনংপন্মাৎ শরীফ ইহাগচ্ছেত্যাবাহ্ শিখয়া শিখায়ৈ বহড়িতি শিখাম্ 
গালিনীং মুদ্রাম্ ঈক্ষয়েৎ। অস্তঃ তজ্জনং নেত্রাভ্যাং বৌষড়িতি নেত্রমন্ত্েণ বীক্ষ্য। অত্র 
চ কেচিদাহঃ। পধাঙ্গেইষ্টাদশাক্ষরে মন্ত্েনন্মিন্ নেত্রমন্ত্রাভাবাৎ তন্ন কার্ধযমিতি। কবচায় 
হুমিতি কবচমন্ত্রেণ অন্তন্তদেব হস্তাভ্যামবগ্ুঠয়েৎ। মুলমন্ত্য অঙ্গানাং পঞ্চানাং চ্ঠাসং জলে 
ত্সিল্নেব কুরধ্যাৎ। কেচিচ্চ ষড়ঙ্গানাং হৃদয়াদীনাম্ অত্র স্তাসমাহঃ। ততম্তদনন্তরমূ্ অশ্্রমন্তে 
দিশো বন্ধ! দিখবন্ধনং কৃত্বা তজ্জলং ধেনুমুদ্রয়াইমৃতীকুর্ধ্যাদিত্যত্রৈবং বিশেষো! বুধস্বাৎ সদা- 
চারতো জেয়ঃ। দিখদ্ধনানন্তরং গন্ধাদিকং দত! ধেহুমুদ্রাং প্রদস্ কৃর্চেন জলং স্প্ষ্টাইমৃত- 

বাঁজং দ্বাদশবারান্ স প্রণবং জঞ্জা। মোমমগ্লায় যোড়শকলাত্মনে নম ইতি পুনরর্ধাদিনাভ্যর্চয়ে- 
দিতি। তজ্জলং সংস্প্শ্ত মূলমন্ত্র অষ্টশো বারাষ্টকং জপেৎ ॥ ১৪৪॥ তং শঙস্থ জলং ক্ষিপ্ত 

নিক্ষিপা। তন্ত প্রোক্ষণীপাত্রনিক্ষিপ্ত-জলন্য শেষেণ শঙ্খস্থেন সর্ধাণি পুজোপকরণানি নিজ- 
শরীরঞ্চ বারত্রয়ং মূলমন্ত্রণ প্রোক্ষয়েখ। এবং প্রোক্ষণেন প্রায়ো ভ্রবাস্তুদ্ধিরাত্মসুদ্ধিশ্চোক্! 
১৪৫॥ কনিষ্টেতি। বামকরে কনিষ্ঠাঙুষঠকৌ সক্তৌ সংলগ্ৌ কৃত্বা তয়োরস্তদক্ষিণকরাহষঠং 

_নিধায় তঞ্চ তৎকনিষট্া। সংযোজ্য করয়ো্বয়োরপি তর্জনীমধ্যমানামিকাঃ সংহতা মিলিতাঃ 

অস্থশমুদ্রামহযোগে তীর্থসমূহকে সেই জলে আবাহন করিবে। হৃদয়কমল হইতে কৃষককে 

আবাহন পূর্ব্বক শিখামন্ত্র ( বষট্) উচ্চারণ পূর্বক গালিনীমুদ্র। প্রদর্শন করিতে হইবে। 

নেত্রমন্ত্র( বৌষট্) উচ্চারণ সহকারে সলিলে দৃষ্টিপাত করত কবচমন্ত্র (হুং) উচ্চারণ পূর্বক 
করদ্বারা এ জল আবৃত করিবে। জলে মূলমগ্থের অঙ্গসমূহ ম্যাস করিতে হইবে। * 
তৎপরে অস্ত্র (ফট্) উচ্চারণ পূর্বক দিন্ধন পূর্ব্বক ধেমুমুদ্রা দেখাইয়া & সলিলকে 
অমৃত করিবেন। + চনক্রমুদ্রাদ্ধার৷ এ সশিল সম্পূর্ণরূপে রক্ষা করত মীনমুদ্রা প্রদর্শন করিয়। 

' আবৃত করিবে এবং তংপরে কুচ্চ (হুং) মন্ত্র বারা সলিল স্পর্শ করিয়া অষ্টধা 
মূলমন্ত্র জপ করিবে। ১৪৪। এ জলের কিয়দংশ প্রোক্ষণীপাত্রে ফেলিয়া অবশিষ্ট শঙ্স্থ 
সলিল গ্রহণ পূর্বক পৃজাত্রব্যে এবং শ্বীয়দেহে বারত্রয় গ্রোক্ষণ করিবেন। ১৪৫। কর- 
্বয়ের অঙ্ুষ্ঠ ও কনিষ্টান্গুলী পরম্পর একত্র এবং তর্জনী, মধ্যমা ও অনাম! একত্র ও 
বিঞ্চিৎ আকুঞ্চিত ও পরম্পরের অগ্রদেশ মিলিত করিবে। অর্থাৎ অগ্রে বামহত্তের সর বুদধানুলী 
ও কনিষ্ঠা পরস্পর একত্র করিবে, তদনন্তর এ অস্কুলীঘয়ের মধ্যে দির বাদ 

* ফোন কোন বাতি, পঞ্চঙগগান এবং কোন কোন ব্যজি বড়ঙ্গন্তান করিয়! খাকেন। 

11 মদাচার অনুসারে এই স্থলে কিফিং পার্থকা আছে। অর্থাৎ দিখন্বনানে চনদনাদি প্রদাদপূর্যবক মা 
দেখাইয়া কুর্ট (₹ং) ঘর! স্গশ রিয়া প্রণবের সঙ্গে জমৃতবীজ ঘ্বাদশবার অপ করত "মোমগলান যোল়শকলাগানে ্ঃ 
নমঃ" উচ্চারণ করিয়া ডি চন্মনাদিতবারা অচ্চন। করবে। 



€ম বিলাস: ] শ্রীশ্রীহরিভক্তিবিলাসঃ | ২৪৯ 

পুনরাপূর্ধ্য কষ্ণাগ্রে গ্যসেদাচারতঃ সতাং | ১৪৬ ॥ 
অথ হ্বদেহে গীঠপুজ। | 

গরম, গণেশ মূলাধারেইভিপৃজ্য তং। পীঠন্াসাহ্দারেণ পীঠং চাত্মনি পূজয়ে॥ ১৪৭ | 
এপ সপ পপি 

কৃত্বা ভুগ্নাশ্চ কিকিদাকুফিতাঃ সঙ্জিতাশ্চ পরম্পরং সক্তাগ্রশ্ কারা ইত্যর্থঃ। চালিতা৷ সতী 
দ্বেবগ্রীতিং সম্পাদয়েদিতি শেষ: ততঃ অর্চনদ্রব্জাতাভ্াক্ষণানস্তরং ততুক্ষণাবশিষ্টং শঙ্খস্থিতং 

জলম্ অপাস্ প্রক্ষিপ্য বর্ধনীজলেন শঙ্খং তং পুনরাপূর্ধ্য ভগবদ গ্রতঃ স্থাপয়েৎ। সতামাচারত 
ইতি ঘগ্যপি ভ্রমীপিকাদৌ ব্যক্তমেতন্নোক্তমস্তি তথাপি শিষ্টাচারানুসারেণ তংস্থাপনং কার্ধ্য- 
মিত্যর্থঃ। তন্সাহাত্যং চাগ্রে শব্ধোদক-পাদোদক-গ্রহণানস্তরং পুনঃ শঙ্খস্থাপনে লেখ্যমেব। 
অতোহগ্রে লেখ্যং ক্ষীরন্গপনাদিকং শঙ্ঘান্তরেণেতি জেঞয়মিতি দিক্ ॥ ১৪৬॥ 

অধুন! বাহ্যোপচারকরণকান্তঃপূৃজার্থমেবাত্মদেহে পীঠপুজাং লিখতি গুরূনিতি। তং বিশ্ন- 
বিঘাতকং। প্রয়োগঃ।__ঁ গুরুভ্যো নমঃ মৃদ্ধি/। গং গণপতয়ে নমঃ মূলাধারে । পীঠ- 
্যাসান্থুসারেণেতি পূর্ববং পীঠন্তামে আধারশক্তাদীনাং যন্য যত্র যথা পূজ৷ লিখিতান্তি তদু- 

ক্রমেণ আত্মনি স্ববপুষ্যেব জলগন্ধাক্ষতপুষ্পধূপদীপৈ: পীঠপৃজাং কুয্যাদিতার্থ: ৷ ন্বদেহমেব 
ভগবৎ-গীঠত্বেনোপকল্প্য তত্ৈব পূর্বববদাধারশক্ত্যাদীন্ পুজয়েদিতি ভাবঃ| অত্র প্রয়োগঃ।_- 
আধারশক্তয়ে নমঃ ইত্যার্দিঃ ॥ ১৪৭ | 

তত্র চ মস্ত্রোৌপাসনেনৈব শ্রীভগবছুপাসনং তথ৷ শ্রীভগবছুপাসনেনৈব মন্ত্রোপানমিতি মন্ত্র 

মাহাত্্যবিশেষধ্ণ দর্শযিতুং শ্রীভগবত সহ মন্তস্তাতেদমাপাদয়তি তত ইতি দ্বাভ্যাং। ত্রীণি 

স্থানানি নিজমুলাধারহৃদয়ন্্মধ্যানি তৎস্থং মৃলমনত্াত্বকং পরং মহঃ আনন্দঘনং তড়িৎকোটাপ্রভং 
তেজ: কামবীজেন সহৈকীভূতম্ এক্যং প্রাপ্ত, বিচিস্তয়েৎ। শবক্রক্ষময়ত্থেন তততংস্থানে 

দিবে, তংসহ এ হন্তের কনিঠ একত্র করিবে। এই প্রকার করিয়া অবশিষ্ট অঙ্থুলীসমূহ 

ঈষৎ বক্র করত পরস্পর মিলিত এবং ছুই হাতের অঙ্গুলীসমূহের অগ্রদেশ সংযুক্ত করিবে। 

ইহাকে গালিনীমুদ্রা কহে। শব্ধোপরি এই মুদ্রা প্রয়োগ করিতে হয়খ পরে শহ্থস্থ অব- 
শিষ্ট জল ফেলিয়! পুনর্বধার বর্ধনিকার * জল দ্বারা শঙ্খ পরিপূরিত করত শ্রীকৃষ্ণের পুরোভাগে 

রাঁখিবে। ইহা! সাধুগণের আচার । ১৪৬। 
অতপর স্বদেহে গীঠপুজ|।-_শিরোদেশে গুরুবর্গের এবং মুলাধারে গণপতির পূর্জা করত 

পীঠনতাসাস্ুসারে স্বদদেহে অর্চন। করিবে । * 

"মন্ত্র দেবাছে মন্ত্াঙ্গাদিন্তাস।__তৎপরে কামবীজ (ক্লীং) জপ করিতে করিতে চিন্তা 

ক্ষরিবে যে, মূলাধার, খকমল ও জম মূলমতবরপ আনন্দঘন কোটি-বিছাৎপ্রভ তেক্জঃ 

* বর্ধনিক1--ঘটা ভাখব! অন্তযূগ জযগাতর। 

1 এস্থানের তাৎপর্য; এই খে, পূর্বে গীঠন্তাস ও আধারশক্যাদির মধ্যে বাহার যে স্থলে পুজা! লিখি 
হইয়াছে, তদছুস।রে স্বীয় দেহে জল, চন ও ধুপাদি খায়া গীঠার্ছন। করিতে হইবে অর্থাৎ জাঁধারশক্তয়ে নমঃ 

ইত্যাদির প্রয়োগ করিয়ে । . 
৩২ 



২৫০ শ্ীপ্রীহরিভক্তিবিলাস$। [ ধম বিলাঁসঃ। 

অথ দেবাঙ্গেনু মন্্াঙ্গাদিন্ভাস:। 

ততে। জপন্ কামবীজং ত্রিস্থানস্থং পরং মহঃ। মূলমন্তরাতবকং বীজেনৈকীভূতং বিচিন্তয়েৎ ॥ ১৪৮ 
তচ্চ গঞ্চাঙগন্াসেন সাকারং ব্বেষ্টদৈবতং | বিচিন্তা পঞ্চাঙ্গাদীনি স্যস্তেতন্মিন্ য্থাত্বনি | ১৪৪৯ ॥ 

কুর্ধুগবতি প্রাছৃভতে কৃষণে চ বৈষবাঃ। ততর্যাসানভেদায় মনোর্তগবতা সহ ॥ ১৫০। 

সুক্মতয়া | বর্তমানস্ত মূ ন্্ান্ত ঠ প্রায় নামময়ন্তবেন ভগবদাত্বকন্ত বীজে চ মন্্্বদ্বেন তাদৃশত্বং 

তশ্তাপি জানীয়াদিত্যর্থ:। তত্র চ ততংস্থানে পৃথক্ পৃথক্ বিচিন্ত্য জলগন্ধাক্ষতপুষ্পাদিভিরভ্যর্চ্য 

পশ্চাতংস্থানত্রয়গতং তন্মহঃ কামবীজেনৈকীতৃতং ভাবয়েদিতি শিষ্টাচারাৎ বোধ্যং ॥ ১৪৮ | 

পঞ্চাঙ্গানি মূলমন্ত্রত্ন্ধীনি তেযাং-তন্মিন্ ন্তাসে তৎ পরং মহঃ সাকারং বিচিন্ত্য তচ্চ নিজে্- 
দৈকতঞ পূর্বধ্যানাবিভূর্তং শ্রীকষণদেবন্বরূপং বিচিন্ত্য । তথ! চ ক্রমদীপিকায়াং।__-অথ মৃল- 
মন্ত্রতেজো নিজমূলে হৃদয়ে ভ্রবোশ্য মধ্যে ভ্রিতয়ং ম্মরতঃ কামবীজেনৈকীভূতং 
স্মরেং। তর্দেকীভভূতমানন্দঘনং তড়িন্লতাভং তত্বেজঃ সাবয়বীকৃত্যেতি। তন্মিন্ তাদৃশে 
নিজেইদৈবতে মন্ত্স্ত পঞচাঙ্গানি আদিশবাদ্টাদশাক্ষরাণি পঞ্চপদানি চ ন্যন্তেৎ। তথা] চ ক্রম- 

দ্বীপিকায়াং।__যদাষ্টাদশলিপিনা স্ব্ণপদাহ্দৈশ্চ বেণুপূর্ববেবিধিঃ প্রোক্ত ইতি। অস্থার্থঃ।__ 
যদ অষ্টাদশাক্ষরমন্ত্রণ পৃজ। তদা৷ মন্ত্াক্ষরপদপঞ্চকাঙ্গপঞ্চকন্তাসৈবে শাদিভিশ্চ বিধি: প্রোক 
ইতি। তত্র চ কথং কুত্র কিং ন্যান্তমিত্যপেক্ষায়াং লিখতি ঘথাত্মনীতি। পূর্ববং যথ! ম্বদেহে 
তত্তন্ন্যাসে। লিখিতঃ তথ্বদিত্যর্থঃ। তথ! হি, প্রথমং মূলমন্ত্র ব্যাপকত্বেন বারত্রয়ং বিন্যস্ত 

পশ্চাচ্ছীকরছয়ে ব্যাপকত্বেনাদৌ বিন্যস্ত গ্রীকরছয়াঙগুলিষু পঞ্চাঙ্গানি ন্তস্তেৎ। ততোইস্টাদশা- 
ক্ষরাণি মন্তকাধিযু পঞ্চ পদানি চ নেত্রঘয়াদিযু ক্রম্ণে ন্যাস্ের্দিতি পূর্ববলিখিতান্থসারেণ জেম়ং | 
১৪৯ | নন সচ্চিদানন্দবি গ্রহাইখিলবোদমন্ত্রময়ো! ভগবান্ শ্রী: ধ্যানবিশেষবলাৎ পূর্ববমাবি- 
ভূর্তো মানসোপচারৈরচ্চিতশ্চ অধুনা মূলমন্্রতেজন্তত্র তত্র তথা তথা চিন্তনং কিমর্থ,। 
মন্ত্স্ত মাহাত্মাবিশেষায় শ্রীভগবতা সহ মন্ত্রস্তৈক্যবোধনায় চেতি চেত্বথাপি পঞ্চাঙ্গন্যাসেন 

সাকারতাচিন্তনাদিকং বৈষ্ণবসিষ্ধান্তবিরুন্ধং স্যাদিত্যাশঙ্ক্য বৈষ্ণবমতং লিখতি কুষু্রিতি। 

ভগবভীতি। প্রীফগ্ত সাক্ষান্তগবেন পরত্র্ধরপত্বাৎ সর্বম্্াদিময়্বাৎ মন্ত্রতেজআদিকং 
ততে৷ ভিন্নং নান্তেবেত্যর্থঃ। তথা মন্ত্ন্তাপি প্রায়ো নামবিশেষময়ত্বেন পরমং 

ভগবন্রপত্বমেব অতো _ভগবৎপ্রাদুরভাবেণ ন্ত্স্তাপি ্রার্ভাবো _নুনং বৃত্ত এব। অতঃ 

ফামবীজের ৭ সহিত , এক! এইরূপ চিন্তা করত সেই তেঙ্ে মন্ত্রের অঙ্গপঞ্চক ন্যান পূর্বক 
ভাধনা করিবে। ১৪৮। এই প্রকার চিন্তা করত সেই তেজে মন্ত্রের পঞীঙ্গন্তাস করিয়া 
ভাবনা করিবে যে, উক্ত তেজে সাকার স্বীয় অভীষ্ট দেব বিরাজিত আছেন। তৎপরে 

এ প্রকারে দেবাঙ্গেও অষ্টাদশার্ণ মনে পঞ্চাঙ্গন্তাস করিতে হইবে । (ইহার তাৎ্পধ্য যে, ৬ 

ও প্রীকষ্ণ এই উভয়ে কিছুমাত্র ভেদ নাই; সুতরাং মন্ত্রের অর্চনাতেই প্রীকফ্ণের অর্চনা হয় *ঃ 
এবং শ্্ীকফের অর্চনাতেই মন্ত্রের অর্চনা সম্পাদিত হইয়! থাকে )। ১৪৯। বিজু'তক্তবর্গ ভগ- 
বানের সহিত মগ্রের এক্য প্রতিপাদনার্থ ( মন্ত্রবিশেষ চিন্তন দ্বার! অর্চকের হয়ে) আবিভভূতি 



£ম বিলাসঃ। ] রীউ্ীহরিভক্তিবিলাসঃ। ২৪১ 

কেচিন্াস্তস্তি তত্বাদীন্তব্যক্কানি যখোদিতং | মন্া্ণৈ: স্বরহংসাগ্ৈভূ ধণেষু প্রভোঃ ক্রমাৎ ॥১৫১। 
রি সস তাপ ০ পপ 

রা নিক ক আ » সক এন, জারজ» আর রর নর সা সা 

পুনস্তচ্চিন্ত্য পৌনরুক্ঘাপত্যা বার্থতৈব স্ঠাদিত্য্ধঃ। অতো! ধ্যানভক্ত্যাবিরতে 
ভগরত্যেব সাক্ষাত্তততন্যাসাম্নন্ত্রপধধাঙ্গন্যাসান্ কুর্যাৎ। নন তহি ততন্্যাকরণমপানগ- 

পযুক্তমেব, তত্র লিখতি ভগবত! কৃষ্ণেন সহ মনোঃ মন্তস্তাভেদায়েতি। সর্বথা তন্ময় এবায়ং 
মন্ত্র ইত্যৈক্যজানেন সর্কেষাং মন্ত্রে ভক্কিবিশেষার্থমিতি ভাবঃ। বৈষ্ণব! ইতি অয়মেব শ্রীভগ- 
বন্তক্তানাং পক্ষ ইতি স্থচয়তীতি দিক্ ॥ ১৫০ ॥ অধুন! পরমহদাত্বেন শ্রীভগবন্তুষণোত্তমন্তাসং 
লিখতি কেচিদিতি। স্বরাঃ ষোড়শ, হংসেতি দৌ বণৌ তে আগ্ভা আদৌ বর্তমান! যেষাং 
তৈঃ মন্তস্ত অর্পৈঃ অষ্টাদশবর্ৈ: সহ তবাদীনি প্রভোঃ ভগবতঃ শ্রীকৃ্ণস্ত ভূষণেষু ক্রমাং যথাক্রমং 

কেচিন্তগবস্তক্তা স্তন্তস্তি। অব্যক্তানীতি বিশেষণং পূর্বাং তব্বগ্ভামে লিখিততবানাং ব্টাবৃ- 

্যর্থ। আদিশব্দেন মহদহস্কারমনোবুদ্ধ্যাদীনি। ক্রুমাদিতি স্বরাদাট্টাদশাক্ষরানভ্তরং মন্্ 
বীজাদাষ্টাক্ষরাণাং তদনস্তরং চাব্যক্তাদীনামষ্টানশতত্বানাং কুগুলাদ্য্টাদশভূষণেযু ক্রম্ণে প্রয়োগ 

ইতি জ্রেয়ং। যথোদিতং তস্ত্রোক্তমনতিক্রম্যেতি প্রণবপূর্ববকং প্রত্যেকঞ্চ বিন্দুসহিতং তথ! 

হংসেত্যস্ত মকারং সবিসর্গঞ্চ তথা অকারাদিষোড়শস্বরান্ শিরসি ন্যস্ত বেগুমুদ্রাং মুখে প্রদশ্য 

মন্ত্র তমহুস্বত্য পশ্চাত্ততত্বর্ণতত্বময়ভূষণেষু সস্যান্তি। তত্র চ তততদর্ণতববাত্মকত্বং তস্য তন্ত ভূষণ- 

্যান্ুচিস্তা তত্তমুদ্রাদিভিস্তত্র তত্র তন্বন্যাসং কুর্ববস্তি। তত্রাপি আত্মসন্বন্ধি-শব্বব্যতিরিক্রেযু 
সর্ধেষু তত্েু আত্মনে ইতি পদং তদন্তে চ সহতরশীর্যায়পুরুষায় নম ইতি মন্ত্রোক্তান্ুসারেণ ত্রষটব্ং। 
প্রয়োগঃ ।-_-ও" অ' রী" অব্যক্তাত্মনে সহন্শীর্যায় পুরুষায় নম ইতি কুগুলে। ১। সহম্রশীর্ষেত্যা- 

দিকং সর্বত্র তুল্যমেব। ও" আ' কৃ" মহদাত্মনে শিথিপিচ্ছে পঞ্চাত্বকে ।২। ও ই ফ্থাং 

অহঙ্কারাত্মনে কর্ণোৎপলে। ২। ও" ঈং মং মন-আম্মনে তিলকে। ৪। ও" উং গোং বৃদ্ধাানে 

মক্তাকুগ্ুলে। ৫। ও" উং বিং অহঙ্কারাত্মনে বনমালায়াং। তন্মাত্রাত্মনে পঞ্গায্মনে ইতি কচিৎ। 

৬। ও” খং ন্দাং চিত্তাত্সনে হারে | ৭। ও'ঞ্জং যু আত্মনে কেমুরে।৮। ও ৯২ গোং অন্তর!- 

আনে বলয়ে। ৯। ও" %ং গীং পরমান্মনে কটকে। ১। ও" এং জং জানাত্মনে পরত্রাঙ্ুলীয়- 
বেছু। ১১। ও" এ নং প্রাণাত্মনে শ্রীবংসে কৌস্থ্রভে চ। ১২। ও" ওং বং খক্যাত্মনে উদর- 

বন্ধে। ১৩। ও" ও লং জীবাত্মনে পীতবাঁসসি। ১৪। ও" অং ভাং রাগাত্মনে জঙ্ঘাভূষণে। ১৫। 
ও" অঃ মং যোস্তাত্বনে নৃপুরে। ১৬। ও*হং স্বাং আনন্দাত্মনে পদাঙ্গুলীয়কেযু | ১৭। ও”. 

সঃ হাং প্রক্ত্যাত্মনে চক্রভ্রমণে ইতি । ১৮॥ ১৫১। 
আতর স্পস্ট সপ সি এত এনএ 

ভগবাঁন্ কের তত্বসমূহ ন্তাস করিয়া থাকেন। ১৫০। কোন কোন ব্যক্তি আদিতে স্বরবর্ণ 

ও “হং সঃ” প্রযুক্ত করিয়া মন্তরাক্ষরনমূহের সহিত যথাকথিতরূপে অব্যক্ত অর্থাৎ প্রকৃত্যাদি তব- 

' অমূহ যথাক্রমে ন্তান করেন। অর্থাৎ কুণ্ডলে ও" অং র্লীং অব্ক্তাত্মনে সহন্শীর্ধায় পুরুষায় 
£, মুরপিচ্ছে “ও" আং কং মহদাত্মনে সহত্রশীর্ধায় নমঃ” ইত্যাদি প্রকারে প্রয়োগ করিবে। 

১৫১। 

সপ পা পিন পিপি 



২৫২ প্রী্ীহরিভক্তিবিলাসঃ। [ ধম বিজাদঃ। . 

জথ বাহোপতারৈরস্তঃপুদ]। 

তন্মিন্ পীঠে তমাসীনং ভগবন্তং বিভাবয়ন্। আসনাদ্্ত পুপ্পান্তৈষধাবিধ্যর্চয়েঘ্ ধঃ 1১৫২ 

তে মুখেহচ্চয়েঘেণুং বনমালাঞ বক্ষসি। দক্ষম্তনোর্ষে শ্রীবংসং সব্যে তত্ৈব কৌন্3১৫৬। 
বৈষ্ণবশ্ন্দনেনামুমালিপ্যোপকনিষ্টয়। | প্রাঙ্দ্দীপশিখাকার-তিলকানি ছ্বিষড়লিখেয়ৎ॥১৫৪। 

যথোক্তং পঞ্চতিঃ পুষ্পাঞ্চলিভিশ্চাভিপৃজ্য তং। ধূপং দীপঞ্চ নৈবেদ্যা মুখবাসাদি চার্পয়েৎ ॥১৫৫। 

__ তশ্থিন স্বদেহবিষয়কপৃজিতে গীঠে নিবিষ্টং তং কৃতন্তামং প্রসাদাভিমুখং লিখিতলক্ষণং 
শ্রীকফং। আদ্যশবৰেন স্বাগতাধ্য-পাদ্যাচমনীয়-ন্নানীয়-বস্ত্যুগল-পুনরাচমনীয়-ভূষণাহ্ুলেপনানি | 

যথাবিধীতি। আদনাদ্যৈভূধণাস্তৈরভ্যর্চা স্তাসস্থানেষু ততদক্ষরাি-ন্যাসাত্মকমন্ত্রেণে জলগন্ধা-: 

্ষতপুণ্পৈরর্চয়েদিত্যর্থ; ॥ ১৫২ ॥ তত্রৈব সব্য বামস্তনোর্ধে এবেত্যর্থঃ ॥ ১৫৩॥ অমুং ভগবস্তং 

চন্দনেন আলিপ্য সম্যগন্লিপা শ্রীমদঙ্গেষূ চন্দনেন ভক্তিচ্ছেদবিধিন! অন্থুলেপনং কৃত্বেত্যর্থঃ 

প্াথদিতি পূর্বঘূ্দপুণ্ুপ্রকরণে নিজঞাঙ্গেষু ঘ্বাদশতিলকনির্মাণবিধিয্থ। লিখিতস্তঘৈব শ্রীভগ- 

বতে। ভালাদিঘু মূর্তিপঞ্জরস্তাসস্থানেষু মূর্তিপঞ্নরমন্ত্রৈরনোমিকয়া দীপশিখাকারাণি তিলকানি 

দ্বিষট দ্বাদশ লিখেং বিরচয়েদিত্যর্থ: | বৈষ্ণব ইত্যস্তায়ং ভাবঃ।-_ক্রমর্দীপিকোক্তাহুসারেণ যানি 

জ্ঞানপরৈঃ স্বাঙ্গেঘেব চন্দনালেপনাদীনি ক্রিয়ন্তে, তানি শ্রীভগবস্তক্তিপরে। ভগবত্যেব কুর্য্যা- 
দিতি। এবং বৈষ্ণব ইত্যগ্রেইপ্ন্থবর্তা তখৈব বোদ্ধব্যমিতি দিক্ ॥ ১৫৪ ॥ যথোক্তমিতি মূল- 
মন্ত্রেণ গাদছয়ে শ্বেতকৃষ্ণতৃলসীভ্যামেকঃ পুণ্পাঞ্জলি: | তেনৈব হৃদয়ে স্বেতরক্তকরবীরাভ্যা- 
মপরঃ | তেনৈব মুদ্ছি, শ্বেতরক্রপদ্মাভ্যাং তৃতীয়ঃ। তেনৈৰ পুরনুদ্ধি, তৈরেব তুলন্তািভিঃ ঘট 
চতুর্থঃ। তেটনৈব সর্ববতনৌ সর্বররেব তৈঃ পঞ্চম ইত্যেবং পঞ্চতিঃ। তত্র চ শ্বেতানি দঙ্গিণ- 
ভাগে অন্তানি চবাম ইতি জেরং | তং ভগবস্তং। ধূপাদিকঞ্চ যথোক্তমেবার্পয়েং। তত্তৎপ্রকারো- 
হথ্ে ব্যকো।' ভাবী। আদিশবেন তাম্থুলাদি ॥ ১৫৫ ॥ অনস্তরং গীতবাদানৃত্যৈশ্চ কুষং স্বদেহ 

০ সারা পপর ৯ প্র» 

অতঃপর বাহ্ উপচারদ্বার! মানসার্চনা ।__এই স্বশরীর বিষয়ক অঙ্চিত গীঠে সেই ভগবান্ 
উপবিষ্ট আছেন, এই প্রকার চিস্তা করত আসনাদি অর্থা. আসন, ম্বাগতবচন, অর্ধ, পাদা, 
আচমনীয়, স্থানীয়, ঝদনঘয়, পুনরাচমনীয়, ভূষণ ও গন্ধ দ্বারা বিধানাহুসারে পুজা করিবে 
| ১৫২। পরে বদনে বেণু, বক্ষে বনমালা, দক্ষস্তনের উর্ধে শ্রীবৎস, বামস্তনের উর্ধে কৌস্ব- 
ভের অগ্চনা করিবে। ১৫৩। বৈষ্ণবগণ চন্দন দ্বারা ইহাকে লেপনপূর্বক অনামাছারা 
তদীয় অঙ্গে পূর্ববং ( উর্ধপুণ্ড, প্রকরণোক্ত নিয়মে ) দ্বাদশতিলক রচন! করিবেন। (ইহার 

তাৎপর্ধ্য এই যে, যে সকল ব্যক্তি জ্ঞাননিষ্ঠাপরায়ণ, তাহার! ক্রমদীপিকোক্ত প্রণালী অস্থসারে 
স্বীয় অঙ্গে তিলক রচনা করিবেন; কিন্ত ভক্তিনিষ্ঠ ব্যক্তিরা! ভগবানের অঙ্গে এ ভরিয়া করি- 
বেন)। ১৫৪। ধথাকিত নিয়মে অর্থাৎ মূলমন্ত্র পাঠ করত শুভ্র ও কৃষ তুলসী সহ যুগলচরণে 
এক অঞ্লি, মন্ত্রপাঠ সহকারে শুরু ও লোহিত করবীর পুষ্পনহ হৃদয়ে এক অঞ্জলি, মন্্রপাঠসহ. . 
কারে শুরু ও লোহিতপদ্মলহ শিরঃপ্রদেশে এক অঞ্জলি, মন্ত্র পাঠ করত এ তুলন্কাদি সারা পু 
বাম শিরঃপ্রদেশে ছয় অঞ্জলি ( এই ছয়টাতে এক ) আর মন্ত্রপাঠসহকারে সর্বাঙ্গে এ বকল: 
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গীতাদিভিশ্চ সন্তোষ্য কষ্ণমশ্মৈ ততোইখিলং। অশক্কো| বহিরচ্চায়া মর্পয়েজ্জপমাচরেং ॥ ১৫৬ ॥. 
| অথস্তর্যাগমাহাক্স্যং । 

বৈষ্কবতন্ত্রে।-_ 
অশ্বম্ধ্সহন্রাণি বাজপেয়শতানি চ। একন্য ধানযোগন্য কনাং নার্হস্তি যোড়শীং ॥ 

বৃহন্ারদীয়ে শ্বামনপ্রাছূর্তাবে ।-- 

যল্লামোচ্চারণাদেব সর্ব নশ্বন্ত্যপত্রবাঃ | স্তোবৈর্ব। অর্থণাভি্ব। কিমূ ধ্যানেন কথ্যতে ॥ 

নারদপঞ্চরাত্রে শ্রীভগবন্নীরদসংবাদে ।-- 
অয়ং যে! মানঘো। যাগে! জরাব্যাধিভয়াপহ:। সর্ববাপৌঘশমনে। ভাবাভাবকরো দ্বিজ। 
সততাভ্যামযোগেন দেহবন্ধাদিমোচয়েহ। যশ্চৈবং পরয়! ভক্তা। সকত কুর্য্যান্মহামতে |, 

ক্রমোদিতেন বিধিন! তন্য তুষ্যামাহং মুনে ॥ ইতি ॥ ১৫৭ | 

স্টরণধ্যানয়োঃ পূর্বং মাহাত্ম্যং লিখিতঞ্চ যৎ। জেয়ং তদধিকং চাত্রান্তযণগাঙ্গ তয়! তয়োঃ। 

এবং যথাসম্প্রদায়ং শক্ত্যা যাবন্মনঃসখং। অন্তঃপৃজাং 'বধায়াদাবারভেত বহিস্ততঃ ॥ ১৫৮ ॥ 

এব সন্তোষ্য। বিপণন ইদ্দানীমেতশ্ৈ কৃষ্ণায় অখিলং কর্মাত্মানং চাগ্রে লেখ্য- 
প্রকারেণ সমর্পয়েখ। ততো জপমাচরেৎ, শত্তস্ত প্রত্যহ বহিঃপৃজানন্তরমেব কর্মাদিসমর্পণং 
কূহ! জপং কৃর্য্যাদিত্যর্থ; ॥ ১৫৬ ॥ 

ধ্যানযোগন্ অন্তঃপৃজালক্ষণন্ত। ধ্যানযোগেহস্তেতি ব৷ পাঠঃ। ভাবাভাবকরঃ ভোগ- 
মোক্ষপ্রদ ইত্যর্থঃ| যদ্বা। ভাবাঃ বিবিধচিস্তাস্তাসামভাবকরঃ ॥ ১৫৭॥ তন্মাহাত্যং 

ভতোবধিকং চাত্রাস্তধর্ণগে জেয়ং বু | তত্র হেতুঃ -তয়োঃ স্মরণ- খ্যানয়োরস্তযা গশ্তাঙ্গত্বেন। 

ব্য সহ এক অগ্জনি এই গঞ্চনংখ কুহমালিঘারা ইহার অর্চনা পূর্বক ধৃগ, , দীপ নৈবেধ্য 
ও মুখন্তদযর্থ তাখ,লাদি নিবেদন করিবে। ১৫৪। তংপরে গীতবাদ্য গ্রভৃতি দ্বারা শ্রীকষোর 
সন্তোষ সাধন করিতে হইবে। এই প্রকার করিয়া যদি আর বহিঃপৃজায অলমর্থ হয়, তবে 
ইছাকেই সকল অর্পণপূর্ববক জপ করিবে । ১৫৬। 

অতঃপর অন্তর্ধাগমাহাজ্ম।-বৈষবতন্ত্রে লিখিত আছে যে, অশ্থমেধ-সহ্জ্ ও বাজপেয়" 

সহন্রও ধ্যানযোগের ষোড়শাংশের একাংশের যোগা নহে। বৃহন্নারদীয়পুরাণে বামনপ্রাহুর্তাব 

প্রকরণে বর্ণিত আছে যে, ধাহার নাম উচ্চারণ, স্বতিবাদ ও অর্চন! করিলেই নিখিল উপদ্রবের 

শান্তি হয়, তাহাকে ধ্যান করিলে. যে কি ফল হইবে, তাহা বল! বাহুল্যমাত্র। নারদপঞ্চরাজে 
শ্ীভগবয়ারদসংবাদে .লিখিত. আছে যে, হে ব্রহ্ষন্! এই.মানসিকী অচ্চন! জরা, ব্যাধি ও 
ভয় দূর করে, নিখিল-পাতকের শাস্তি করে এবং অখিল চিন্তা! দূর করিয়া. দেয়। নিরন্তর. এই 
মাঁনসী পৃজা করিলে শরীরবন্ধন হইতে মুক্ত হওয়া যায়। হে মহামতে ! হে খযে! যে ব্যক্ি: 
ক্রমবিহ্িত বিধানে পরমা: ভক্তিসহকারে একবারমাত্র মানসিকী অচ্চনা করেন, আমি ততগ্রতি.. 

পরিতৃষ্ট থাকি ।১৫৭। ইতিপূর্বে স্মরণের ও ধ্যানের যে মাহাত্থয বর্ণিত হইয়াছে, এই মাসিকী, 
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তথা চোক্তং নারদেন।-- 

্যাত্ব৷ যোড়শসংখ্যাতৈরুপচারৈশ্চ মানসৈঃ| সম্যগারাধনং কৃত্ব। বাহপুজাং সমাচরেৎ ॥ 
অথ বহিঃগুজ।। 

অন্ুজ্ঞাং দেহি ভগবন্ বহির্যাগে মম প্রভে|। প্রীকুষ্ণমিত্যন্জাপ্য বহিঃপৃজাং সমাচরেৎ ॥১৫৯॥ 
তত্র ত্বনেকশঃ সন্তি পৃজাস্থানানি তত্র চ। শ্রীমূর্তয়ে। বহুবিধাঃ শালগ্রামশিলান্তথা ॥ ১৬০। 

অথ গুঙ্গাস্থানানি। | 

সংমোহনতন্ত্রে | 

শালগ্রামে মনৌ যন্ত্রে স্ঙিলে প্রতিমাদিযূ। হরে; পৃজ। তু কর্তব্যা কেবলে ভূতলে ন তু ॥১৬১| 
একাদশস্বদ্ধে প্রীভগবদুদ্ধবসংবাদে ।-_ 

কুর্য্যোইগ্িত্রাঙ্ষণা গাবো৷ বৈষবঃ খং মরুজ্দলং । 

ভূরাত্মা সর্বভূতানি ভদ্রপূজাপদানি মে1১৬২॥ 

সুরয্যে তু বিদ্ায়া অ্্য। হবিষাগ্রৌ যজেত মাং। 
আতিথ্যেন তু বিপ্রাগ্র্যে গোষন্ন যবসাদিন! ॥ ১৬৩ ॥ 

অত্র শ্রীূর্তেশ্চিত্তনমপ্যন্তি পৃজাদিকমপ্যসতীত্যাধিক্যান্মাহাত্মমপি ততোইধিকমেবাধুক্তমিতি 
ভাবঃ॥ ১৫৮৪ ধ্যাত্বা শ্রীভগবন্তং সঞ্িস্তা ॥ 

তত্র বহিঃপুজাচরণে তু পৃজায়াঃ স্থানানি অধিষ্ঠানানি অনেকশঃ বহুপ্রকারাণি সম্তি। তত্র 

তেষু পূজাস্থানেযু শ্রীমূর্তয়ঃ শ্রীভগবং্প্রতিকৃতয়ো! বহুবিধাঃ সস্তি। তথা বহুবিধা শালগ্রাম- 

শিলাশ্চ সম্তি ॥ ১৫৯---১৬০ ॥ 

স্থত্ডিলং মন্ত্াদিসংস্বৃতস্থলং তন্মিন্॥ ১৬১। মে মম ভদ্রাণি উত্তমানি পৃজায়াঃ পদাঁনি অধিষ্ঠা- 

নানি | ভদ্দরেতি যন্ত্রাদাপেক্ষয়া। যদ । হে ভদ্র হে কলাণরূপোদ্ধবেতি পৃথক্ পদং ॥ ১৬২ ॥ 
১.০ প্রা শে ০৮৪৯ ০ পপ 

০৮ ৪ ৯ 

অর্চনার মাহাত্মা তদপেক্ষাও অধিকতর, কেন না, স্মরণ ও ধ্যান ইহারই অঙ্গ বলিয়া অভি- 
- হিত। সম্প্রদায়াহুদারে ও মনের গ্রীতি অন্থসারে যথাশজি পূর্ববকথিত বিধানে প্রথমতঃ মান- 

সিকী অর্চনা শেষ করত বাহপূজায় প্রবৃত্ত হইবে। ১৫৮। নারদ বলিয়াছেন যে, ধ্যানাস্তে 
* ষোড়শ মানসোপচারে সম্যক্রূপে উপাসনা করিয়া বহিঃপৃজ্জা করিবে। 

অনন্তর বহিঃপৃজা ।_-“হে ভগবন্! আমি বাহৃপূজা! করি, সেবিষয়ে আমাকে অনুজ 

দিউন্।” শ্রীরুষ্$দকাশে এই প্রকার প্রার্থন! করিয়া বহিঃ পুজায় প্রবৃত্ত হইবে। ১৫৯। সেই 

সমস্ত পৃজাস্থলের মধ্যে আবার শ্রীমুর্তি বহুবিধ, শালগ্রামশিলাও নানাপ্রকার। ১৬০। 

অতঃপর পৃজার স্থান।-_সম্মোহনতন্ত্রে লিখিত আছে যে, শালগ্রামে, মন্ত্রে, যন্ত্রে, মন্ত্রাদি- 
যোগে সংস্কৃত বেদিতে ও প্রতিমাদদিতে হরির অর্চনা করিবে, ভূতলে পুজ! করিতে নাই। 
১৬১। ভাগবতের একাদশস্কন্ধে ভগবছুদ্ধবসংবাদে লিখিত আছে যে, সুর্য, বন্ছি, বিপ্র, গো 

বৈষ্ণব, আকাশ, বায়ু, জল, পৃথী, আত্ম! ও নিখিল ভূত এই একাদশ পদার্থ মদীয় অর্চনার 
আধারম্বরূপ। ১৬২। হে উদ্ধব ! জয়ীবিষ্ঞা-কথিত হুক্ত উপস্থান প্রভৃতি দ্বার। হুর্যো, খ্বৃতাহতি 
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বৈষবে বন্ধুসৎকৃতা। হৃদি খে ধ্যাননিষ্য়া | 

বায়ো মুখ্যধিয়া তোয়ে ভ্রব্যৈন্তোয়পুরস্তৈ: | - 
স্থগিলে মন্ত্রহদম্ৈর্ভোগৈরাআানমাত্মনি। 
ক্ষেত্রজ্ঞং সর্বভূতেষু সমত্বেন যজেত মাং ॥ ১৬৪ ॥ 

ধিষ্েঘিতোষু মন্দ্রপং শঙ্খচক্রগদান্জৈঃ। যুক্তং চতুতূ জং শাস্তং ধ্যায়নর্চেৎ সমাহিত: ॥১৬৫। 
অথ জীমূদ্য়ঃ | 

তত্রৈব।- 

শৈলী দ্ারুমদ্রী লৌহী লেপ্যা৷ লেখ্যা! চ সৈকতী। মনোময়ী মণিময়ী গ্রতিমাষ্টরবিধা মতা ॥ 
চলাচলেতি দ্বিবিধ! প্রতিষ্ঠা জীবমন্দিরং ॥ ১৬৬। | 

উদ্ধাসাবাহনে ন স্তঃ স্থিরায়ামূদ্ধবাচ্চনে। অস্থিরায়াং বিকল্প: স্যাৎ স্থ্ডিলে তু ভবেদদয়ং ॥ 
ন্গপনং ত্ববিলেপ্যায়ামন্তত্র পরিমার্জনং। গোপালমন্তোদিষ্টত্বাৎ তচ্ছীমূর্তিরপেক্ষিতা ॥ 

তথাপি বৈষবপ্রীত্ে লেখ্যাঃশরীমূর্তয়োইখিলাঃ॥ ১৬৭। 
০ পস সপ সপ শ পাপ ৮ * পি ৮০ » শসা 

 তত্ৈবারি্টানভেদেন পৃক্জাসাধনভেদানাহ হুর্যে স্থিতি ত্রিভিঃ। ত্রয্যা বিদয়! হুজৈরুপস্থানাদিনা 
চ। অঙ্গ হে উদ্ধব॥ ১৬৩॥ বন্ধুসৎকৃত্যা বন্ধুসম্াননেন। মুখ্যধিয়া প্রাণদৃষ্ট্যা। তোয়াদিভি- 

দ্রবোন্তপণাদিনা তোয়ে। স্থ্ডিলে ভূবি মন্ত্রদ়ৈঃ রহন্তমন্ন্তাসৈঃ | ষগ্যপি তত্তৎপৃজায়াং 

গন্ধাদিকমপেক্ষ্যতে, তথাপি তত্র তত্র ভ্রয়ীবিদ্যাদীনাং প্রাধান্যাভিপ্রায়েণ তান্তেবোক্তানি 1১৬৪| 
সর্ববাধিষ্ঠানেযু মধ্যে ধ্যেয়মাহ ধিষ্টোিতি। ইতি অনেনোক্তপ্রকারেণ এু ধিষ্টোষু অধিষ্ঠানেু 
মদ্্রপমেব ধ্যায়রচ্চয়েৎ॥ ১৬৫॥ 

লৌহী লোহং স্থ্বর্ণাদি তন্ময়ী। লেপ্যা মৃচ্ন্দনাদিময়ী ৷ হৃদি পুজায়াং মনোমমী শপ 
সর্বাসামেব মনোমযীত্বং ঘটতে তথাপি মনসি শ্রীভগবং-পরিক্প্রিবিশেষাপেক্ষয়া পৃথগুক্তা। জীব- 
যতি চেতয়তীতি জীবো৷ ভগবানেব তন্য মন্দিরমধিষ্ঠানং। প্রতিষ্ঠা প্রকর্ষেণ তিষ্ঠত্যন্তামিতি 
প্রতিমৈব। যা । প্রতিষ্টয়া৷ কলান্তাসাদিন! ভগবন্সন্দিরং ভবতি ॥ ১৬৬ ॥ শ্রীমূর্তের্ভেদে বিশেষ- 
মাহ উদ্বাসেতি সার্ধেন। উদ্ধাসো বিসর্জনং স্থিরায়ামার্চনে। অস্থিরামাং প্রীশালগ্রামশিলাদৌ 
দ্বারা বছিতে, আতিথ্য দ্বারা বিপ্রে ও তৃণাদি প্রধান দ্বারা গৌ'সমূহে পূজা করিবে । ১৬৩। 
বন্ধুর স্তায় সৎকার দ্বারা বৈষবে, ধ্যাননিষ্ঠাযোগে হৃদাকাশে, প্রাণদৃষ্টিত্বারা৷ অনিলে, জলাদিদ্বারা 
জলে, স্থপ্ডিলাধিকরণক মন্ন্তাস দ্বারা ভূতলে, ভোগস্বার! আত্মায়, ক্ষেত্রজ্ঞবূপে সমভাবদ্ধারা 
সর্বভূতে মদীয় অর্চনা করিবে। ১৬৪। এইপ্রকারে এই সমস্ত আধারে শঙ্খ-চক্র-গদা-পল্মবান্ 
চতুতূ'্জ শান্ত মবীয় শরীর সমাহিতমনে ধ্যানপূর্ব্বক পৃজ। করিবে। ১৬৫। 

অতঃপর শ্রীমূর্তিসমূহ।-_-ভাগবতের এ একাদশন্কদ্ধেই লিখিত আছে যে, পাধাপময়ী, দারু- 
মী, ধাতৃমন্বী, লেপ্যা লেখ্যা, বালুকাময়ী, মনোময়ী ও মণিময়ী মদীয় মূর্তি এই অষ্টবিধ হয়। 
চল ও অচল এই ছ্িবিধ গ্রতিমাতে ভগবান্ প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকেন। ১৬৬। . হে উদ্ধব! 

তন্মধ্যে স্থির প্রতিমার পৃজাতে আবাহন ও বিসর্জন নাই। চল গ্রতিমার পুজায় কোন কোন 



৫ 

অথ প্রীমুর্তিলক্ষণানি। 

হয়শীর্ষপঞ্চরাত্রে শ্রীভগবৎ-শ্রীহয়শীরযব্হ্ষসংবাদে ।-_ 
আনিমৃত্তিরবান্থদেবঃ সন্কর্ষণমথাস্থজং। চতুর্মর্তিঃ পরং প্রোক্তমেকৈকে। ভিদ্যতে ত্রিধা ॥ 

কেশবাদিপ্রভেদেন মৃদ্তিঘধাদশকং স্থতং ॥ ১৬৮॥ 

পঙ্কজং দক্ষিণে দদ্যাৎ পাঞ্চজন্যং তথোপরি। বামোপরি গদা ষন্ত চক্রং চাধো ব্যবস্থিতং ৷ 
আদিমুর্তেহস্ত ভেদোহয়ং কেশবেতি প্রকীর্ভযতে ॥ ১৬৯। 

অধরোত্বরভাবেন কৃতমেততু, যন্ত্র বৈ। নারায়পাখ্য। সা৷ মূর্তি: স্থাপিতা৷ তুক্তিমুক্তিদা ॥ ১৭*। 
সব্যাধঃপস্কজং যস্য পাঞ্চজন্তং তথোপরি। দক্ষিণোর্ধাং গদ। যন্ চত্রং চাধো! ব্যবস্থিতং ॥ 
আদিমূর্তেস্থ ভেদোইয়ং মাধবেতি প্রকীর্ত্যতে। দক্ষিণাধংস্থিতং চক্রং গদা যন্তোপরিস্থিতা। 
বামোর্ধসংস্থিতং পদ্মং শঙ্খ চাধে। ব্যবস্থিতং | সন্কর্ষণস্য ভেদোইয়ং গোবিন্দেতি প্রবীর্ত্যতে। 

দক্ষিণোপরি পদ্মন্ত গদ! চাধে। ব্যবস্থিত! | সক্কর্ষণস্য ভেদোহয়ং বিষুঃরিত্যভিশব্দাতে। 

বিকল্প: শ্রীণালগ্রামশিলায়াং নকুর্ধ্যাৎ সৈকত্যাং কুধ্যাৎ অন্ত কর্যাদধা ন বেতি। অবিলেপ্যায়াং 
ন্নয়লেখ্যব্যতিরিক্তায়াম্, অন্যত্র বিলেপ্যায়াঞ্চ পরিমার্জনমেব ॥ ১৬৭। 

অস্থজৎ পৃথক্ প্রকটয়ামাস ॥ ১৭৮॥ দক্ষিণে দক্ষিণাধঃকরে । তথোপরি দক্ষণোর্ধাকরে। 
বামৌপরি বামোর্ধাকরে। অধঃ বামীধঃকরে । দগ্যাঁদিতি শ্রীমুষতিপ্রাদুর্তাবনবিধাবুক্তেঃ | এবমন্য- 
দগ্রেহপৃহং ॥ ১৬৯ &॥ অধরোত্তরভাবেন কেশবন্থা যদধঃকরস্থিতং নারায়ণশ্য তদুর্ধকরস্থমিত্যেব- 

মিত্যর্থ; ॥ ১৭০ | শ্রীবান্থদেবদন্বর্ষণয্োর্ডেদং মৃর্ভিষট্কমুক্ত। শ্রীপ্রছায়স্য তেদং মূর্তিজয়ং ষট্- 
প্লোক্যা নির্দিশন্, তত্রাদৌ ত্তিবিক্রমমূর্তিমাহ দক্ষিণোর্ধমিতি সার্ধেন। দক্ষিণোর্ধং করং 
স্থলে'আবাহন বিসর্জন আছে এবং চন্দনার্দিগঠিত প্রতিসূর্তিকে বসন দ্বার! মাঞ্দিত করিতে 
হয়। তঙ্ধ্যতীত অন্যান্য প্রতিমাকে সলিল দ্বারা নান করাইতে হইবে । যাহা লিখিত হইয়াছে, 
সমস্তই গোপালমন্ত্র উদ্দেশ পূর্ববক বুঝিতে হইবে; সুতরাং সেই ্রীমূর্তি কীর্তন করাই উচিত। 
কিন্তু বৈধবকুলের সৃত্তোধার্থ অখিল শ্রীমূর্তিই বর্ণন করিব। ১৬৭। 

অতঃপর প্রীমূর্তির লক্ষণ ।-_হয়শীর্ষগঞ্চরাত্রে শ্রীভগবান্ হয় গরীব ও ব্রহ্গসংবাদে লিখিত আছে 
থে, বাস্থদেবই আদিমূর্তি, ই হইতেই সঙ্র্ষণমূর্তি প্রকাশিত হয়। শান্তে চারিটা মূর্তি প্রধাম 
বলিয়া! কথিত হইয়াছে। প্রতিমূর্তির ভেদ তিন তিন প্রকার । কেশবাদি. ভেদে র্ি ছবাশকপ 
হয়। ১৬৮। ধাহার দক্ষিণদিকের অধঃকরে পঞ্ম ও ভর্হন্তে পাঞ্চজন্ত, শঙ্খ আর বাধ- 
দিকের অধঃকরে চক্র ও উর্ধহত্তে গা! বিষ্যমান আছে, সেই মূর্তি আমিমূর্ভির একটি তো 
জানিবে; উহার নাম কেশবমূর্তি। ১৬৯। এভাবের বিপরীত থাকিলে অর্থাৎ নিয়ের 
অব্য উর্ধে আর উর্ধের ব্য নিয়ে থাকিলে, তাহাকে নারায়ণমূর্তি কহে। এই মুর্তি স্বাপিত 
হইলে তিনি ভোগমোক্ষপ্রদ হয়েন। ১৭০। ধাহার বামতাগের নিয়হন্তে পদ্ম ও উত্তপ্ত 

শঙ্খ এবং দক্ষিণদিকের উর্ধহত্তে গদা ও অধ/করে চক্র বিষ্কমান থাঁকে, তাহাও জনিসূর্তি 
বাস্থদেবের ভেদ জানিবে; উর্হীর নাম মাধবমূত্ঠি। খাহার দক্ষিপদিকের অধঃকরে চক্ষে 



৫ম বিলাস: ] শ্ীক্ীহরিভক্তিবিলাসঃ। ২৫৭ 

দক্ষিণোপরি শঙ্খঞ্চ চক্রং চাধঃ প্রদৃশ্ততে । বামোপরি তথ পদ্মং গদ! চাধঃ প্রদৃহ্াতে । 
মধুস্দননামায়ং ভেদঃ সন্ধর্ষণন্য চ॥ বামোর্ধসংস্থিতং চক্রমধঃ শঙ্খং প্রদৃশ্যতে। 

্রক্মাগ্ডগং বামপদং দক্ষিণৎ শেষপৃষ্ঠগং 1 ১৭১ ॥ বলিবঞ্চনসংযুক্তং বামনধাপ্যধঃ স্থিতং ॥ ১৭২| 
বামোর্ধে কৌমুদ্ী ষস্য পুগতরীকমধঃ স্থিতং। দক্ষিণোর্ধং সহন্রারং পাঞ্চজন্যমধঃ স্থিতং। 
সপ্ততালপ্রমাণেন বামনং কারয়েৎ সদ1। উর্ধং দক্ষিণতশ্চক্রমধঃ পন্মং ব্যবস্থিতং। 

পল্পা পদ্মকরা বামে পার্খে যন্ত ব্যবস্থিতা। স্থিতো বাপু!পবিষ্টে ব৷ সানুরাগো বিলাসবান্। 
প্রদ্যুয়স্ হি ভেদোইয়ং প্রীধরেতি প্রকীত্ত্যতে ॥ ১৭৩ ॥ 

দক্ষিণোর্ধাং মহাচক্রং কৌমুদী তদধঃ স্থিতা। বামোর্ধে নলিনং যস্ত অধঃ শহ্খং বিরাজতে | 
স্বধীকেশেতি বিজ্েয়ঃ স্থাপিতঃ সর্ববকামদঃ ॥ দক্ষণোর্ধে পুণ্ডরীকং পাঞ্চজন্যম্ধস্তথা | 
বামোর্ধে সংস্থিতং চত্রং কৌমুদী তদধঃ স্থিতা। পল্মনাভেতি সা মুষ্তিঃস্থাপিতা মোক্ষদায়িনী ॥১৭৪। 
দক্ষিণোর্ধে পাঞ্চজন্যমধস্তাত্ত কুশেশয়ং। সব্যোর্ধে কৌমুদী চৈব হেতিরান্মমধঃস্থিতং | 
অনিরুদ্ধন্য ভেদোইয়ং দামোদর ইতি স্বৃতঃ। এতেষাস্ত স্ত্িয়ী কার্যে পন্মবীণাধরে শ্তভে। 

শপ পরল সা ৪০ সপ ৪ আরও জি পপ পপর এশা পপ ০৯ এপ জন টি স্পট ক + আএ ৮এ 

বযাপা। দক্ষিণোর্ ইতি প্মান্তপাঠো বা। এবমগ্রেংপি। শত্ঘমিত্যাদি নপুংসকত্বমার্যং। 
এবমগ্রেইপান্যদৃহাং ॥ ১৭১ ॥ শ্রীবামনমূর্তিমাহ বলীতি দ্বাভ্যাং। অধঃস্থিতং ভূতলে 
রি ভ্রিবিক্রমাদ্বিশেষ; ॥ ১৭২ ॥ কৌমুদী কৌমোদকী গদ ॥ ১৭৩ ॥ আনরুদ্ধস্য 

সপ সা শাস্প্পাশাশপশ শপপ শপ শত টি শত শপ পপ 

ও ও উন গদা এবং বং বামদিকের উর্ধহত্তে পদ্ম ও অধোহস্তে শ শঙ্খ বিস্যমান, ভাহাকে সব 

পের এক ভেদ জানিবে, তাহাকে গোবিন্দমুর্তি কহে। দক্ষিণদিকের উর্ধহত্তে পদ্ম ও 

অধোহত্তে গদ। থাকিলে তাহাকে বিষুমুর্তি কহে? ইনি সক্কর্ষণমুর্তির এক ভেদমাত্র। ধাহার 
দক্ষিণদিকের উর্দহন্তে শঙ্খ ও অধ:করে চক্র এবং বামদিকের উর্হত্তে পদ্ম ও নিম়হন্তে গদা 
বিরাজিত, তিনিও সঙ্কর্ষণের ভেদ মধুস্দনমূর্তি বলিয়া কীর্তিত। বামদিকের উর্ধহত্তে চক্র 
ও নিয় হস্তে শঙ্খ থাকিলে এবং বামচরণ ্ন্ধা গুগামী ও দক্ষিণচরণ অনন্তের পৃষ্টস্থ হইলে 
তাহাকে ত্রিবিক্রমমূর্তি কহে । ১৭১। শ্রীবামনমূর্তি দৈত্যরাজ বলিফে ছলনা করিতেছেন 
এবং ধরাতলে সমাসীন আছেন। ১৭২। ইহীর বামদিকের উর্ধহন্ডে গদা ও নিয়হন্তে পদ্প 

এবং দক্ষিণিকের উর্ধহন্তে চক্র ও নিয্নকরে শঙ্খ বিরাজিত। সপ্ততাল-প্রমাণে বামনমৃর্তি 
প্রস্তুত করিতে হয়। ধাহার দক্ষিণদিকের উর্ধাহত্তে চক্র ও নিয়হস্তে পদ্ম বিরাজিত, ধাহার 

বামভাগে পদ্মহত্ত। লক্ষ্মী সংস্থিত, যিনি দণ্ডায়মান অথবা উপবিষ্ট, অঙ্রাগপূর্ণ, বিলানী, 
তাহাকে ভ্রীধরমৃণ্ডি কহে, ইনি ্রদ্যায়ের এক ভেদ। ১৭৩। যাহার দক্ষিণদিকের উর্ধহস্তে 

মহাচক্র ও নিয়করে গদা! এবং বামদিকের উর্ধহন্তে পল্প ও নিম্বহন্তে শঙ্খ বিষ্ঞমান;-তাহার 
নাম. ববীকেশমুষ্ি ইহাকে স্থাপন করিলে অখিল বাসন! পরিপূর্ণ হয়। যাহার দক্ষিণ দিকের 
উর্ধহত্তে গল্ম ও নিস্করে শঙ্খ. এবং বাষদ্দিকের উর্দহত্তে গদ। ও নিষ্নহত্মে চক্র রিস্তমান, 
তাহাকে দ্ামোদরমূর্ধি কহে) .ইনি অনিকুদ্ধের এক ভেদ। এই সমন্তমৃত্তির কমলবীগা- 

৬ 



২৫৮ প্ীপ্রীহরিভক্তিবিলাসঃ। [ ধম বিলানঃ। 

ইতি ক্রমেণ মার্গাদিমাসাধিপাঃ কেশবাদয়ো ঘাদশ ॥ ১৭৫ ॥ 
অথ চতুবিংশতিমূর্তঃঃ 

সিদ্ধার্থসংহিতায়াং।-_ 

বাহুদেবো গদ।"শঙ্খ-চত্র-পদ্মধরে। মতঃ | পন্মং শঙ্খং তথা চক্রং গদাং বহতি কেশব; ॥ 

শঙ্খং পল্মং গদ্দাঞ্কক্রং ধত্তে নারায়ণ: সদা । গদাঞ্চক্রং তথা শঙ্খং পদ্মং বহতি মাধবঃ॥ 

চক্রং পল্পং তথ। শঙ্খং গদাঞ্চ পুরুষোত্বমঃ | পল্মং কৌমোদকীং শঙ্খং চত্রং ধতেহপ্যধোক্ষজ:/১৭৬। 

সঙ্র্ষণো! গদা-শঙ্খ-পল্প-চক্রধরঃ স্থৃতঃ | চক্রং গদাং পদ্মশত্ধৌ গোবিন্দো ধরতে ভূজৈ; ॥ 
গদাং পদ্মং তথ। শঙ্খং চক্রং বিষুর্বভর্তি যঃ | চক্রং শঙ্খং তথ! পদ্মং গদাঞ্চ মধুস্দনঃ ॥ 
গদাং সরোজং চক্রঞ্চ শঙ্ঘং ধত্তেচযুতঃ সদা। শঙ্খং কৌমোদকীং চক্রুমুপেন্তঃ পদ্মুদ্ধহেৎ॥ 
চক্রং শঙ্খগদাপদ্নধরঃ প্রায় উচ্যতে | প্মং কৌমোদকীং চক্রং শঙ্খং ধত্তে ত্রিবিক্রমঃ | 
শঙ্খং চক্রং গদ।ং পন্সং বামনে! বহতে সদা । পদ্পং চক্রং গদাং শঙ্খং শ্রীধরো বহতে ভূজৈ; ॥ 

চক্রং পদ্মাং গদাং শঙ্খং নরনিংহো! বিভর্তি যঃ। পদ্ম স্থৃদর্শনং শঙ্খং গদাং ধতে জনার্দানঃ ॥ 

অনিরুদ্ধশ্চক্রগদ|-শঙ্খ-পন্ম-লস্ভুজঃ | হৃযীকেশে! গদাং চত্রং পন্পং শঙ্খ্চ ধারয়ে॥ 
পদ্মনাভো৷ বহেৎ শখ্খং পদ্মং চক্র গদাং তথা । পন্মং চক্রং গদাং শঙ্খং ধতে দামোদর; সদ।। 

শঙ্খং চক্রং সরোজঞচ গদাং বহতি যো হরিঃ। শঙ্খং কৌমোদকীং পদ্মং চক্র বিফুষিভর্তিফ 1১৭৭| 
* ০ শপ | পাপী পা পা আসজলাশি 

ভেবং ্রীতববীকেশাদিত্রয়মাহ দক্ষিণোর্ধামিতি ভ্রিভিঃ ॥ ১৭৪ ॥ কুশেশয়ং পন্মং। হেতিরাজং 

চক্রং॥ ১৭৫ ॥ 

পুরুযোত্রমে। ধরতে ॥১৭৬। ধরতে ধরতি। আত্মনেপদমার্ধং। যে! বিভপ্তি স বিষ্ণঃ এবমগ্রেইপি 

॥১৭৭। দক্ষিণে যোইধ:স্থিতকরস্তৎক্রমাদিত্যেবমাদৌ অধপ্তনো দক্ষিণকরঃ পশ্চদুর্দদক্ষিণকরঃ 
ততো বামোর্ধকরঃ ততো বামাধস্তনকরঃ ইতি ক্রমঃ। এবং শীবাহথদেবন্তাধো দি দক্ষিণকরে গদা। 

ধারিণী কল্যাণরূপিশী ছুই ছুইটা রমণী করিতে হয়। কেশবাদি মৃদ্ঠিসমূহ পূর্ববকথিত ক্রমে 
অগ্রহায়ণাদি দ্বাদশমাসের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা ৷ ১৭৫। 

অতঃপর চতুর্কিংশতি মৃষ্ঠি।-_সিদ্ধার্থসংহিতায় লিখিত আছে যে, বাস্থদেব গদা-শঙ্খ-চক্র- 

পল্পধারী। নারায়ণ নিরস্তর শঙ্খ-পদ্ম-গদা-চক্রধারী ; মাধব গদা-চক্র-শঙ্খ-পন্পধারী ; পুরুষোভম 

' চক্র-পপ্ধ-শঙখখ-গদাধারী এবং অধোক্ষজ মৃদ্ঠি পন্ম-গদা-শঙ্খ-চক্রধারী। ১৭৬। সঙ্ধর্ষণ গদা, 

শঙ্খ, পদ্ম ও চক্র ধারণ করেন; গোবিন্দ চক্র, গদা, পন্স ও শঙ্খ ধারণ করেন; বিষু গ্দা, পদ্প, 

শঙ্খ ও চক্র ধারণ করেন; মধুসুদন চক্র, শঙ্খ, পদ্ম ও গদা ধারণ করেন; অচ্যুত গদা, পদ্মা, 

চক্র ও শঙ্খ ধারণ করেন ১ উপেন্ত্র শঙ্খ, গদা, চক্র, ও পদ্ম ধারণ করেন) গ্রছায় চক্র; শঙ্খ, 

গদা ও পল্প ধারণ করেন; ত্রিবিক্রম পদ্ম, গর্দা, চক্র ও শঙ্খ ধারণ করেন? বামন শঙ্খ, চঞ্জ; 

'গুা। ও পল্স ধারণ করেন শ্রীধর পল্স, চক্র, গদা ও শব্ধ ধারণ করেন; নরসিংহ : চক্ষ, পল্প 
গাদা ও শঙ্খ ধারণ করেন; জনার্দীন পল্পু, চক্র, শঙ্খ ও গদা ধারণ করেন? অনিরুদ্ধ চক্র; গম? 

শঙ্খ ও পদ্ম ধারণ করেন? হৃযীকেশ গা, চক্র, পল্প ও শঙ্খ ধারণ করেন; পল্পনাত শঙ্খ, গন. 



৫ম বিলাসঃ। ] শপ্রীহরিভক্কিবিলীনঃ। ২৫৯ 

এতাশ্চ মূর্ভয়ো জে! দক্ষিণাধঃকরক্রমাৎ ॥ ১৭৮॥ 
মতম্যপুরাণে চ।-- 

এতদুদ্গেশতঃ প্রোক্তং গ্রতিমালক্ষণন্তথা। বিস্তরেণ ন শক্কোতি বৃহম্পতিরপি দ্বিজাঃ॥ ইতি ॥ 
সেবানিষ্টা হরে: শ্রীমতৈষবাঃ পাঞ্চরাত্রিকাঃ ৷. প্রাকট্যাদখিলাঙ্গানাং পরীমূ্ভিং বহু মন্ততে। 
সেব্যা নিজনিজৈরেব মন্ত্ৈঃ ্বস্েষটমূর্তয়ঃ । শালগ্রামাত্মকে রূপে নিয়মে! নৈব বিষ্াতে। 
দ্িভূজা জলসা তিভঙ্বীমধুরা্তি: | সেব্য যানাহরপৈশ্ চুষি কৃষশ্য দৈবতৈঃ 0১৭৯ 

পপ পপ পপর শসা 

উদদক্ষিণকরে শঙ্খ: । উ্ধবামকরে চং চন্তং। অধো-বামকরে পদ্মমিতি জেয়ং। তথা চোজং 
শ্ীকষ্ণদেবাচার্ধযপাদৈঃ।-__কেমসংদাবাপ্রবিমানি-পুর্বধোজনাঃ | গোতরিশ্রীধবৃসিংহাচ্যুতবানা- 
পোপেহকক্রমাদিতি। অন্তার্থ:।__কেশব-মধুক্দন-সনব্ষণ দামোদর-বাহ্থদেব-প্রদথায় বিজুমাধব- 
অনিরুদ্ধপুরুষোতমাধোক্ষজ-জনার্দন-গোবিন্দ-ত্তিবিক্রম-শ্রীধর-হৃধীকেশ নৃসিংহাচ্যুত-বামন-নারা- 

য়ণ-পদ্মনাভোগেন্্র-হরিকষ্যাখ্যাশ্চতুবিংশতিশ্রীমূ্তয়ঃ ক্রমাৎ জেয়াঃ ইতি। এষাং দক্ষিণোর্ধা- 
করমারভ্য ক্রমেণ শহঙ্-চ ক্র.গদা-পন্মানি জেয়ানি। তথা চ তৎপিতৃ-শ্রীরামাচাধ্যপাৈরুক্তং।__ 
কেশবাদিক-কৃষ্ণান্তমৃত্তিষটুকচতুষ্টয়ে । সব্যাপসটব্য্গণয়েৎ পুনঃ কোণাৎ তখৈব চ। সব্যমেত্য 
পুনঃ কোণাদপসব্যন্ত কোণত ইতি । অয়মর্থঃ।-_-সব্যেন শঙ্খাদৌ গণ্যমানে কেশবঃ | অপ- 

মব্যেন মধুস্দনঃ | কোণগতা। কোণাচ্চ তম্মাৎ সব্যেন সক্কর্ষণঃ, অপসব্যেন দামোদ রঃ | সব্য- 

মাগত্য কোণাদগণ্যমানে বাস্ছদেবঃ| অপসব্যমাগত্য কোণতঃ প্রহ্যুয়ঃ ৷ এবং বামোর্ধকরমারভ্য 

বিষুঃ মাধবঃ অনিরুদ্ধঃ পুরুষোত্বমঃ অধোক্ষজঃ জনার্দন ইতি যট্, বামাধঃকরমারভা গোবিন্দ- 

স্বিবিক্রমঃ শ্রীধরো! হবযীকেশ: নৃসি'হঃ অচ্যুত ইতি ষট্। দক্ষিণাধঃকরমারভ্য বামনে! নারা- 
যণ: পল্মনাভঃ উপেন্ত্রঃ হরিঃ কৃষ্ণ ইতি ঘট গণয়েদিতি | ইখং তততরির্দারঃ কার্ধাঃ ॥ ১৭৮॥ 

নু এতাবত্য এব শ্রীমূর্তয়োইন্তা বা তত্র লিখতি এতদ্িতি। বিস্তরেণ বক্ত,ং ন শরুোতি। হে 

হিজাঃ শৌনকাদয়:॥ ১৭৯॥ নঙগ শধাদিারি-চতুতুজমর্তয়ো লিখিতা ন তু রসি 
০ শি সপ শিপ 2১8 টা টিউউসিউসিউস তি শা ০ ০---০৮৮-- রা জপ পার ও চে হস জপ পা 

চক্র ও গদা ধারণ ব করেন; দামোদর পন, চক্র, গদা ও শখ ধারণ করেম। হরি শখ, চক্র, 

পদ্ম ও গদ| ধারণ করেন; এবং বিঞু শঙ্খ, গদা। পল্ম ও চক্র ধারণ করেন ।১৭৭। দক্ষিণদিকের 

নিয় হস্তকূমে এই সমন্ত মৃর্ঠির পল্মাদি ধারণ বুঝিতে হইবে অর্থাৎ অগ্রে দক্ষিণদিকের নি 
কর তৎপরে দক্ষিণদিকের উর্ধকর, অনন্তর বামদিকের উর্ধহত্ত ও পরে বামদিকের নিম়হস্ত। 
১৭৮। মহম্তপুরাণে লিখিত আছে যে, এই সমন্ত প্রতিমার লক্ষণ উদ্দেশে বলা! হইল। হে 

ছ্বিজগণ! সবিস্তার বর্ণনে স্বয়ং স্থরগুরুও সক্ষম নহেন। সমস্ত অবয়বের বিশেষ বিশেষ প্রকাশ 

আছে, এই হেতু হরিশুশ্রযাপরায়ণ পঞ্চরাত্রম হাবলক্বী সাধুর শ্রীমূর্তি নানাপ্রকার বলিয়া 

কীর্ন করেন। শ্বদ্থ মন্ত্র বার! শালগ্রামময়রূপে নিজ নিজ অভীষ্টদেবের পুজা করিবে, এ 

বিষয়ে কোনরূপ নিয়ম নাই। ধ্যানানযায়ী মৃত্তিসমূহে শ্রীকফের ঘ্িতুজ মূর্তির পূজ! করিবে। 

এই মৃত্তি নীরদবং স্টামল, স্থানত্রয়ে কুটিল ও মোহনাকার। ১৭৯। অতঃপর প্রাহুর্তাববিধান- 



২৩৪ ্রপ্রীহরিভক্তিবিলাস। [ ৫ম বিলাস: । 

অন্যাশ্চ বিবিধ মদবতারানিমর্য | প্রাছুতাববিধাবগ্রে লেখ্যান্ততছিশেষতঃ ॥ ১৮০ | 

নিত্যকর্ প্রসক্গেইত্র মৃত্তিজন্মপ্রতিষ্ঠয়োঃ । বিধির্ন লিখিতৃং যোগাঃ স তু লেখিষ্যতেই গ্রতঃ 1১৮১। 

ভথ শালগ্রমপিলাঃ| 

গৌতমীয়তস্ত্রে।__ 
গণ্ুকাশ্চৈব দেশে চ শালগ্রামস্থলং মহৎ। পাষাণং তত্তবং যত্তং শালগ্রামমিতি স্বতং | 

স্বনপুরাণে ।-- 

নিগ্ধা কষ পাগুরা বা গীতা নীল। তখৈব চ। বক্রা রুক্ষ! চ রক্তা চ মহান্থুলা ত্বলাঞ্ছিত। । 
কৃপিল। দর্ঘুর। ভগ্ন বহুচক্রৈকচক্রিক|। বৃহনুখী বৃহচ্চক্রা লগ্নচক্রাথ ব। পুনঃ । 

* বদ্ধচক্রাথ বা! কাচিন্তগ্নচত্রা ত্বধোমুখী । 

অধ তাসাং বর্ণাদি-তেদেন গুণদোষৌ। 
তত্রৈব।-_- 

জি সিদ্ধিকরী মন্ত্রে কৃষ্ণ কীন্ঠি দদাতি চ। পাগুরা পাপদহনী পীত। পুত্রফলগ্রদ]। 

নাথাদি-বিশেষমূর্তয, তত্স্$কৈ: কীদৃশী তত ু্তিরপান্তা বিশেষতশচাত্র শ্রগোপালদেবন্ত পুজা-. 
বিধিলেখনে তশ্য প্রকৃতিরবশ্টং বিজঞাতৃমগেক্ষাত, তত্র লিখতি অন্তাশ্চেতি । আদিশবেন চতু- 

র্ঘহপার্ধদাদয়ঃ। অগ্রে লেখ্য-্রীমৃিপ্রাহর্ভাববিধৌ লেখ্যাঃ। য্ঘপি শ্রীমদেগাপালদেব- 
্কাষটাদশাক্ষরমন্ত্রত: লিখ্যতেইচ্চাবিধিরিত্যনেন এতদ্বিলাসারস্তে প্রীমদেগাপালদেবন্যৈব পৃজাবিধি- 
লিখনং প্রতিজাতং তদেবাতোপাদেরধ অতন্তপ্ঠৈব শ্রীমুর্ঠিরপি লিখিতুমুপযুজ্যতে। তথাপি 

্রস্থারস্তে শ্রীবৈষ্ণবানাং সর্কেষামেব সামান্যতোইবস্তরুত্যকম্মলিখনং প্রতিজ্ঞাতমন্তীত্যশেষ- 

্ীমর্্যপেক্ষয়। তত্তদ্িশেষবিজ্ঞানার্থং তথ! ইতত্ততো বর্তমান-বিবিধ-্ীমৃদ্তিপরিচালনার্থঝ প্রসঙ্গ 
দ্যা অপি শ্রীমৃত্তয়োইত্র লিখিতাঃ যথ। ৃসিহহুপরিচর্য্যাদি রস্থেশ্রীকৃফদেবাচারধ্যাদিভিঃ সর্বা এব 

তা ইতি। এবমন্যদপ্যুহং ॥ ১৮০। নন প্রতিষ্ঠায় ভগবন্নন্দিরং ভবতীত্যুক্তে: প্রতিষ্ঠাবিধিস্তথা 
্রীমুখাগ্যবমুবপরিমাণাদিনা রৃস্তিপ্রাহূর্তাবপ্রকারশ্চাত্রাপেক্ষ্যতে, তত্র লিখতি নিত্যেতি। 

অত্র অন্সিন্িত্যকর্মলিখনগ্রবরণে। মূর্কেঃ প্রতিকৃতের্জন্ন প্রাহুর্তাবঃ প্রতিষ্ঠা চ তয়োবিধিঃ 
লিখিতুমযোগ্যোহতোহগ্রে কাদাচিতককৃত্যলিখনে ॥ ১৮১। 

কর্তনস্থানে ভগবানের অবতারাদি অপরাপর বিবিধ মৃষ্ঠির বিষয় সবিস্তার লিখিত হইবে। 
১৮০। এখন নিত্যক্কিয়ার প্রমঙ্গের মধো মৃষ্ধিনমূহের প্রাহুর্তীৰ ও প্রতিষ্ঠাবিধান লিপিবন্ 

কর! অনুচিত, উহ! পরে লিখিত হইবে। ১৮১। 

অতঃপর শাল গ্রামশিলাসমূহ।_গৌতমীয় তত্ত্রে লিধিত আছে যে, বিস্তৃত শালগ্রামস্থান 
গণ্ডকী নদীর প্রদেশে বিরাজিত। তত্রোৎপর প্রন্তরকেই শালগ্রাম কছে। স্বন্দপুরাণে 
লিখিত আছে যে, শালগ্রাম ন্িগ্ববর্ণ, কৃষ্ণবর্ণ, নাল্বর্ণ, বক্র, কক্ষ; লোহিতবর্ণ, অতিশ্মুল, চিন্ব- 
হীন, কপিলবণ্, ভেকাকৃতি, ভগ্ন, বহুচক্রযুক্ত, একচক্র, ৪ বৃহচক্র, লগ্নচক্র, বন্ধচক্র, ভর্ন- 
চক্র অথবা! অধোবদন। 



রি উত্রীহরিভক্তিবিলামঃ। ২৬১ 
নীলা সন্দিশতে লক্্মীং রক্ত রোগ-প্রদায়িকা। রুক্ষা চোছেগদা নিত্যাং বক্তা দারিজ্রযদায়িকা | 

স্থূল! নিহস্তি চৈবাফুণিক্ষলা তু অলাঞ্ছিত1। কপিল! কর্ব,রা ভগ্না বহচক্রৈচক্রিকা ॥ 
বৃহন্ুখী বৃহচ্চক্রা জগ্নচক্রাথ বা! পুনঃ ॥ ১৮২ ॥ 

বন্ধচক্রাথ ঝ৷ যা'স্যান্তনচত্রা ত্বধোমূখী। পূজয়েদ্ যঃ প্রমাদেন দুংখমেব লভেত সঃ॥ ১৮৩॥ 
অগ্নিপুরাণে চ।-_ 

তথ ব্যালমুখী ভগ্না বিষম! বন্ধচক্রিক1। বিকারাবর্তনাভিশ্চ নারসিংহী তখৈব চ॥ 
কপিল] বিভ্রমাবর্তা রেখাবর্ভা চ য! শিলা । ছুঃখদা সা তু বিজেয়া সুখদ1 ন কদাচন ১৮৪ । 

সিদ্ধ শ্ামা তথা মুক্তাইমায় বা সমচক্রিক! । ঘোঁিমুহ্ঠিরনস্তাখ্যা গভীর সম্পুটা তথ|। 
হুকমৃততিরমৃত্িশ্চ সংমুখা সিদ্ধিদায্বিকা । ধাত্রীফলপ্রমাণা যা করেণোভয়সম্পুট। । 

পৃজনীয়া প্রযত্বেন শিলা চৈতাদৃশী শুভ ॥ ১৮৫ ॥ 

দুর! দর্ুরো। ভেকম্তদাকারেতার্থঃ। কর্ধরেতি পাঠে মিশ্রবর্ণা ॥ ১৮২ ॥ বন্ধচক্রা 
অব্যক্তচক্রা রক্তাদিক! এত! যঃ পৃজয়েৎ ॥ ১৮৩ ॥ ব্যালমুখী ব্যালন্যেব মুখং যন্তাঃ সা। বিষম 
পরম্পরাসম্মুখচক্রা'। বিকাররূপৈরাবর্তৈরপলক্ষিত। নাভিশ্চক্রমধ্যোক্নতভাগো যন্যাঃ সা। 
বিভ্রমাবর্তা সন্দিখবাবর্তা। রেখাবর্ভা রেখামগুলম়াবর্ত ॥ ১৮৪ ॥ মুক্ত! মুক্তাফলাকতিবর্তূলা। 
অমায়। অকৃত্রিম! ইতি সর্বাত্রাম্থেতি। যদ্ধা। সন্ধানাদিকর্মরহিত1। ঘোণিঃ বরাহস্তঘব়,দি্ঘস্তাঃ 
অগ্রে লেখ্যলক্ষণবরাহমৃত্ি্বা। সম্পুটা! সমপুট1!। অমৃত্তিবণনথদেবমূপ্তিঃ। অকারে! বাস্থদেবঃ 
স্যার্দিতি অভিধানাৎ। সন্মুখ। সমমুখা । করেপোভয়সম্পুটা করপষঠবুরতা করতলসমা চ ॥ ১৮৫ | 

শপ ০০ শিপ পপ আপানার ০ মা প্ 

_ বর্ণাদিভেদে শালগ্রামশিলার দোষ  স্বন্দপুরাণেই লিখিত আছে যে, ছে যে ্িষ্বর্ণ শিলা মন্ত্র 
সিদ্ধিপ্রদ্াত্রী, কৃষ্কবর্ণ! কীর্জিদায়িনী, পাুবর্ণ শিলা পাপনাধিনী, পীতবর্ণ। পুত্রফলদাত্রী, নীল- 
বর্ণ! লক্ষমীবর্ধিনী এবং রক্তবর্ণা শিলা রোগ উৎপাদন করেন। রুক্ষশিলা উদ্বেগ-জনযিত্রী, 
বক্তা দারিজ্রা প্রা, স্থুলশিল! পরমাযুক্ষয়করী, চিহুশূন্া নিক্ষলা। যিনি প্রমাদ বশড়; কপিল- 
বর্ণ, কর্বধ,রবর্ণ, ভয়, বহচক্র-বিশিষ্ট, একচক্র, বৃহনুখ, বৃহত্র, লগ্নচক্র, বন্ধচক্র, ভগ্চক্র অথবা 
অধোমুখ শিলার অর্না করেন, তাহাকে ছুংখপ্রাপ্ত হইতে হয় সন্দেহ নাই। ১৮২--১৮৩। 

অগ্নিপুরাণেও লিধিত আছে যে, যে শিলার মুখ ভূজঙ্গের মুখের মত, যাহা ভগ্ন, যাহার চক্র পর- 

স্পর সম্মুখীন, যাহার চক্র বদ্ধ, যাহা বিকারাবর্তনাভি-বিশিষ্ট ( ষে শিলার নাভি প্রদেশ রীতিমত 

প্রকাশিত নয় এবং অগ্রকাশ বণতঃ আবর্ত অর্থাৎ ঘূর্ণায়মান রেখা-বিশিষ্ট ), আর যাহা! নর- 
দিংহ্মূর্তি, কপিলবর্ণ, যে শিলার আবর্তবিষয়ে সংশয় জন্মে ও যাহার আবর্ত রেখাময়, তাহার 
পূজা করিলে ছুঃখসঞ্চার হয়, কদাচ গ্ুখের আশা নাই। ১৮৪। যাহা গিঞ্চ, শ্কামলবর্ণ, মুক্তা 

 ফলবৎ বর্ত,লাকৃতি, অকৃত্রিম, সমচক্র, বরাহাকার, গভীরনাঁভি, সমপুট, সুনমরডি, বানুদেববৃ্ি, 
সমবদন, পরিমাণে আমলকী ফলের সদৃশ, কযপৃষ্ঠবৎ উন্নত. ও করতলের সমানাকার, তাহ! 

ঘত্বমহকারে অর্চনা করিবে। এঁ সমস্ত শিলা কল্যাণপ্রদ। ১৮৫। যে মৃত্ি বাহার অভীষ্ট, তিনি: 
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ইত নত যা ষ্ঠ স তাংযত্বেন পূজয়েৎ। পৃজিতে ফলমাপ্োতি ইহলোকে পরন্ধ চ ॥ ১৮৬ ॥ 
দোষাশ্চৈতে সকামার্চনবিষয়াঃ ॥ যত উত্তং প্রীভগবতা ত্রাঙ্গে ।__ 
খণ্ডিতং স্ব,টিতং ভর্নপার্খতিন্নং বিভেদিতিং। শালগ্রামসমুত্ভূতং শৈলং দৌষাবহং ন হি ॥১৮৭। 

শ্রীরুদ্রেণ চ স্বান্দে।-_ 

খণ্ডিতং ক্রাটতংভুগং শালগ্রামে ন দৌষভাক্। ইস্া তু যস্য যা মুক্তি সতাংযত্বেন পৃজয়েৎ ॥১৮৮। 
তথা ।-_ 

চত্রং বা কেবলং তত্র পল্মেন সহ সংযুতং | কেবল। বনমাল। ব৷ হরি্্যা সহ স্থিতঃ ॥ ১৮৯ ॥ 

নু মুখ্যাভাবে ত্বমুখ্যা হি পৃজ্যা ইত্যুচ্যতে পরৈঃ ॥ ১৯৭ 
রা অথ ত।মামেব লক্ষণবিশেষেণ সংজ্ঞাবিশেষঃ। 

ব্রাঙ্গে শ্রীভগবদ্ধ,ক্গসংবাদে ।-- 

নিবসামি সদা ব্রক্ষন্ শাল, ্ রার্মীখযবেশ্মনি। তত্রৈব রথচক্রাস্কভেদনামানি মে শৃণু॥ ১৯১। 

দ্বারদেশে সমে চক্রে দৃশ্ততে নাস্তরীয়কে। বাস্থদেবঃ স বিজেয়ঃ শুক্লোভশ্চাতিশোভনঃ ॥ ১৯২ 

_পুঁজিতে পুজনে তে সতি ॥১৮৬। শৈলং শিলায়াঃ সমূহঃ ।১৮৭। খণ্ডিতমিত্যা্দি ভাবে: করপ্রতা-. 

যাস্তং॥ ১৮৮ ॥ তথাপি লম্ষ্যা সহ ভগবান্ তত্র তিষ্ঠতীত্যর্থ;॥ ১৮৯ ॥ পৃজ্যাপৃজ্যত্বয়োঃ কেষা- 
ঞিন্পতং লিখতি মুখ্য ইতি । মুখ্যানাং স্িগ্কাদীনামভাবে সতি অমুখ্যা রক্াদয় এব পৃজ্যাঃ | 
যদি চ মৃখ্যা লভান্তে তদান্যপূজনে ততদৌষ এবেত্যর্থ: ॥ ১৯০ ॥ 

রথন্যেব চক্রং রথচক্রাকারং যং স্থদর্শনচক্রং তন্য অঙ্কে চিগ্ববিষয়ে যো ভেদস্তশ্মিন সতি 

যানি নামানি নামভেদ! ভবন্তি তানি মে মন্তঃ শৃণিত্যর্থ; ॥ ১৯১ ॥ নান্তরীয়কে অ অবাস্তরে। 

সঘত্বে  সধত্বে সেই মৃত্তির পূজা করিবেন। পুজ! করিলে ইহ পর উভয়ন্্রই ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। 
১৮৬। যে সমস্ত দৌষের কথা বল। হইল, উহ! সকাম-অষ্চন1-বিষয়ক, কেননা, ব্রক্ষপুরাণে ভগ- 

বানের উক্তি আছে যে, কি খণ্ডিত, কি স্ফুটিত, কি ভগ্ন, কি পার্শবভগ্ন, কি বিভিন্ন, যেরূপই হউক্ 
ন কেন, শালগ্রামস্থলীতে জাত শিলায় কোন দোষ নাই। ১৮৭। স্বন্দপুরাণে শ্রীরুত্রের উক্কি 
আছে যে, কি খগ্ডিত, কি স্ফুটিত, কি ভগ্ন, যেরূপই হউক্ না, শালগ্রামশিলাযম কোন দোষ 

হয় না। যে মূর্তি যে ব্যক্তির অভীষ্ট, তিনি সযত্বে সেই মূর্তির অঙ্চনা! করিবেন। ১৮৮। 
আরও লিখিত আছে যে, শিলাতে চরণচিহ্ সংলগ্ন থাকিলে, কেবল চক্রচিহ্ন থাকিলে, কিংব৷ 

কেবলমাত্র বনমালাচিহ্ন বিদামান থাকিলে হরি কমলার সহ তাহাতে অধিষ্ঠান করেন। ১৮৯। 
অপরাপর পপ্ডিতগণ বলেন, স্গিগ্ধবর্ণাদি শিলা শ্রেষ্ঠ এবং রক্তবর্ণাদি অপ্রধান। প্রধানের 
অভাবে অ*ধানের অর্চনা করিবে । ১৯০ । 

লক্ষণভেদে শালগ্রামশিলার সংজ্ঞাভেদ।__ব্রহ্মপুরাণে ভগবদ্ত্রহ্ষসংবাদে লিখিত আছে যে, 
হে ত্রহ্ষন! আমি নিরস্তর শালগ্রামনামক গৃহে অবস্থান করি। এ সমত্ত শ্লি/তে চক্রচিহ্ের 

প্রভেদ থাকিলে নামেরও ভিন্নতা হয়, সেই সমন্ত নাম মৎসকাশে অবধান কর । ১৯১। যে 
শিল্পার দ্বার পদেশে সমান চক্রদ্বয়, নিতান্ত মধাস্থলে সংস্থিত নক্কে এবং ঘাহা। শুভ্রবর্ণ ও অতীব 
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বে চক্রে একলগ্নে তু পূর্ববভাগস্ত পুষ্ধলঃ। বক্বর্ষণাখ্যো! বিজ্ঞয়ো রক্তাভশ্চাতিশোভনূঃ ॥. 
প্রদথায়ঃ ুম্চত্রস্্ পীতদীপ্তিস্তঘৈব চ। শুধিরং ছিদ্রবহুলং দীর্ঘাকারস্ত তন্তবেং। 
অনিরুদ্ধন্ত নীলাভে! বর্ত,লশ্চাতিশোভন: | রেখাত্রয়ন্ত তদ্দারি পৃষ্ঠং পদ্মেন লাহ্ছিতং। 
সৌভাগ্যৎ কেশবো দদ্যাৎ চতুফ্োণে! ভবেতু ষঃ। শ্যাম নারায়ণং বিষ্যান্নাভিচন্রং তথোন্নতং । 

দীর্ঘরেখ। সমোপেতং দক্ষিণে শুধিরং পৃথু। উর্ধং মুখং বিজানীয়াৎ দ্বারে-্র হরিরূপিণং । 
কামদং মোক্ষদ্চের অর্থদঞ্চ বিশেষত: । পরমেঠী লোহিতাভঃ পদ্মচক্রসমন্থিত: । 
বিষারৃতিন্তথা পৃষ্ঠে শুধিরং চাতিপু্লং ৷ কুষ্ণবর্ণন্তথা বিষু স্থুলে চক্রে স্থশোভন: | 

্রঙ্চচধ্যেণ পৃজ্যোহসাবন্থ। বিশ্নদে! ভবেৎ। 
কচিচ্চ ।__ 

কপিলো নরসিংহোইথ পৃথুচক্রে চ শোভনে। ব্রন্বচ্যযাধিকার) স্ানান্তথা পূজনং ভবেহ॥ 
নরসিংহস্তিবিন্দুঃ স্তাৎ কপিলঃ পঞ্চবিন্দুকঃ। ব্রহ্মচধ্যেণ পূজা: স্ঠাদন্তথ। সর্বববিক্নদঃ ॥ 
স্থুলং চক্রদ্বয়ং মধ্যে গুড়ল।ক্ষানবর্ণকং । দ্বারোপরি ৬থা রেখ। পদ্মাকারা সুশোভন। । 
স্ুটিতং বিষমং চক্রং নারসিংহস্ত কাপিলং। সংপৃজ্য মুক্তিমাপ্রোতি সংগামে বিজয়ী ভবেৎ । 

পান্সে কার্তিকমাহাত্মে চ।- 

যস্ত দীর্ঘমুখং পূর্ববকথিতৈল ক্ষণৈযুতং। রেখাশ্চ কেশরা'কারা নারসিংহো মতো হি সঃ॥ 
ব্রাঙ্মে।_বারাহংশক্তিলিঙ্গে চ চক্রে চ বিষমেস্থতে। ইন্্রনী* নিভং স্থুলং অ্রিরেখালাদ্ছিতং শুভং। 

যদ্বা। অন্তরং মধ্যম্ অন্তর! বিচ্ছেদো বা তথ্ধিহীনে। অনতিমধ্যদেশস্থে সংলগ্নে বেত্যর্থঃ॥ 
১৯২॥ শুষিরং মুখচ্ছিদ্রং যৎ তদ্দীর্ঘাকারং ভবেং ছিত্রবহুলঞ্চ অবান্তরবহুছিদ্রযুক্তমিত্যর্থঃ। 
নাভিচক্রং চক্রস্য নাতিমধ্যভাগ | ইত্য্থ | তারং প্রণবরূপম্ উর্ধমুখত্বাৎ মাহাস্্যাদ্বা।, যথা, 

মনোহর, ত্বাহাকে বাহ্থদেব ক কহে। ১৯২। যে শিলার চক্রদ্ধয় একভাগে সংযুকজত, কিন্তু স্টল 

গৃথক্ পরিপুষ্ট, আর যাহা! দেখিতে লোহিতবর্ণ ও অতীব শোভাবিশিঞু তাহাকে সন্র্ষণ কহে। 
চক্র সুম্ম, বর্ণ পীত, মুখচ্ছিত্র দীর্ঘ ও সেই 'ছিদ্রের অভ্যন্তরে বহু ছিদ্র থাকিলে তাহার নাম 
্রদায। বর্ণ নীল, আকুতি বর্ত,লবৎ ও দেখিতে মনোহর হইলে এবং মুখদ্বারে রেখাত্রয় ও 
পৃষ্ঠে পল্প থাকিলে তাহাকে অনিরু্ কহে। চতুষ্ষোণ হইলে তাহাকে কেশব বল! যয়। ইনি 
সৌভাগ্যপ্রদ। শ্তামবর্ণকে নারায়ণ কহে; ইহার নাভিচক্র উন্নত, রেখ৷ দীর্ঘ ৪ দক্ষিণদিকে 
বিস্তৃত মুখচ্ছিত্ব। বিবরদ্ধার উর্দমুখ হইলে হরি বলা যায়; ইনি অভীষ্টগ্রদ, মুক্তিদাতা ও 
বিশেষতঃ অর্থপ্রদাতা। বর্ণ লোহিত হইলে এবং পদ্ম ও চক্র চিহ্ন থাকিলে তাহাকে পরেঠী 
কহে; ইহার আকার বিষের মত্ত, ইহার পৃষ্ঠে সম্যক্রূপে মুখচ্ছিত্র প্রকাশিত আছে। বিষ 
ভ্লফব্ণ, পরম কুম্বর ও ছুইটী স্থুলচক্রবিশিষ্ট,ব্রহ্মচারিভাবে থাকিয়া! ইহার পুজা করিবে, নচেৎ 
ইনি বিশ্ন উৎপাদন করিয়া থাকেন। কোন কোন স্থানে বর্ণিত আছে ধে, কপিল ও নরসিংহ 
মূর্তির প্রত্যেকের ছুইটী করিয়। স্থুল চক্র বিদ্ধমান আছে, ব্রক্মচারীই তীহাদিগের 
অঙ্চনা করিবেন, অন্তরূপে তাহাদের অর্চনা! হয় না। নরসিংহের তিনটি বিশ্ব এবং 
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পায্পে চ তত্রৈব।-_ 
বরাহাক্কতিরাহুযসক্ররেধনবলন্ত:। বারাহ ইতি স প্রোককো না ুিমুক্তিকন প্র: 

ব্রাহ্ম এব ।- 

দীর্ঘ! কাঞ্চনবর্ণা যা বিন্দুত্রয়বিভূষিতা | মৎন্তাখ্য! স| শিল। জেয়। তৃক্তিমুক্তিফলপ্রদা ॥ 

কচিচ্চ।-_মৎ্যর্ূপন্ত দেবেশ দীর্ঘাকারস্ত যত্তবেৎ। বিন্দত্রয়সমাযুক্তং কাংন্তবর্ণং বিশোভনং। 
্রাঙ্ম এব।- কৃর্ধন্তঘোন্নতঃ পৃষ্ঠে বর্ত,লাবর্তপৃরিতঃ। হরিতং বর্ণমাধত্তে কৌন্তভেন চ চিহ্নিত; । 
পাল্পে চ তাত্রেব।-_ 

কৃষ্মাকার! চ চত্রাঙ্কা শিল! কৃর্মঃ গ্রকীপ্তিত:। 
্রাঙ্থ এব ।-_হয় গ্রীবোইঙ্কৃশীকারো রেখ। চ র্ুসমীপগ| | বহুচক্রসমাযুক্তং পৃষ্ঠং নীরদনীলকং ॥ 
কচিচ্চ।__হরগ্রীবাঙ্কুণা চারে রেখাঃ পঞ্চ ভবস্তি হি। বহুবিন্দুসমাকীর্ণে দৃশ্তন্তে নীলরপকা: | 
পাদ্মে চ তত্বৈব। _ 

হয়গ্রীবা! থা লা! রেখাঙ্ক! যা শিলা ভবেং। তথাহসৌ স্থান গ্রীবঃ পৃজিতো জ্ঞানদে! ভবে । 
কিঞ্চ।__অশ্বারুতি মুখং যন্ত সাক্ষমালং শিরন্তথা। পদ্মার তিউবেদ্বাপি হয়শীর্ন্থসৌ মৃতঃ ॥ 
ত্রা্গ এব ।-- 

বৈকু্ঠং মণিবর্ণাভং চক্রমেকং তথা ধ্বজং। দ্বারোপরি তথা রেখ! পদ্মকারা স্থশৌভনা । 
ক জপ ৮. ৯ সি পিপিপি শিস শা শশা শপ পাশ শ 

তারয়তীতি তথ। তং। উপর চক্রে দ্বে ইত্যেবং তত্রৈধ ূ র্বকথিতৈদমোদর, ণমোদরলক্ষণৈযুক্তং। 

কপিরের গাচটা বিন্দু আছে। ব্রক্ষচারিভাবে থাকিয়া ইহাদের অর্চনা রটনা করিবে, নচেৎ ইহারা 

সর্বথা বিদ্ন সম্পাদন করেন। যে নরসিংহ ও কপিলের দুইটা স্ুল চক্র আছে, বর্ণ গুড় ও 
লাক্ষার সদৃশ, মুখদ্ধারের উপরে পদ্মারৃতি মনোহর রেখা, গার চক্র বিভিন্ন ও বিষম, তাহা- 
দের অর্চনা করিলে মুক্তিলাভ হয় এবং সংগ্রামে জয়ী হওয়া যায়। পন্মপুরাণে কার্ডিক- 
মাহাত্ম্য বর্ণিত আছে যে, ধাহার মুখবিবর দীর্ঘ, পূর্বোক্ত লক্ষণসমদ্থিত এবং যাহাতে কেশর- 
বং কতিগক্জ রেখ বিষ্মান থাকে, তাহাকে নরমিংহ কহে। ব্রদ্ধপুরাণে লিখিত আছে যে, 

যাহাতে ছুইটা শক্কিচিহু ও বিষমচক্রঘয় বিজ্যমান থাকে, যাহার বর্ণ ইন্জনীলমণির তায়, যাহা 

স্কুল, যাহ! রেখাত্রয়-সমন্বিত এবং যাহ। স্থদৃশ্ঠ, তাহাকে বরাহ কহে। পদ্মপুরাপেও কার্ডিক- 

মাহাত্মে লিখিত আছে যে, যিনি বরাহবৎ আকৃতিবিশিষ্ট, বক্ষ, চক্র ও রেখাসমন্থিত, তাহাকে 
বরাহ কছে। ইনি তোগমুক্তিপ্রদ | ব্রদ্ষপুরাণে লিখিত আছে যে, যিনি দীর্ঘ, হুবর্ততুলা 
বরগবিশিষ্ট ও বিনুত্রয়ে সমলঙ্কৃত, তাহাকে মংস্ত কহে। ইনি ভোগ ও মুক্তিগ্রদ। স্থানান্তরে 
আরও লিখিত-আছে যে, ধাহার আকৃতি দীর্ঘ, বণ কাংস্তের স্তায় ও দেখিতে মনোহর এবং 

ধশহাতে তিনটা বিন্ু আছে, তাহাকে মংস্ত কছে। ব্রন্ষপুরাণে লিখিত আছে যে 
হার পৃষ্ঠদেশ উন্নত, যিনি বর্তল আবর্তে পূর্ণ, হরিঘব্ণবিশিষ্ট ও কৌন্ততচিহছে 
ভূষিত, তাহাকে কৃন্দশ কহে। পদ্মপুরাণের কার্তিকমাহাত্মাগ্রসঙ্গে লিখিত গ্জাছে 
ধে, অঙ্কুশাকৃতিবিশিষ্ট হইলে, চক্রসমীপে. রেখা বিস্তমান থাকিলে, বহচক্র থাকিলে 

স্পা পা 



£ম বিলাস: । ] প্রঞ্ীহরিভক্তিবিলাসঃ | ২৬৫ 
ভ্ীধরত্ব তথা দেবশ্চিহ্থিতো বনমালয়া । ব্দ্বকুন্থমাকারে! রেধাপঞ্চকভূষিতঃ ॥ 
বর্ত,লম্চাতিহুন্বশ্চ বামন: পরিকীর্তিতঃ ৷ অতসীকুস্থমপ্রখ্যো বিন্দুনা পরিশোভিতঃ ॥ 

অন্তর চ। _- 
বামনাখ্যো ভবেছেবো হৃন্বে। যঃ স্যান্সহাছ্যুতিঃ | উর্ধচত্রত্তধশ্চ ক্রঃ সোইভীষ্টার্থপ্রদোহচ্চিতঃ ॥- 

্রাঙ্ম এব।-_দর্শনস্তথ। দেব; স্ঠামবর্ণো মহাছ্যুতিঃ। বাঁমপার্ে গদাচক্রে রেখে চৈব তু দক্ষিণে।: 
পাল্সে কান্ঠিকমাহাজ্ম্যে ।__- 

_ চক্রাকারেণ পড.ক্তিঃ সা যন্ত্র রেখাময়ী ভবেং। স ন্ুদর্শন ইত্যেবং খ্যাতঃ পুজাফল প্রঃ ॥ 
দামোদরন্তথা স্থুলো৷ মধ্যে চক্র প্রতিষ্ঠিতৎ । দুর্ববাভং দ্বারি সন্কীর্ণং পীতা৷ রেখা তখৈব চ॥ 

পাদ্মে চ তত্রৈব।-- 
উপধ্যধশ্চ চক্রে দ্বে নাতিদীর্ঘং মুখে বিলং। মধ্যে চ রেখা লম্ৈক| স চ দামোদর: স্ৃতঃ| 

অন্যত্র চ।--স্থুলো দামোদরো জেয়ঃ বুম্ধ্রদ্ধে। ভবেতৃ যঃ। চক্রে চ মধ্যদেশস্থে পৃজিতঃ হুখদঃসদ1॥ 

নানাবর্পো হৃনন্তাক্ষো নাগভোগেন চিহ্নিতঃ। অনেকমূর্িসংভিন্নঃ সর্ববকামফলপ্রদঃ ॥ 

_বারাহং বিজঞানীয়াদিতি পূর্ব যুব সম্বন্ধ: | এবমগ্রেহপি কচিৎ। সা! বজ্রকীটোস্ভব! রেখামী 

এবং ৃ্টভাগ মেঘবৎ নীলবর্ণ হইলে তাহাকে হয়গ্রীব কহে। কোন কোন গ্রন্থে এইরূপ 

লিখিত আছে যে, হয় গীবমূর্তি অন্কুশ[ক্তি এবং ভাহাতে পাচটি রেখ।ও বিন্দুচিহ্ব বিদ্যমান 
আছে, আর তিনি দেখিতে নীলবর্ণ। পদ্মপুরাণে লিখিত আছে যে, অশ্বগ্রীবাবং লম্ঘিত 

রেখা বিষ্মান থাকিলে তাহাকে হয়গ্রীব কহে; ইহার অর্চনা! করিলে ইনি জ্ঞান প্রদান 
করিয়া থাকেন। আরও লিখিত আছে যে, ধাহার মুখবিবর ঘোটকের মুখের তুল্য ও 

উপরিভাগে অক্ষমালা চিহ্ন বিষ্কমান আছে, তাহাকে হয়গ্রীব কহে। ইহার আকৃতি পদ্মবং। 

্হ্ষপুরাণে লিখিত আছে যে, ধাহার বর্ণ মণির বর্ণের তুল্য, যাহাতে একটি চক্র বিদ্যমান 

আছে, ধিনি ধ্বজচিহ্ৃবিশিষ্ট এবং ধাহার মুখছিপ্রের উপরিভাগে পদ্মাকৃতি মনোহর রেখা দৃষ্ 
হয়) তাহাকে বৈকু্ঠ কহে। বনমালার চিহ্ন বিগ্যমান থাকিলে এবং কান্েকুস্থমব্শ্বামবর্ণ ও 

বিন্দুচিহ্থবিশিষ্ট হইলে তাহাকে শ্রীধর কহে। অন্তত্রও লিখিত আছে যে, ষাহার আকার 
খর্ব, কাস্তি মনোহর এবং যিনি উর্ধে ও নিয়ে চক্রবিশিষ্ট, তাহাকে বামন কহে; ইহার পৃজা 

করিলে অভীষ্ট ফল দান করেন। ব্রক্ষপুরাণেও লিখিত আছে যে, যিনি শ্ঠামবর্ণ, মহ! 

কাস্তিমান্ বামভাগে গদা ও চক্রবিশিষ্ট এবং যাহার দক্ষিণ পার্থ দুইটা রেখ বিষ্যমান 

আছে, তীহাকে স্থুর্শন কহে। পক্পপুরাণের কার্তিকমাহাত্ম্যে বর্ণিত আছে যে, ধাহার 

সেই রেখাগুলি চক্রাকৃতি, তাহাকে হ্ুপর্শন কহে, ইহীর অগচ্চনা করিলে ইনি ফলগ্রদান 
করেন। দামোদর স্কুল, মধ্যভাগে ইহার চক্র, বর্ণ দুর্বার স্তায়, মুখছিত্র্থার সংকীর্ণ, একটা 
গীতবর্ণ রেখাবিশিষ্ট । পল্সপুরাণের এ শ্থামেই লিখিত আছে যে, উপরে ও মিম চক্র, 
ঘুখবিবর অনতিদীর্ঘ ও মধ্যে একটা লন্বিত রেখ! থাকিলে তাহাকে দামোদর কহে। অন্তত্রও 
লিখিত আছে যে, দাষোদর গুলে, ইহার মুখছিত সংকীর্ণ ও মধ্ন্থলে ছুইটী চক্র আছে? ইহার 



২১ শ্প্রীহরিভক্তিবিলাসঃ। [ ৫ম বিলাস; | 

পালে চ তত্ৈব।- অনম্তচক্রো বহুভিশ্চিক্কৈরপুযপলক্ষিত:। অনস্তঃ সতু বিজেয়ঃসর্বপৃূজাফলপ্রদ:॥ 
দৃশ্ততে শিখরে লিঙ্গং শালগ্রামসমুস্তবং ৷ তন্ত যোগেশ্বরে। নাম ব্রন্বহত্যাং ব্যপোহতি 
আরক্তং পদ্মনাভাখ্যং পঙ্থজচ্ছত্রসংযুতং | তুলশ্তা পৃজয়ন্নিত্যং দরিজস্বীশ্বরো ভবেং ॥ 

 চক্রাকৃতিং হিরণ্যাখ্যং রশ্িজালং বিনির্দিশেৎ। স্বর্ণরেখাবন্থলং স্কটিকছ্যুতিশোভিতং | 
কিধাত্র। অর্ধচন্্ররতির্দেবো হৃধীকেশ উদ্দা্ঘতঃ। তমর্চ্য লভতে স্বর্গং বিষয়াংস্চ সমীহিতান্। 

বামপার্থে সমে চক্রে কৃষ্ণবর্ণ: সবিন্দুকঃ | লক্ষ্মীনৃসিংহে। বিখ্যাতো তুক্তিমুক্তিফলপ্রদঃ ॥ 
অিবিক্রমথা দেবঃ শ্যামবর্ণো৷ মহাছ্যাতিঃ | বামপার্ে তথা চক্রে রেখা চৈব তু দক্ষিণে ॥ 

প্রদক্ষিণাবর্তরূতবনমালাবিভূষিতা । যা শিলা কৃষ্ণসংজ! সা ধনধান্তস্থখপ্রদ। | 
গৌতমীয়ে ।_ 
বহুভির্জরভিঃ পুণোর্যদি কশিলাং লভেৎ। গোম্পদেন তু চিহ্ছেন জনথস্থেন নখাপাতে ॥ 
চতশ্রো যন্র দৃষ্তাস্তে রেখা; পার্খপমীপগাঃ। ঘ্ধে চক্রে মধ্যদেশে তু সা শিলা তু চতর্শখা। 
কিঞ্চ। পাদ্মে তত্রেব।-__ 
বঙ্তুকীটোস্তবা রেখাঃ পঙ রিনা যত্র বৈ। শালগ্রামশিল! যা সা রিনি ১৯৩ 

গঙ্কিঃ চক চক্রাকারেণ বিশিষ্টা যত্র ভবেং। তং তং দর্বাভং বারি সর চ বিজানীয়াং। 
শীলগ্রীমসমূত্তবং লিঙ্গং চিহ্নৎ চক্রমিত্যর্থ। শিখরে ঘযন্তোপরি দৃশ্ততে। হিরণ্যাখ্যং 
হিরণাগর্তাখ্যং বিনির্দিশেং। পাঠাস্তরং স্গমং। যত্র যস্যাং সা শালগ্রামশিল! ॥ ১৯৩॥ 
রানার |. ৯৭ পারার, 

অঙ্চন! করিলে ইনি নিরস্তর স্থথগ্রদ হন। অনস্ত বিবিধবর্ণবিশিষ্ট, তাহাতে ভুজঙ্গদেহের চিহ্ন 
ও নানামূর্তি মিশ্রিত আছে; ইনি নিখিল অভীগ্মিত ফলপ্রদান করেন। পদ্মপুরাণের 
উপরোক্ত স্থানেই লিখিত আছে যে, বহুচক্র ও বহুবিধ চিহ্ন থাকিলেই তাহাকে অনন্ত 
কছে। ইনি অখিল পুজার ফল অর্পণ করিয়া থাকেন। উপরিভাগে চক্রচিনন দৃষ্ট হইলে 
তাহাকে ঘোগেশ্বর কৃহে; ইনি ব্রহ্মবধজনিত পাতক দূর করেন। যাহার বর্ণ ঈষৎ লোহিত 
এবং বাহাতে পদ্ম ওচক্র চিহ্ন বিরাজিত, তাহাকে পন্মনাভ কহে। ছুঃখী ব্যক্তি তুলসী 
দ্বার! ইহার অর্চনা করিলে ধনাঢ্য হইতে পারে। ধাহার আকার চন্ত্রমার সদৃশ, যিনি 
কিরণজাল বিস্তার করেন, ধাহাতে কতিপয় কাঞ্চনবর্ণ রেখ! দৃষ্ট হয় এবং ধাহার বর্ণ 
স্কটিকবং শুভ্র, তাহাকে হিরণ্যগর্ভ কহে। আরও লিখিত .আছে ষে, ধাহার. আকার 
অর্ধচজ্জবং, তাহাকে হ্বধীকেশ কহে; ইহ্ণকে অর্চনা! করিলে স্বর্গ ও নিবিল বাঞ্চিত জব্য 
প্রাপ্ত হওয়া ধায়। ধাহার বামদিকে দুইটী সমান চক্র আছে, বাহার বর্ণ কৃষ্ণ এবং ধিনি 
বিন্দুচিহযুক্ত, তাহাকে লক্ষীনৃসিংহ কহে; ইনি ভোগ ও মুক্তিগ্রদ। যাহার বর্ণ স্থাম, 
কাস্তি মহতী, বামদিকে ছুইটী চক্র ও দক্ষিণভাগে একটা রেখা আছে, তাহাকে জরিবিক্রম 
কহে। ধাহাতে দক্ষিণাবর্তভাবে বনমালাচিহ্ছ বিরাজিত, তীহাকে কৃ কহে; ইনি 
ধনধান্ত-স্থখগ্রদ। গোৌতমীয়তগ্রে লিখিত আছে যে, যে. ব্যক্তি বহমম্মান্তে গৌম্পদচিছে 

সস সপ সস সপ | ৮ পপ. পপ ৪. 



৫ম বিলাস: ] শ্রীঞহরিভতক্তিবিলাসঃ। ২৬৭ 
নাগবৎ কুগুলীভৃতরেখাপঙ্ক্কিঃ স শেষকঃ। পয্মাকারে চ পঙক্তী দ্বে মধ্যে লত্বা চ রেখিকা। 

গরুড়ঃ স তু বিজেয়শ্চতুশ্চক্রে। জনার্দনঃ | চতুশ্চন্ঃ সত্ত্বার! ৰনমালাক্কিতোদরঃ। 
লক্দমীনারায়ণঃ প্রীমান্ তৃক্তিমুক্তিফলগ্রদঃ ॥ ১৯৪ ॥ 

এতন্লক্ষণযুক্তান্ত শালগ্রামশিলাঃ শুভাঃ। যাশ্চ তাস্বপি হুম্মাঃ স্থ্যস্তাঃ গ্রশস্তকরাঃ স্বতাঃ ॥ 

তথা চ শ্রীভগবন্ধক্ষসংবাদে তত্রৈব।__ 

যথা যথ। শিলা সক্া মহৎ পুণ্যং তথ! তথা । তন্মাত্তাং পৃজয়েক্লিত্যং ধর্মকা মার্থসিদ্ধয়ে। 
তত্রাপ্যামলকী তুল্য। হুম্ষ্! চাতীব য! ভবেং। তন্তামেব সদ। ব্রহ্মন্ শ্রিয়। সহ বসাম্যহম্ ॥২৯৫। 

তথ শ্রীশালগ্রামশিল।মাহ্ম্যং। 

শালগ্রামশিলাম্পর্শাৎ কোটিজন্মাঘনাশনং | কিং পুনর্ধজনং তত্র হরিসান্নিধ্যকারকং ॥ 

পাদ্ধে মাঘমাহাজ্স্যে তত্ৈব।_ 
যঃ পুজয়েন্ধরিং চক্রে শালগ্রামশিলোস্তবে। রাজন্য়সহন্রেণ তেনেষ্টং প্রতিবাসরং ॥ 
যদামনস্তি বেদাস্ত। ব্রহ্ম নিগ্ডণযচ্যুতং | তৎপ্রসাদে৷ ভবেল্পণাং শালগ্রামশিলার্চনাৎ ॥ 
মহাকাষ্টস্থিতো৷ বন্ছির্মধ্যমানঃ প্রকাশতে। যথ। তথ! হুরিব্যাপী শাল গ্রামে প্রকাশতে। 

অপি পাপসমাচারাঃ কন্মণ্যনধিকারিণঃ। শালগ্রামাচ্চক] বৈশ্য নৈব যাস্তি যমালয়ং ॥ 

এবং নামভেদেন বাস্থদেবাছ্য। লক্ষ্মীনারায়ণাস্তাঃ পঞ্চব্রিংশত্কেদাঃ। তত্রাপি কেশাকিন্ক্ষণ- 

ভেদেন প্রতোকং বুধ! ভেদে! জ্ঞেয়ঃ ॥ ১৯৪ ॥ শুভাঃ গ্রশন্তাঃ স্ুং ॥ ১৯৫ ॥ 

আহ্থৃতঃ কালগত্যা! জীবকর্শভির্বা আকারিত ইব যঃ মংপ্নবঃ গ্রলয়ঃ। যদ্বা। যজ্ঞভাগাথং 

বিভৃষিত কৃষ্ণশিলা প্রাপ্ত হন, তাঁহাকে আর পুনর্জন্ম গ্রহণ করিতে হয় না। যে মিলায়- 
পরম্পর সঙ্ষিহিত রেখাচতুষ্টয় দৃষ্ট হয় এবং যাহার মধ্যস্থলে দুইটা চক্র বিদ্যমান, ত্বাহাকে 
চতুষ্মুথ কহে। আরও পদ্মপুরাণের পূর্বোক্ত স্থানে লিখিত আছে যে, ধাহাতে বজ্্রকীটোৎপন্র 

কতিপয় রেখা! শ্রেণীবদ্ধভাবে বিরাজিত, তাহাকে বিষুপঞ্জর কহে। ১৯৩। ধাহাতে ভূজগারুতি 

কুগুলাকার রেখাপংক্তি বিরাজমান, তাঁহাকে শেষ কহে, ধাহাতে পদ্মাকৃতি দুইটা, রেখাপংক্তি 
এবং মধ্যে একটী লম্বিত রেখা, তাহাকে গরুড় কছে। ধাহাতে চারিটি চক্র দৃষ্ট হয়, তাহাফে * 

জনার্দীন কছে। যিনি চক্রচতুষ্টয়বিশিষ্ট, সংকীর্ণ মুখদ্বারযুক্ত এবং ধাহার মধ্যভাগ বনমালায় অল- 
কত, তাহাকে শ্রীমান্ লক্ষমীনারায়ণ কহে। ইনি ভোগ ও মুক্তিপ্রদ। ১৯৪ | যে সমস্ত শিলাতে 
উন্লিখিত লক্ষণসমূহ বিদ্যমান থাকে, তাঁহার! শুভপ্রদ; তন্মধ্যে আবার ধাহার৷ স্ুদ্রাক্কাতি, 
তাঁহারা অধিকতর মঙ্গলপ্রদ্দ । পল্মপুরাণের ভগবদ্ত্রদ্ষসংবাদে লিখিত আছে যে, যত ক্ষুদ্রার্টতি 

হইবে, শীলগ্রীমশিলা ততই গভগ্র হুইবে। ম্থৃতরাং ধর্খার্থকামলাভোদ্দেশে সেই শিলার 
পূজ। করিবে । হে ত্রক্ষন্! তীহাদিগের মধ্যে আবার যে শিলার পরিমাণ আমলকীবৎ সুত্র, 
আমি কমলাসহ নিরস্তর 'াহাতে অধিষ্ঠান করি। ১৯৫। 

অতঃপর শালগ্রামশিলামাহাত্থ্য ।_-যদি শালগ্রামশিল্। স্পর্শ করে, তবে কোটিজন্মার্জিত 
পাতক দুরীভৃত হয়, অর্চনার কথা আর. কি বলিব? উহার পুজন হরিসান্লিধ্যকারক। 



২৬৮, ভ্ীহরিভকিবিলাল£। [ ৫ম বিলাসঃ। 

ন তথ! রমতে লক্ষাং ন তথ! নিজমন্দিরে । শালগ্রামশিলাচক্তে যথা! স রমতে সদ| ॥. 

অগ্নিহোত্রং হুতং তেন দত্া! পৃর্থী সদাগরা!। যেনার্চিতো হরিশ্চক্কে শালগ্রামশিলোস্তবে ॥ 
: কামৈ: ক্রোধৈঃ প্রলোভৈশ্চ ব্যাঞ্চে। যোহ্ত্র নরাধমঃ | 
মোহপি যাতি হরেল্পেখকং শালগ্রামশিলার্চনাৎ ॥ 

মঃ পূজয়তি গোবিন্দং শালগ্রামে সদা! নরঃ। আহ্তসংপ্লবং যাবৎ ন স প্রচ্যবতে দিবঃ 1১৯৬|.. 

বিনা তীর্ঘৈর্ধিন। দ[নৈর্বিন। ঘজ্ৈরবিনা মতিং । মুক্তিং যাতি নরো বৈশ্ব শাল গ্রামশিলার্চনাৎ ॥১৯। 
নরকং গর্ভবাসঞ্চ তির্ধ্যকং কুমিযোনিতাং | ন যাতি বৈশ্ট পাপোইপি শাল গ্রামেইচাতান্চ ₹:॥১৯। 
দীক্ষাবিধানমন্ত্রশ্চক্রে যো৷ বলিমাহরেৎ | সযাতি বৈষবং ধাম সত্যং সত্যং ময়োদিতং ॥ 
নৈরেদ্যেবিবিধৈঃ গুশৈ্ধ পৈরদীপৈর্ব্িলেপনৈ: | গীতবাদিতরস্তোত্রাদ্যঃ শালগ্রামশিলার্চনং ॥ 
কুরুতে মানবো! যন্্ কলৌ ভক্তিপরায়ণঃ। কল্পকোটিসহআাণি রমতে সননিধৌ হরে; ॥ 
লিঙ্গৈস্ত কোটিভিৃষ্টে্যৎ ফলং পুঁজিতৈত্ত তৈ:| শীলগ্রামশিলায়াস্ত একেনাপীহ তৎ ফলং॥ 
শালগ্রামশিলারপী যন্ত্র তিষ্ঠতি কেশব: | তত্র দেবাস্থর! যক্ষ1 তৃবনানি চতু্দিশ ॥ 
শালগ্রামশিলায়ান্ত ষঃ আদ্বং কুরুতে নরঃ | পিতরস্তম্ত তিষ্ঠস্তি তৃপ্তাঃ কল্পশতং দিবি ॥১৯৯॥ 

 মগ্ৈরাহ্থৃতা যে দেবাদয়ন্তেযাং সংপ্রবো নাম নাশ: তৎপর্াস্তং। যব! ভকারস্থানে হকাপ্ন: 
ছান্দসঃ। সর্বভূতসংপ্লবপধ্যন্তমিত্যর্থঃ ৷ দবিবঃ উদ্ধ'লোকাৎ বৈকুঞ্ঠলক্ষণাৎ ক্রমগত্যপেক্ষয়। 
স্বগাদেব বা ॥ ১৯৬ ॥ মতিং জ্ঞানং ॥ ১৯৭। হে বৈশ্য! জাত্য। কন্মণা চ সর্ব! পাপোইপি 1১৯৮ 

_বলিং পুক্জাম্ উপহারং বা। ধাম গৃহং শ্রীবৈক্ঠলোকমিতার্থঃ ॥ ১৯৯॥ নর হে বৈশ্য! নর 
৫৮৯০) ররর রা (9 ও পাস 

পদ্মপুরাণে মাঘমাহাত্যে লিখিত আছে যে, যে ব্যক্তি শালগ্রামজাত শিলায় হরির উপানন! 

করেন, প্রত্যহ তাহার রাজন্থয়য্জসহত্রের পুণ্য লাভ হয়। বেদাস্তে ষিনি নি্ড৭ অচ্যুত ত্রদ্ধ 
শবে! কীর্তিত, শালগ্রামশিলার পুজা করিলে মানবের প্রতি তাহার অন্কম্পা হইয়া থাকে। 
মহাকাষ্টমধাগত বহ্ছি যেমন মথ্যমান হুইলে প্রকাশিত হইয়! পড়ে, তন্রপ হরি ব্যাগ্তভাবে 
শালগ্রামে প্রকাশিত হয়েন। হে বৈশ্য ! পাপাত্মা, স্থৃতরাং কর্মানুষ্ঠানে অনধিকারী ব্যক্তিরাও 
শানগ্রামের পুজা করিলে আর শমনভবনে তাহার্দিগকে গমন করিতে হয় ন!। শালগ্রামশিলায় 
নারায়ণের নিরম্তর যেমন মনস্ত্টি হয়, কমলাতে বা স্বীয্ন মন্দিরেও সেরূপ সম্ভোষের সম্ভব 

নাই। শালগ্রামশিলাজাত চক্রে হরির উপাসন! করিলে অগ্নিহোত্র যজ্ঞ ও সসাগরা৷ বন্থুয়তী 
দানের ফল হইয়া থাকে। ইহলোকে ধে মানবাধম কাম, ক্রোধ ও লোভের বনীভূত, 
শালগ্রামশিলার পৃজ! করিলে সে ব্যক্তিও হরিধামে প্রয়াণ করে। ষে ব্যক্তি নিরস্তর 
শালগ্রামশিলায় গোবিন্দের পুজা করেন, যাবৎ সর্বভৃতের প্রলয় না হয়, তাবৎ তিনি 
স্থরপুর হইতে পরিভ্রষ্ট হন না। ১৯৬। হে বৈশ্ত! তীর্ঘসেবা, দান, যজ্ঞান্ঠান ও 

জ্ঞানার্জন ব্যতীত কেবলমাত্র শালগ্রামশিলার পুজা দ্বারাই মানবের মোক্ষপ্রাপ্তি হইয়া 
থাকে । ১৯৭। হে বৈশ্য! শালগ্রামশিলায় শ্রীকফ্ণের খুজা। করিলে পাপাস্ম। ব্যক্তিও 

নরকষাতনা, গর্ভবাসক্লেশ, পশ্তযোনি ও কীটযোনি হইতে বিমুক্ত ছয়। ১৯৮। ..মেব্যক্তি 

পপ এরপর». 



৫ম বিলাসঃ।]  জীস্রীহরিভকিবলাসঃ | ২৬৯ 
শালগ্রামশিলা৷ যন্ত্র ততীর4ঘং যোজনন্তয়ং। তত্র দানং জপো! হোম: সর্বং কোটিগুণং ভবেৎ ॥ 
শালগ্রামসমীপে তু ক্রোশমাত্রং সমস্ততঃ। কীকটোহপি মৃতে। যাতি বৈকু$ভুবনং নর ॥২০৩॥ 
শালগ্রামশিলাচক্রং যো দগ্চাদ্দানমুত্বমং। ভূচক্রং তেন দত্তং স্তাৎ সশৈলবনকাননং ॥ 

স্কান্দে কাণ্তিকমাহাত্য্ে শ্রীশিবন্কন্দসংবাদে ।-_ ৃ 
শালগ্রামশিলায়ান্ত ব্রিলোক্যং সচরাচরং | ময়! সহ মহাসেন লীনং ভিষ্ঠতি সর্বদা ॥২০১ ॥ 
ৃষটা প্রণমিতা যেন ন্গাপিতা পৃজ্জিতা তথা। যজ্জকোটিসমং পু্'ং গবাং কোটিফলং ভবেৎ ॥ 
কামাসক্তোৎপি ষে৷ নিত্যং তক্তিভাববিবর্জিতঃ | শালগ্রামশিলাং বিপ্রঃ সংপৃজ্যেবাচ্যুতো ভবেৎ ॥ 
শালগ্রামশিলাবিষ্বং হত্যাকোটিবিনাশনং ৷ স্থতং সংকীর্তিতং ধ্যাতং পুজিতঞ্চ নমস্ৃতং ॥ 
শালগ্রামশিলাং দৃষ্ট। যাস্তি পাপান্যনেকশঃ | সিংহং দৃষ্ট1 যথা যাস্তি বনে মুগগণা ভয়াৎ ॥" 
নমস্করোতি মঙ্জ' শালগ্রামশিলাচ্চনে। পাপানি বিলয়ং যাস্তি তম: হুধ্যোদয়ে যথা ॥২০৩॥ 
কামাসক্তো২থব! কু শালগ্রামশিলাচ্চনং | ভক্ত্যা বা যদি বাইভক্তযা কতা মুক্তিমবাপু, য়াৎ॥ 

ইতি প্রথমান্তপাঠো বা। . কীকটোহপীতি কীকটদেশোস্তবঃ অধমোহগীত্যর্ঘ: ॥ ২০০ ॥ মহাসেন 
হে কার্তিকেয় ॥ ২০১। তকির্বিশ্বাসলক্ষণা, ভাবঃ প্রেমা, তাভ্যাং বিবি3র্িতোহপি। অচ্যুত 
দীক্ষাবিধির প্রণালীতে মন্ত্র পরিজ্ঞাত হইয়াছেন, আমি পুনঃ পুনঃ সত পুনঃ পুনঃ সত্য করিয়া বলিতেছি, 
শালগ্রামশিলায় উপচার প্রদান করিলে সেই ব্যক্তি হরিধামে প্রস্থান করেন। কলিষুগে 
যে ব্যক্তি ভক্তিনিষ্ঠ হইয়৷ নানাপ্রকার নৈবেন্ক, কুহ্ম, ধূপ, দীপ, বিলেপন ও গীতবাস্স্তুতি- 
বাস্ঠার্দি দ্বারা! শালগ্রামশিলার পৃজ। করেন, সহশ্রকোটিকল্পকাল হরিসমীপে তাহার বাস হয়, 
তিনি তথায় সানন্দে অবস্থিতি করিয়া থাকেন। একমাত্র শালগ্রামশিলার পৃজা করিলে 
সহম্র শিবলিঙ্গ দর্শনের ও পৃজনের ফল হইয়া থাকে। শালগ্রামশিলারূপী হরি যথায় 
বিষ্মান, দেবতা, দানব, যক্ষ ও চতুর্দশ ভূবন তথায় অধিষ্ঠিত। শালগ্রামশিলার সমীপে শ্রাদ্ধ 
করিলে শ্রাদ্ধকত্রণার পিতৃকুল তৃপ্ত হইয়া! শতকল্পকাল স্থরপুরে বিরাজ করেন। ১৯৯। 
যেখানে শালগ্রামশিল! বিরাজিত থাকেন, তত্রত্য যোজনত্রয়ব্যাপি স্থান তীর্থ বলিয়। পরিগণিত 
হয়। তথায় দান, জপ ও হোম প্রভৃতি যে কোন ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিলে তৎসমস্ত কোটি- 
গুপফলপ্রদ হয়। শাল£মশিলার চারিদিকে ক্রোশপরিমিত স্থানের মধ্যে দেহত্যাগ করিলে 
কীকটদেশোৎপন্ন নরাধমেরও বৈকুঃগ্রাপ্তি হয়। ২**। শালগ্রামশিল! দান করিলে 

গিরি-কাননাদিবিরাজিত বন্ুদ্ধর! দানের ফল হইয়! থাকে। স্বন্দপুরাণে কাঠিকমাচান্ো 
শিবরাঞ্িকেম্-সংবাদে লিখিতআছে যে, ষে ব্যক্তি শালগ্রামশিল! দর্শন, বন্দন, আাপন ও 

অর্চনা করিয়াছেন, তাহার কোটিবজ্ঞাচ্ষ্ঠানের ও কোটিসংখ্য ধেম্ু দানের পুণ্যসঞয় 
হইয়াছে । শালগ্রামশিলার অগ্টনা করিলে নিত্য কামাতৃর, ভক্তিভাববঞ্জিত ব্যক্তিরও 
নারায়ণসারপ্য লাভ হুইয়৷ থাকে। ২০২। শালগ্রামশিলার স্মরণ, কীর্তন, ধ্যান, অগ্চনা 
ও বন্দন! দ্বারা কোটি-হত্যাজনিত পাতকের মুক্তি হয়।. মবগগণ যেরূপ কাননমধ্যে সিংহ 
দেশিয়! ভয়ে পলায়িত হয়, শাল গ্রামশিল! দর্শন. করিলেও সেইরূপ বিবিধ গাতকগুঞ 



ইধ৩ শ্রীগীহরিভক্তিবিলাসং। [ ৫ম বিলাসঃ। 

বৈবন্বতং ভম্বং নাস্তি তথা মরণজন্পনো: | যঃ কথাং কুরুতে বিষোঃ শালগ্রামশিলা গ্রতঃ ॥ 

গীতৈর্বাচ্ৈস্তথ! স্তোত্রৈঃ শাল গ্রামশিলার্চনং | কুরুতে মানবো যন্ত্র কল ভক্তিপরায়ণঃ। 

কল্পকোটিসহশ্রাণি রমতে বিষুঃসম্পনি ॥ ২০৪ ॥ 

শা লগ্রামনমন্কারেইভাবেনাপি নরৈঃ কৃতে। ভয়ং নৈব করিধ্যস্তি মস্তক যে নর ভূবি ॥ 

মন্তক্তিবলদর্পি্ঠা মতপ্রতৃং ন নমস্তি যে। বান্থদেবং ন তে জেয়! মন্তক্তাঃ পাপিনে! হি তে॥ 
শালগ্রামশিলায়াস্ত সদ! পুত্র বসাম্যহং। দত্তং দেবেন তুষ্টেন স্বস্থানং মম ভক্তিতঃ ॥ 

পল্মকোটিসহশ্লৈত্ব পৃজিতে ময়ি যৎ ফলং। তৎ ফলং কোটিগুণিতং শালগ্রামশিলার্চনে ॥ 
পৃজিতোহহং ন তৈর্মত্র্মম়িতোইহং ন তৈর্নরৈঃ | ন কৃত মর্ত্যলোকে যৈঃ শালগ্রামশিলার্চনং ॥ 

শালগ্রামশিলাগ্রে তু যঃ করোতি মমার্চনং। তেনার্চিতোহহং সততং যুগানামেকসপ্ততিং ॥ 

কিমর্চিতৈপ্িক্ষশতৈবিফুঁভক্তিবিবঙ্জিতৈ: | শাল গ্রামশিলাবিষ্বং না্চিতং যদি পুত্রক ॥ 
অনর্থং মম নৈবেগ্ং পুত্রং পুষ্পং ফলং জলং। শালগ্রামশিলালগ্নং সর্বং যাঁতি পবিভ্রতাং ॥ 

যে হি মাহেশ্বরে! ভূত্ব। বৈষ্ণবং লিঙ্গমৃতমং | দ্ধেষ্টি বৈ যাতি নরকং যাবদিজ্তাশ্চতুর্দিশ ॥ 
সরুদপ্যর্চিতে বিশ্বে শালগ্রামশিলোস্তবে। মুক্তিং পরয়াস্তি মন্ছজ। নৃনং সাংখ্যেন বর্জিতাঃ ॥ 

 ইব ভবেৎ সারপ্প্রাপ্ত্যা ॥ ২০২॥  স্বাস্তি অপযাস্তি ॥ ২০৩॥ মরণজন্মন্টঃ তাভ্যামপি ভয়ং 

নাস্তি॥ ২০৪ ॥ অভাবেন ভাবরাহিত্যেনাপি। মন্তক্যা ইতি পাঠে ময়! সহ কৃষ্ণভেদাপরাধতো 

পলায়ন করে। শালগ্রামশিলার অর্চন! পূর্বক প্রণাম করিলে হৃর্য্যোদয়ে তিমির নাশের 
্তায় সেই প্রণতিকর্তার নিখিল পাঁতক দূরীভূত হইয়া থাকে । ২,৩। ভক্তি সহকারেই হউক, 
অভক্তি সহকারেই হউক, শাল গ্রামপুজ। করিলে কামাসক্ত ব ক্রোধাকুল ব্যক্তিরও মুক্তিলাভ 
হয়। শালম্রামশিলার পুরোভাগে হরিকথ৷ কীর্তন করিলে তাহার শমনভয় ও জন্মমৃত্যুভয় 

থাকে না। কলিকালে ভক্তিনিষ্ঠ হইয়া! গীত, বাণ্ঠ ও স্রতিবাদ ঘারা শাল গ্রামের পৃজ! করিলে 
সহ্্র কেটিকল্প যাবৎ হরিধামে আনন্দ ভোগ করিতে পারে । ২০৪ ( মহাদেব বলিয়াছি- 
লেন যে? ধরাতলে মঞ্তঞ্জিনিষ্গণ ভক্তিহীনভাবেও শালগ্রামকে প্রণতি করিলে তাহার্দিগকে 

ভীতিপ্রাপ্ত হইতে হয় না ( অথব৷ যে সকল ব্যক্তি আমার সহিত হরির ভেদজ্ঞান করত আমা- 

কেই আরাধনা করে, তাহাদিগের সেই অপরাধজনিত ভয়ের আশঙ্কা থাঁকে সত্য, কিন্ত 
শালগ্রামকে গ্রণতি করিলে তাহাদিগের সেই অপরাধ বিদূরিত হয়, আর তাহাদিগের কোন- 
রূপ ভয় বিদ্যমান থাকে না)। যে সকল ব্যক্তি মন্তক্তিবলে দর্পিঠঠ হইয়া! মত্প্রতু হরিকে 

বন্দনা না করে, তাহারা আমার ভক্ত বলিয়া গণনীয় হয় না, তাহার! পাতকী সন্দেহ নাই। 
হে বৎস! আমি নিরন্তর শালগ্রামশিলায় অধিষ্ঠান করি। প্রভূ যন্তক্তিতে প্রীত হইয়া 
আমাকে স্বীয় বসতিস্থান সমর্পণ করিয়াছেন। সহন্রকোটি পদাপুম্প দ্বারা! আমার অগ্চনা 
করিলে ঘে ফল হয়, শালগ্রামশিলার পূজা! করিলে তদপেক্ষা কোটিগুণ ফলসঞ্চার হইয়! 
থাকে। নরলোকে শালগ্রামশিলার পৃজাবিহীন মানবগণ আমার অর্চনা! বা জামাকে 

বন্দনা করিলে আমি সেই পৃজ। ও প্রণতি গ্রহণ করি ন|। শালগ্রামশিলার পুরোভাগে আমার 



৫ম বিদাসঃ।] উ্রীহরিভক্িবিলাসঃ। ২৭১ 
মন্লিঈগৈঃ কোটিভিদূষ্ট্েৎফলং পৃজিতৈস্ত তৈঃ। শালগ্রামশিলায়াস্ত একেনাপি হি তন্তবেখ॥ 
তম্মাস্তক্তা। চ মন্তক্তৈঃ গ্রীত্যর্থে মম পুত্রক। কর্তব্য সততং ভক্ত্য। শালগ্রামশিলাচ্চনং ॥ 

শালগ্রামশিলারূপী যত্র তিষ্ঠতি কেশবঃ | তত্র দেবাইস্থ্র! যক্ষা তৃবনানি চতুর্দশ ॥ ২০৫ ॥ 
শারগ্রামশিলাগ্রে তু সক পিণ্ডেন তর্পিতাঃ। ভবস্তি পিতরম্তন্ত ন সংখ্যা তত্র বিষ্তে ॥ ২০৬॥ 

প্রমাণমন্তি সর্বস্ত স্ুকৃতশ্য হি পুত্রক। ফলং প্রমাণহীনস্ত শাল গ্রামশিলার্চনে ॥ 
যো! দ্দাতি ফলং বিষ্চোঃ শালগ্রামসমুস্তবং। বিপ্রায় বিষুভক্তায় তেনেষ্টং বহুতি্ম খৈঃ। 

মানুষে দুন্নভা লোকে শাল গ্রামোস্তবা শিল!। প্রাপ্যতে ন বিন! পুণ্যৈঃ কলিকালে বিশেষতঃ 

স ধন্থঃ পুরুযো লোকে সফলং তশ্য জীবিতং | শালগ্রামশিল! শুদ্ধা গৃহে যন্ত চ পুজিতা ॥ 

সংনিয়ম্ন্তরিয়গ্রামং শালগ্রামশিলার্চনং | যঃ কুরধ্যাম্মানবো ভক্ত্যা পুণ্পে পুষ্পেইশ্বমেধভাক্ ॥ 

কালে বাযদি বাইকালে শান গ্রামশিলার্চনং | ভক্ত্যা বাযদি বাইভক্তা যঃ করোতি স পুণ্যভাক্॥ 

ঘবেষেণাপি 5 লোভেন দত্তেন কপটেন বা। শালগ্রামোস্তবং দেবং দৃষ্ট। পাপাৎ প্রমুচ্যতে ॥ 
অশ্ুচির্ব্বা ছুরাচারঃ সত্যশৌচবিবর্জিতঃ। শালগ্রামশিলাং স্পষ্ট সন্ত এব শুচিরবেং॥ 

জয়ং নৈৰ করি্্তীতার্ঘঃ। যা। মৎ মত্তঃ সংহারকাদপি। ভণ্ডাঃ কৃ্ণতক্তাঃ॥ ২০৫॥ যেন 
সুদ তর্পিতাঃ তন্ত পিতরে! যাবংকানং তর্পিতা ভবস্তি ত্ত সংখ্যা নাতীত্যর্)। বনন্তীতি 
পাঠে ত্বর্গাদাবিতি শেষঃ॥ ২০৬ ॥ প্রমাণম্ ইয়ত্তা ॥ ২০৭॥ চক্রং শালগ্রামশিলারপং তন্ 

৮০৯০৮ পপর 4 ০১৯ পপ ৮৮ সস শপ শপ ৫ পপ ০ জপ পা পপ পে পা ০ ও এ 

অর্চন! করিলে সেই অ্চকের একসপ্তিযুগ সর্ববদ! ম্দীয় অচ্চনা কর! হয়। হে বস 

যে সকল ব্যক্তি শাল গ্রামশিলার পৃজ! ন৷ করিয়াছে, তাহার! বিষ্ুণভক্তিবিহীন বলিয়া গণনীয়; 

শত শিবলিদ্দার্চনা৷ করিলেও তাহাদিগের কোন ফলের আশা! নাই। যে সমস্ত নৈবেদ্য, পত্র, 

কুহ্থম, ফল ও সলিল মদগিত হুইয়! অব্যবহার্ধ্য হয়, শালগ্রামশিলাম্পর্শে তৎসমস্তও বিশুদ্ধতা 

প্রা্ত হইয়া থাকে। শিবভক্তিগরায়ণ হইয়া সর্বশ্রেষ্ঠ হরিমুদ্তির প্রতি দ্বেষাচরণ করিলে চতুর্দশ 
ইন্্রপাত যাবৎ সেই ব্যক্তি নিরয়যন্ত্রণা ভোগ করে। তত্বজানহীন ব্যক্তিরাও একবারমান্্ শালগ্রাম- 
শিলার অর্চনা করিলে মুক্তি লাভ করে সন্দেহ নাই। মদীয় কোটিসংখয লিঙ্গ দর্শন ও পুজা 
করিলে যে ফল হয়, একমাত্র শালগ্রামশিলাতে সেই ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। শালগ্রামশিলা- 

রূগী হরি যেস্থানে বিরাজ করেন, সেই স্থানে দেবতা, দানব, যক্ষ ও চতুর্দশ ভুবন অবস্থিতি 
করে। ২*৫। শালগ্রামশিলার পুরোভাগে একবারমান্র পিগুপাতন দ্বারা পিতৃগণের তৃখি- 

বিধান করিলে তাহারা যে কত দিন প্রীত থাকেন, তাহার সংখ্যা করা যায় না। ২০৬। 

বস! সকলগ্রকার গুণ্েরই পরিমাণ হইতে পারে, কিন্তু শালগ্রামশিলার পৃজাফলের ইয়ত্তা 
করা যায় না। বিষুভক্তিপরায়ণ দ্বিজাতিকে শালগ্রামশিলা দান করিলে বহুবিধ বজ্ঞানুষ্ঠানের 
ফল হইয়। থাকে। মর্ত্যলোকে শাল গ্রামশিলা ছুরাপ, পুণ্যব্যতীত বিশেষতঃ কলিষুগে তাহাকে 
রাভ করা যায় না। যেব্যক্ষির গৃহে পবিত্র শালগ্রামশিলার পূজা হয়, সেই ব্যক্কিই ধন্ত, 
তাহারই জীবন দার্থক। ইন্জিয়সংঘমন পূর্ববক তক্তিসহকারে পুষ্পদ্বার! শালগ্রামশিলার পুজা 
করিলে প্রতিপুণ্পে অশ্বম্ধেষজ্ের ফললাভ করিতে .পারে। কি কালে, কি অকালে, কি 



২৭ই রীপ্রীহরিভক্িবিলাসঃ। ৫ম বিলাস: ] 
তিলপ্রস্থশতং ভক্ত্যা যো দদাতি দিনে দিনে । তংফলং সমবাপ্সোতি শাল গ্রামশিলাচ্চনে ॥ 

পত্রং পুষ্পং ফলং মূলং তোয়ং দূর্ববাক্ষতং স্ুত | জায়তে মেরুণা তুল্যং শালগ্রামশিলার্পিতং1২০৭॥ 
বিধিহীনোইপি ঘ: কুর্ধ্যাৎ ক্রিয়ামন্ত্ববিবর্জিত:। চক্রপৃজামবাপ্রোতি সম্যক্ শান্ত্রোদিতং ফলং ২০৮1 

তত্রৈব চান্তত্র ।__ 

স্বদ্ধে কৃত্বা তু যোহধ্বানং বহতে শৈলনায়কং । তেনোটন্ত ভবেৎ সর্বং ত্রিলোক্যৎ সচরাচরং ॥ 
্রম্মত্যাদিকং পাপং যংকিঞ্চিৎ কুরুতে নরঃ ৷ তত সর্বং নির্দহত্যাশ্ড শাল গ্রামশিলার্চনং ॥ 
ন পৃজনং ন মন্্াশ্চ ন জপো! ন চ ভাবনা । ন স্ততির্নোপচারশ্চ শাল গ্রামশিলার্চনে ॥ 
শৃলগ্রামশিলা! যত্র তত্বীর্ঘং যোজনব্রয়ং। তত্র দানঞ্চ হোমশ্চ সর্বং কোটিগুণং ভবে ॥ 
শালগ্রামাশিলায়ান্ত যঃ আদ্ধং কুরুতে নরঃ | পিতরস্তস্ তি্ন্তি তৃপ্তাঃ কল্পশতং দিবি ॥ 

শালগ্রামসমীপে তু ক্রোশমাত্রং সমস্ততঃ। কীকটোইপি মূতো যাঁতি বৈকুঠতৃবনং নর: ॥ 
পাদ্মে চ।-__ | 
শাল গ্রামশিলাচক্রং যে দগ্যাদ্দ।নমুত্তমং | ভূচক্রং তেন দত্ত স্তাৎ সশৈলবনকাননং ॥ ২০৯ ॥ 

পুজাং ষঃ কুরধ্যাৎ ॥ ২,৮॥ অধ্বানং ব্যাপ্য পথীত্যর্থ;:। শৈলনায়কং প্রীশাল গ্রামশিলামিত্য্থঃ 
।২০১। যতর যন্মিন্ গৃহে চক্রান্ধিতাঃ গ্রীশীল গ্রামশিলাঃ বসন্তি ত্র পিত্রাদয়ো! নিত্যং তিষ্টন্তি। তত্র 

ভক্তি সহকারে, কি অভক্তিসহকারে যে কোনরূপে হউক, শালগ্রামশিলার পৃজা করিলে সেই 
ব্যক্তি পুপ্যভাগী হয়। কি ছ্বেষবশে, কি লোভবশে, কি দস্ত সহকারে, কি কাপট্যবশে, যে 

কোনরূপে হউক, শালগ্রামসন্ত দেবকে বিলোকন করিলে পাতকবিমুক্ত হইতে পারে। 

শালগ্রামশিলা স্পর্শ করিলে অশুচি অথবা দুরাচার এবং সত্যহীন বা শুদ্ধিবিবর্জিত ব্যক্তিও 
আণ্ত. পবিজ্রতা লাভ করে। শালগ্রামশিলায় পুঁজ করিলে প্রত্যহ ভক্তিসহকারে শতগ্রস্থ 
তিলদানকৃত পুণ্যফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। হে বংস! পত্র, কুন্থম, ফল, মূল, সলিল, দুর্ববা ও 

আতপতঙ্ল শালগ্রামশিলায় প্রদত্ত হইলে মেরুতুল্য হয়। ২,৭। শালগ্রামচন্কের অর্চনা 

করিলে বিধিবর্ষিত, ত্রিয়াবর্জিত ও মন্্রঞ্জিত ব্যক্তিও শাস্কথিত ফল সম্যক্ প্রাপ্ত হইয়া 
থাকে । ২৯৮। এই প্রসঙ্গে অন্যত্রও লিখিত আছে যে, যে ব্যক্তি স্কন্ধোপরি শালগ্রামশিলা 
স্থাপন পূর্ব্বক পরিভ্রমণ করেন, তাহার চরাচর ত্রিতুবন বহন কর! হয়। মানব ব্রহ্মহত্যাদি 
যে কোন পাপাচরণ করে, শালগ্রীমশিলার্চন। দ্বারা তৎসমস্ত আশু ভন্মীভূত হইয়া! থাকে। 

শরগ্রামার্ডনীয় কি মন্ত্র কিজপ, কি ভাবনা, কি স্তুতি, কি উপচার, কিছুই আবশ্যক নাই। 

যেস্থানৈ শালগ্রামশিলা বিরাজিত থাকেন, তাহার চতুদ্দিকে যোজনত্রয় পর্যন্ত স্থল তীর্থ বলিয়া 

পরিগণিত হয়। সেই স্থানে দান বা হোম সমন্তই কোটিগুণিত হইয়া! থাকে । শালগ্রাম' 

শিলায় শ্রাঞ্ধ করিলে শ্রা্ধকারীর পিতৃগণ সন্তষ্ট হইয়৷ শতকল্প যাবৎ স্থুরপুরে অবস্থিতি করেন। 
শাঁলগ্রা্-সন্গিধানে ক্রোণপ্রমিত স্থানের মধ্যে দেহত্যাগ করিলে কীকটদেশোৎপর ব্যক্তিও 
বৈষু&-পুরে প্রয়াণ 'করে। পদ্মপুরাণেও লিখিত আছে যে, অত্যুত্ধম শাল গ্রামচক্র ( খিজা- 

তিকে) দান করিলে গিরি-কানন-বনবিরাঁজিতা পৃথিবী দানের ফল, হইয়া! থাকে । ২৯৯। 



৫ম বিলাসঃ। ] উত্রহরিভক্তিবিলীনঃ। ২%৩ 
গরুড়পুরাণে।--তিষটস্তি নিত্যং পিতরো মহ্ষ্যান্তীর্থানি গজগাদিকপুষ্করাণি। 
যজ্ঞান্চ মেধ! হুপি পুণ্যশৈলাশ্্কাক্থিতা যন্ত বসস্তি গেহে ॥ ২১০ ॥ 

পাল্সে কার্ডিকমাহাত্ত্যে ভ্রীষধধৃত্রকেশসংবাদে ।-_ 
শালগ্রামশিলায়ান্ত ধৈর্নরৈঃ পুঁজিতো৷ হরিঃ। সংশোধ্ তেষাৎ পাপানি মুক্তয়ে বুদ্ধিদো ভবে&॥ 
কার্তিক মখুরায়ান্ত সারূপ্যং দিশতে হরিঃ। শালগ্রামশিলায়াং বৈ পিতৃচছদিস্ত পূজিত; ॥ 

কষ্ণঃ সমুদ্ধরেত্বস্ত পিতৃনেতান্ সলোকতাং । 
বৃহয্লারদীয়ে চ যজধ্বজোপাখ্যানান্তে ।-_ 

শানগ্রামশিলারূপী যত্র তিষ্ঠতি কেশবঃ। ন বাধস্তেহস্থরাস্তত্র ভূতবেতালকাদয়ঃ॥ 
শালগ্রামশিলা যত্্ ততীর্ঘং তত্তপৌবনং । যত: সঙ্লিহিতন্তত্র ভগবান মধুস্থদনঃ ॥ ইতি ২১১। 
শারগ্রামশিলাস্তাশ্চ যদি ঘাদশ পুঁজিতাঃ | শতং বা পৃজিতং ভক্ত্য। তদা শ্াদধিকং ফলং ॥ 

অথ বাহুল্য তাসাং ফলবিশেষ;। 
পাচ্পে মাঘমাহাত্ম্যে দেবদূতবিকুণ্ডলসংবাদে । _. 
শিলা দ্বাদশ ভো বৈষ্ত শাপগ্রামসমৃস্তবাঃ। বিধিবং পৃজিতা যেন তস্য পুণাং বদামি তে॥ 
কোটিদ্বাদশলিকৈস্ত পুজিতৈঃ সবরণপ্বজৈঃ। যৎ স্তাদ্াদশকল্পেস্ত দিনেনৈকেন তন্তবে ॥ 
যঃ পুনঃ পুজয়েস্তজ্যা শালগ্রামশিলাশতং । উধিত্বা ম হরের্লোকে চক্রবর্তী হি জায়তে ॥ ১১২। 

জা; বিবিধপুজা: মেধা: হিংসালক্ষণা অঙ্থমেধাদয়ঃ। বজাশ্বেতি পাঠে অশ্বমেধযজ্ঞ! ইতার্থ:। যা 
যজেংস্বানাং মেধা হিংসা, অর্থস্ত সএব॥ ২১০॥ তত্র কা্িকমাসে তত্রাপি শ্রীমখুরায়াং 
বিশেষমাহ কান্তিক ইতি ॥ ২১১। 
__ শবপপস্কজৈ: কৃতা পৃজিতৈ: সন্ভিঃ পৃজিতেধিত্যর্থ; যৎ ফলং স্তাৎ। ইহ লোকে চক্রবর্তী 
গনড়পুরাণে লিবিত আছে যে, যে ব্যক্তির গৃহে চক্রচিহ্নিত বিশুদ্ধ শিলা? বিরাজিত বকে 

তদীয় আলয়ে পিতৃগণ, মনুষ্যগণ, গঙ্গাদি পুষ্কর পর্যন্ত নিখিল তীর্থ এবং অশ্বমেধাদি যজ্- 
সকল সর্বদা উপস্থিত থাকেন | ২১। পদ্মপুরাণে কার্ঠিকমাহাত্যে যম-ধৃ্রক্শিসংবাদে 
লিখিত আছে যে, ধাহার! শালগ্রামশিলায় হরির অষ্টনা করেন, হরি সেই সকল ব্যক্তির 
নিখিল পাতক সংশোধন পূর্বক মোক্ষপ্রাপ্তির নিমিত্ত বুদ্ধি প্রদান করিয়া থাকেন। কাষ্ঠিকমাসে 
মধুরাতে শালগ্রামশিলায় পুজা করিলে হরি সারপ্য মুক্তি প্রদান করিয়। থাকেন। পিন্কগণের 
উদ্দেশে শালগ্রামশিলায় অর্চনা! করিলে হরি সেই সমস্ত পিতৃকুলের পরিত্রাণ করিয়া! নিজ- 
ধামে লইয়া গিয়া! থাকেন। বৃহ়্ারদীয় পুরাণে যজধ্বজোপাখ্যানের শেষে লিখিত আছে যে, 
যে স্থলে শালগ্রামশিলারগী হরি বিরাজিত থাকেন, তথায় অস্থর, ভূত, বেতাল প্রভৃতি কেহ 
কোনরূপ বিক্ন উৎপাদন করিতে পারে না। শালগ্রামশিল। যে স্থলে অধিষ্টিত থাকেন, সেই 
স্থানই তীর্ঘনবরূপ, উহা তপোবনম্বরূপ, কেননা ভগবান্ হরি মেই স্থানের মন্লিহিত থাকেন 
।২১১। পূর্বকিত শাল গ্রামশিলানমূহের দ্বাদশসংখ্যক বা, শতসংখ্যককে ভক্তি সহকারে 
অঙ্চনা করিলে সমধিক ফল প্রাপ্ত হওয়। যায়। 

৩৫ 



২৭৪ | প্রপ্রীহরিভক্তিবিলাসঃ ।- [ধম বিজাস। ... 

স্কান্দে কার্তিকমাহাজ্যোে শ্রীশিবন্বন্দসংবাদে ।-- | 

দবাদশৈব শিল। যে! ঠব শালগ্রামসমুস্তবাঃ । অর্চয়েছৈষবো নিত্যং তন্য পুণীং বদামি তে॥ 
কোটিলিঙগসহশৈস্ত পৃজিতৈর্জান্বীতটে। কাশীবাসে যুগান্তষ্টো দিনেনৈকেন তন্তবেৎ॥ ২১৩॥ 
কিং পুনর্বাহবো যন্্ পৃজয়েদৈষবো! নরঃ | ন হি ব্রদ্ধাদয়ো দেবাঃ সংখ্যাং কৃর্ববস্তি পুপ্যতঃ।২১৪1 

অথ তংক্রয়বিক্রয়নিষেধঃ। 

তত্রৈব।-_শাল গ্রামশিলায়াং ঘে! মূল্যমৃদঘাটয়েক্সরঃ | বিক্রেতা চাুমস্তা চ যঃ পরীক্ষামুদীরয়েৎ। 

মর্কে তে নরকং যাস্তি যাবদাহৃতসংপ্লবং । অতঃ সংবর্জয়েঘি প্র চক্রস্য ক্রয়বিক্রয়ং ॥ 

অথ প্রতিষ্টা নিষেধঃ। 
ত্রব।--. 

শাল গ্রামশিলারনান্ত প্রতিষ্ঠা নৈব বিদ্যতে। মহাপৃজান্ত রৃত্বাদো৷ পূজয়েত্াং ততে। বুধঃ ॥ইতিঃ১২৫ 

মন্ জায়তে, ্রীভগবস্তিপ্রচারণার্থমাহাত্যোচ্ছাবিশেষেণেতি জেয়ং ॥ ২১২ ॥ জাহ্বীতটে 
কোটিলিজসহন্ৈঃ পৃজিতৈর্যং ফলং। যুগান্যষ্টো৷ ব্যাপ্য কাশীবাসে চ যৎ ফলং তং ॥ ২১৩॥ 
বহবঃ বহ্বীঃ । কুবহুরিতি কচিৎ পাঠঃ । পুণ্যতঃ পুণ্য বিষয়ে সংখ্যাং ন কুর্বস্তি ন শরুবস্তীতার্থঃ | 

যদ্বা। পুণ্যতে৷ হেতোঃ সংখ্া!ং ন কৃর্বস্তি। অসংখোয়ন্য সংখ্যাকরণাপরাধেন পুণ্যক্ষয়া- 

পত্তেরিত্যর্থঃ ॥ ১২৪ ॥ 

ষ্চ অনন্ত মূল্যে ম্মতিকর্তা | যশ্চ তাং পরীক্ষ্য গণদোষাদিকং বিচাধ্য তন্মলা- 

অতঃপর বহুপরিমাণে পূজনের ফলভেদ।-_হে বৈশ্য ! যে ব্যক্তি বিধানে ঘ্বাদশটি শাল- 
গ্রামের পৃজা করিয়াছেন, তাহার পুণোর কথ। ত্বৎসকাশে বলিতেছি। দ্বর্ণকমলদ্বারা দ্বাদশ- 
কোটি শিবলিঙ্গের অচ্চনা করিলে যে ফল হইয়! থাকে, একদিনমাত্র শালগ্রামশিলার অর্ন। 
দ্বারা সেই ফল লাভ হয়। ভক্তি সহকারে একশত শাল গ্রামের পুজা করিগে সেই পূজক 
(কিছুকাল ) হরিধামে বাস করত তৎপরে চক্রবর্তী ( রাজা ) হইয়া ধরাতলে আগমন করেন 
। ২১২। লন্দপুরাণে কার্ঠিকমাহাত্য্যে শিব-কার্ডিকেয়-সংবাদে লিখিত আছে যে; যে বৈষ্ঝব প্রত্যহ 
স্বাদশটি শালগ্রামের পৃজা৷ করেন, তাহার পুণোর বিষয় তোমার নিকট বলিতেছি। জান্ববী- 
তীরে দহত্রকোটি শিবলিঙ্গের অর্চন! এবং অষ্টযুগ যাবং কাশীধামে অবস্থিতি করিলে যে ফল 
হয়, একদিনেই তাহার সেই ফল লাভ হইয়া! থাকে । ২১৩। যে বৈষকব তদপেক্ষাও (দ্বাদশ 

হইতেও ) অধিক অর্চনা করেন, তাহার বিষয় অধিক আর কি বলিব, ব্রহ্মাদি স্থরগণও 

তদীয় পুণ্যের সংখ্যা করিতে সমর্থ নহেন। ২১৪। 

অনস্তর শালগ্রাম ক্রয়-বিক্রয় নিষেধ । এস্বন্দ পুরাণেই লিখিত আছে যে, যে ব্যক্তি 
শালগ্রামের মূল্য উদঘাটন করে, যে ব্যক্তি উহার বিক্রেতা, যে ব্যক্তি মূল্য করণে অন্থমস্তা 
এবং যে ব্যাক্তি বিক্রয়ার্থ শিলার গুণ-দোষাদি পরীক্ষা করে, তাহার! প্রলয় যাবৎ নিরিয়মধ্যে 
অবস্থিতি করে; হে ত্রন্ষন্! শালগ্রামশিলা ক্রয় বা বিক্রয় কয় কর্তব্য নহে। | 

_ অতঃপর শাল?ামশিলার প্রতিষ্ঠানিষেধ।_এ ক্বন্দপুরাণেই লিখিত আছে যে, শালগ্রাম- 



ধম বিলাস: । ] প্র্বহরিভক্তিবিলাসঃ। ২৭৫ 

অতোইধিষ্টানবর্গেষু ূ্ধ্যাদিষিব মৃত্ঠিযু। শালগ্রামশিলৈব স্যাদধিষ্ঠানোতমং হরেঃ ॥ 
অথ সর্ববাধিষ্ঠানশ্রৈষ্ঠাং | 

পান্পে তাত্রেব।-_ 

হৃদি সুর্য্যে জনে বাথ প্রতিমা-স্থঙিলেষু চ। সমতা হরিংযান্তি নরান্তে বৈষবং পদং ॥২১৬। 

অথবা সর্বদা পুজ্যো বাসুদেব মুমুক্ষৃভিঃ | শীল গ্রামশিলা চক্রে বজ্জকীটবিনির্শিতে | 

অধিষ্ঠানং হি তত বিষ্োঃ সর্ববপাপপ্রণাশনং | সর্বপুণ্যপ্রদং বৈশ্য সর্বেষামপি মুকিদং ॥২১৭। 
তত্রৈব কাঠিকমাহাজ্ম্যে যমধূম্রকেশনংবাদে ।__ 
পুজা! চ বিহিতা তন্ প্রতিমায়াং নৃপাত্মজ। শৈলী দারুময়ী লৌহী লেপ্যা লেখ্যা চ সৈকতা । 

মনোময়ী মণিমন়ী প্রীমৃত্তিরষ্টধা স্থৃতা। শ।লগ্রামশিলায়াস্ত সাক্ষাং শ্রীকৃষ্ণসেবেনং। 
নিতাং সন্নিহিতন্তত্র বান্থদেবে। জগদগ্রুঃ ॥ ২১৮। 

কান্দে কাত্তিকমাহাত্্যে শ্রীশিবন্ন্দসংবাদে।__ 
_ স্থবর্ার্চা ন রত্ার্চা ন শিলার্চ। সুরোত্তম। শাল গ্রামশিলায়ান্ত সর্বদা বসতে হরি: ॥২১৯ | 

মহুমোদয়েং। পাঠান্তরে মৃল্যার্থং পরীক্ষা! ক্রিয়তামিত্যুচ্চারয়েদপি যঃ। যৃদ্বা। বিচারেণ 
গুণদোষাদিকমপি বদেদিত্যর্থ; ॥ ২১৫ ॥ 

ুততিষু প্রতিক্কতিঘপি ॥ ২১৬॥ অথবেতি পূর্ববাপরিতোষে। সর্বদা পৃজ্যত্বে হেতুঃ অধিষ্ঠানং 
হীতি ॥ ২১৭ ॥ তুশব্ব: পূর্ব্বতো বৈশিষ্ট্যে। তদেবাহ সাক্ষার্দিতি ॥ ২১৮॥ স্থৃবরণন্ত অর্চ| 

প্রতিম! তদাদিযু হরিঃ সর্বদা! ন বসতীত্যর্থ:। যন্বা, ন হরেঃ প্রিয়েতি শেষঃ ॥ ২১৯ ॥ পাদতোয়ং 
প্রীচ“রণোদকং। শ্রীশঃ শালগ্রীমশিলারূপ এব ভগবান্ তদধীন৷ মতিঃ তংম্মরণমিত্যর্থ: | হরিশ্চ 

শিলার প্রতিষ্ঠা করিতে নাই। হুযী ব্যক্তি প্রথমত; মৃহাপুজা করিয়া তৎপরে শিলার অঞ্চনা 

করিবেন। ২১৫। ্ৃতরাং হূর্ধযাদি অধিষ্ঠান সকলের এবং প্রতিমূর্ঠিসমূছের মধ্যে শাল- 
গ্রামশিলাই হরির অত্যুত্বম অধিষ্ঠান হইল | 

অতঃপর অধিষ্ঠানসমূহ অপেক্ষা শাল গ্রামের প্রাধান্য ।-_পদ্মপুরাণে মাঘমাহাস্ব্যে লিখিত 
আছে যে, মানবগণ হৃদয়ে, ভাস্করে, সলিলে, প্রতিমাতে কিংবা স্থঙ্ডিলে হরির পুজা করত 

হরিধাম লাভ করিয়। থাকেন। ২১৬। কিংবা (এঁ সমন্তে অচ্চনা করিয়া প্রীতিবোধ ন| 
হইলে ) মুক্তিকামী ব্যক্তিগণ বন্ত্রকীটবিনির্মিত শান গ্রামশিলায় হরির অগ্চন! করিবেন। হে 

বৈশ্বী! হরির এই শালগ্রামরূপ অধিষ্ঠান নিখিল পাতকহারক, নিখিল পুণ্যপ্র্চ ও সকলের 

পক্ষেই মোক্ষদায়ক। ২১৭। এ পন্মপুরাণেই কার্তিকমাহাত্মোে যমধৃত্রকেশসংবাদে লিখিত 
আছে যে, হে রাঙ্জনন্দন! প্রতিমাতে হরির অর্চনাবিধি আছে। প্রতিমা অষ্টবিধ ;-_ 
শৈলী, দারুতন়ী, লৌহী (ধাতৃময়ী ), লেপময়ী, বেখ্যা, বালুকাময়ী, মনোময়ী ও মণিমন্ী। 

_ শানগ্রামশিলায় পুজা! করিলেই উহা সাক্ষা্ কুষ্ণের আরাধনা করা হইয়া থাকে। জগদৃগুর 
বাস্দেব (নিরস্তর ) এ শিরায় অধিঠিত থাকেন। ২১৮। স্বন্দপুরাণে কাণ্তিকমাহাখ্যে শিব- 
কা্িকেছমংবাদে লিখিত আছে যে, হে দেবসত্বম! হরি কি. স্বর্ণপ্রতিমা, কি রত্বমী 
স্ব 
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অতএবোক্তং ।-- 

হত্যাং হস্তি যদজ্ঘি সঙ্গতুলসী স্তেয়ং চ তোয়ং পদে, 
নৈবেদ্যং বহুমস্থপানছুরিতং গুর্বঙনাসঙ্গজং | 

শ্রীশাধীনমতিঃ স্থিতিহ্রিজনৈম্তৎসঙ্গজং কি্বিষং 

শালগ্রামশিলা-নৃসিংহমহিম।৷ কোইপ্যেষ লোকোত্তরঃ ॥ ২২০ ॥ 

শালগ্রামশিলারূপতগবন্মহিমান্ৃধেঃ। উক্মীন্ গণযিতুং শক্তঃ প্রীচৈতন্তাশ্রিতোইপি কঃ ॥ ২২১॥ 
অধ শালগ্রামশিল।পুজ।নিত্যতা!। 

পাস্মে। - শালগ্রামশিলাপৃজাং বিন! যোইস্বাতি কিঞ্চন। ন চগুলাদিবিষ্ঠায়ামাকল্পংজায়তে রুমিঃ1 
স্কান্দে চ।-__ 

গৌরবাচলশৃঙ্গ গ্রৈরভিষ্ঠতে তস্য বৈ তন্নঃ। ন মতির্জায়তে যন্ত শালগ্রামশিলাচ্চনে ইতি।২২২। 

শালগ্রামশিলাত্মক এব তন্ত জনৈ: সেবকৈঃ সহ স্থিতি: ॥ ২২০ ॥ উন্মীনিতি সমুভ্রতরজ্গগণন- 
বৎ মাহাত্মযপরম্ ইত্যর্থ:। শ্রীযুক্ত চৈতন্তং সর্বজন্বাদিকং তেনাশ্রিতোইপি। ম্বমতে শ্রীচৈতন্ত- 
দেবমাত্রিতঃ পরমশক্তিমত্তং প্রাপ্তোহপীত্যর্থ; | যথোর্শয়ঃ কেনাপি ন গণয়িতুং শব্যান্তে 
তন্বং অনস্তত্বা্দিতি ভাবঃ ॥ ২২১॥ 

গৌরবং গরিমা তদঘুক্রস্তাচলস্ত | যদ্ধ গৌরবেণ অচলং স্থিরং যচ্ছ বং অর্থাৎ পর্ববত এব 
তন্তাগৈ:। পাঠান্তরৎ হুগমম্। ভিগ্যতে বিদাধ্যতে। যদ, শৃঙ্গাগ্ভ্ো৷ নিপাত্য চূ্ণীক্রিয়ত 
ইত্যর্থ:॥ ২২২॥ এবং লিখিতপ্রকারেণ শালগ্রামশিলাত্মকঃ তৎস্বরূপঃ প্রীভগবানেবেতি 
তন্তজনে সর্বেষামধিকারোইভিপ্রেতঃ তদেবাভিব্যঞয়তি সর্বৈদ্ি'জাদিভির্জনৈ সম্যক পুজ্য 

ইতি! তত্র দ্বিজেরিতি ভ্রিবর্ণেবিপ্রক্ষত্রিয়বৈশ্ঠেরিত্যর্থ)। নঙ ত্রান্মণন্তৈব পৃজ্যোইহং 
পপ ও»... শসপী পপি পর. ক পপর পপ 

গ্রতিমা, কি পাষাণপ্রতিম! এ সমন্তে নিরস্তর অধিষ্ঠান করেন না, কিন্তু শীরগ্রামশিলাতে 

অনুক্ষণ বিরাজিত থাকেন। ২১৯। অতএব বলিয়াছেন যে, অহো!! শালগ্রামশিলারপী 
নৃসিংহদেরের মহিমা কি লোকাতীত ! তদীয় পাদপদ্মলগ্না তুলসী ত্রক্মহত্যাপাতক, পাদোদক 
চৌধ্যজনিত পাতক এবং তদীয় নৈবেস্ক বহুমস্ঘপানজ ও গুরুদারগমনজ পাতক বিদূরিত 
করিয়া থাকে। সেই দেবকে স্মরণ করিলে এবং তদীয় ভক্তবর্গের সহিত বান করিলে পূর্ব" 
কথিত পাতকিগণের সহিত সহবাসজন্য পাপ দূর হইয়া থাকে। ২২। সর্ববেত্তা হইলেও 
কেহ শালগ্রামশিলার মাহাত্মাসাগরের তরঙ্গমালার ইয়ত্তা করিতে সক্ষম নহেন। ২২১। 

* অতঃপর. শাল গ্রামশিলাপৃজার নিত্যতা ।-_পদ্মপুরাণে লিখিত আছে যে, শালগ্রামের অর্চনা 

না করিয়। ভোজন করিলে চাণ্ডালাদির বিষ্ঠায় কলমি হইয়! কল্পকাল যাবং অবস্থিতি করিতে হয়। 
স্্দপুরাণে নিখিত আছে যে, শালগ্রামশিলার্চনায় যে ব্যক্তির মতি না জন্মে, গিরিশৃঙ্গ পাতিত 

করিয়া তদীয় দেহ বিদ্ধ করা হয়।২২২। ঝুতরাং বিধানে দীক্ষা! গ্রহণ পূর্বাক ভগবানের 
অর্্টনাপরায়ণ হইলে বিপ্র, ক্ষত, বৈশ্, সতী, শূত্র সকলেই শারগ্রামশিলারূপী ভগবানের অর্চনা 
করিবেন। ২২৩। স্বন্দপুরাণে ব্রহ্মনারদসংবাদে চাতুর্মাস্তত্রতবিষয়ে শাবগ্রামশিলার্্চনা- 
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এবং প্রভগবান্ সর্ব: শা গ্রামশিলাত্মকঃ | ছিজৈঃ স্ত্রীভিশ্চ শৃ্ৈশ্চ পৃজ্যো ভগবতঃ পরৈঃ।২২৩ 
তথা স্বান্দে জীবদ্বনারদসংবাদে চাতুরমন্তত্রতে শালগ্রা মশিলার্চচা প্রসঙ্গে | _ 

রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বিশাং সচ্ছ,দ্রাণামথাপি বা। শালগ্রামেইধিকারোইস্তি ন চান্তেধাং কদাচন॥ 
তত্রৈবান্তত্র ।__ 

্িয়ো বা যদি বা শূত্রাতরাঙ্মণাঃ ক্ষত্রিয়াদয়ঃ। পূজযিত্বা শিলাচক্রং লভন্তে শাশ্বতং পদং ইতি 
স্তচেরপাপ্তচেরপি । স্্রীশূত্রকরমং স্পর্শো বঙ্জপাতমমে! মমেতি শালগ্রামশিলা প্রসঙ্গে ্ ীভগ- 
বন্ধচনেন স্তরীশৃত্রাণাং তংপুজ! নিধিধ্যতে, তত্র লিখতি ভগবতঃ পরৈরিতি | য্থাবিধি দীক্ষা 

_ গৃহীত্বা! ভগবংপুজাপরৈঃ সস্ভিরিত্যর্থ; ॥ ২২৩॥ তদেব শ্রীনারদোক্্া গ্রমাণয়তি ক্রাঙ্মণেতি। 
সতাং বৈষ্ঞবানাং শৃদ্রাণাং। শালগ্রামে প্রশালগ্রামশিলার্চনে। অন্তেষামসতাং শৃদ্রাপাং। অত- 
এব শূত্রমধিকৃত্যোক্তং বায়ুপুরাণে। অযাচকঃ প্রদাতা শ্যাৎ কৃষিং বৃত্যর্থমাচরেৎ। পুরাণং 
শণুয়ারিতাং শালগ্রামঞ্চ পূজয়েদিতি। এবং মহাপুরাপানাং বচনৈঃ সহ ব্রাহ্মণশ্তৈব পৃজ্যোইহ- 
মিতি বচনন্ত বিরোধান্মাৎসধ্যপরৈঃ ম্মাতৈ% কৈশ্চিং কর্পিতমিতি মন্তব্যং। যদি চ যুক্ত 
সিদ্ধং সমূলং ্তাত্তহি চ অবৈষণবৈঃ শৃত্ৈ ্তাদৃশীভিশ্চ স্্ীভিত্তৎপৃজ| ন কর্তব্যা, যথাবিধি গৃহীত- 
বিষুংদীক্ষাকৈশ্চ তৈ: কর্ত ব্যেতি ব্যবস্থাপনীয়ং । যত: শৃন্রেষস্তযজেঘপি যে বৈষ্ণবাণ্ডে শৃত্রা- 
দয় ন কিলোচ্যন্তে। তথা চ নারদীয়ে।_ শ্বপচোইপি মহীপাল বিষ্চোর্ডক্তো দ্বিজাধিক 
ইতি। ইতিহাসসমুচ্চয়ে। -শুদ্রং বা ভগবন্তক্তং নিষাদং শ্বপচং তথা । বীক্ষতে জাতিসামান্তাৎ 
সযাতি নরকং ঞ্রুবমিতি। পাদ্মে চ। ন শৃদ্রা ভগবন্তক্তান্তে তু ভাগবতা নরাঃ। 
সর্বববর্ণেষু তে শূত্রা যে ন তক্ত! জনার্দান ইতি। এতদাদিকং চাগ্রে বৈফবমাহাত্তযে বিস্তরেণ 
ৰাক্তং ভাবি। কিঞ্চ ভগবদ্দীক্ষাপ্রভ্ভাবেণ শুদ্রাদীনামপি বিপ্রসাম্যং সিদ্ধমেব। তথ! চ 
তত্র। যথ! কাঞ্চনতাং যাতীত্যাদি | এতচ্চ প্রাগৃদীক্ষামাহাক্মযে লিখিতমেব। অতএব 
তৃতীয়ন্কদ্ধে দেবহৃতিবাক্যৎ | হযঙ্নামধেয়-শ্রবণান্ুকীর্ভনাদঘতগ্রহ্ষণাদ্যংশ্মরণাদপি কুচিং। 
শ্বাদোইপি সম্ঘঃ সবনায় কল্পতে কৃত: পুনন্তে ভগবর, দর্শনাৎ ॥ ইতি। সবনায় নায় কল্পতে 
ঘোগ্যো ভবতীতার্থ; ৷ অতএব বিপ্রঃ সহ বৈণবানামেকবৈব গণনা তথ চ হরিভক্তি- 
হধোদয়ে প্রীভগবদ্তরহ্ষমংবাদে ;__তীর্থান্তশ্বখতরবে। গাবে! বিপ্রান্তথ। স্বয়ং। মন্তক্তাশ্চেতি 
বিজেয়াঃ পঞ্চেতে তনবো৷ মমেতি। চতুর্থকক্ধে শ্ীপৃথুমহারাজবরণনে ।-_সর্বত্রাম্থলিতাদেশঃ 
সপ্তত্বীপৈকা গুধক। অন্তঙ ত্রাক্ষণকুলাদন্তত্রাচ্যুতগোত্রত ইতি। অচ্যুতো গোজজং প্রধ- 
তকতুল্যং যেধাং বৈধণবানাং তেত্যোইন্তত চেত্যর্থঃ। তথ! তর্হারাজন্তোভৌ।--মা জা 

প্রসঙ্গে কথিত আছে যে, বিগ্র, ক্ষত ও বৈশ্ঠ ইহারা শালগ্রামপৃজার অধিকারী এবং শু্েরও 

অধিকার আছে, অপরের কাচ নাই অর্থাৎ হরিভক্তিপরায়ণ শৃজ্েত্বও অধিকায় বআছে, হরি- 
তণ্তিহীন হইলে ছিজাভিরও অধিকার নাই। এস্কনপুরাণের স্থানান্তরেও লিখিত আছে 
যে,কি স্ত্রী, কি শূত্র, কি দ্বিজাতি, কি ক্ষপ্রিয়াদি, যে কেহ হউক্ না, শালগ্রামের অর্চনা 
করিলে নিড্যপদ প্রাপ্ত হয়। স্থতরাং স্্রীশৃত্রাদির পক্ষে শালগ্রামার্ঠনাবিষন়্ে যে পন্য নিথেধ্- 
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অতে। নিষেধকং যাদ্যদ্বচনং শ্রয়তে ক্ুটং। অবৈষবপরং তততদ্বিজেয়ং তত্বদর্শিভিঃ | 

যথা _্রাহ্মণন্তৈব পৃজ্যোহহং শুচেরপ্যশুচেরপি। স্ত্রীশৃদ্রকরসংস্পর্শে৷ বজ্জাদপি স্থছুঃসহঃ | 

প্রণবোচ্চারণাচ্চৈব শাল গ্রামশিলার্চনাৎ। ত্রাঙ্মণীগমনাচ্ৈব শূত্রশ্চগ্ালতামিয়াৎ ॥ ২২৪। 

ন্ধারধ্যা বৈষঃবৈর্ধত চ্ছালগ্রামশিলাস্থবৎ | স৷ চার্চ দ্বারকাচক্রান্কিতোপেতৈব সর্ববদ ॥ 
জথ শালগ্রামশিলা-ঘ।রক।চক্রা্ক-শিগাসংযো গমাহাত্ব্যং | 

ব্রাঙ্ধে তরৈব। _. 

শ/লগ্রামোস্তবে! দেবে। দেবো দ্বারবভীভবঃ | উভয়োঃ সঙ্গমে যত্্ মুক্তিন্তত্র ন সংশয়ঃ ॥ 

স্কান্দে শ্রীব্ক্ষনারদসংবাদে ।-- 

ক্রাঙ্কিতা শিলা যত্ত শালগ্রামশিলাগ্রতঃ। তিষ্ঠতে মুনিশার্দুল বর্ধন্তে তত্র সম্পদঃ ॥ 
সপ পয ৫৮ ০৯৮ শত ৮. ক. শপসমলগ। ররর পপ চপ শপ ৪ 

তেজঃ প্রভবেন্হর্ধিভিস্তিতিক্য। তপপ! বিদ্যায় চ। দেদীপ্যমানেইজিতদেবতানাং কুলে স্বয়ং 

রাজকুলাদ্িজানামিতি। অত্র স্বামিপাদানাং টীকা ।-_মহত্যশ্চ ত৷ খদ্ধয়শ্চ তাভির্যদ্াজকুলন্ত 
তেজজন্থৎ তম্মাৎ সকাশাদ্িজানাং বিপ্রাণাং কুলে অজিতো দেবতা পৃজ্যো যেষাং বেষ্বানাং 
তেষাং কুলে ম! জাতু প্রভবেৎ, কদাচিদপি গ্রভবং ন করোতু। কথস্ভূতে ?_ সমৃদ্ধিভি- 

বিনাপি শ্বয়মেব তিতিক্ষাদিনির্দেদীপ্যমান ইতি । পুরঞ্রনোক্কৌ চ। তন্মিন্ দধে দমমহং তব 

বীরপত্ধি যোহম্থত্র ভূন্থরকুলাৎ কৃতকিন্বিষস্তে। পশ্তে ন বীতভয়মুন্মুদিতং জিলোক্যামন্তত্ বৈ 
মুররিপৌরিতরত্র দাসার্দিতি। অত্রাপি সৈব টাকা। হে বীরপত্তি, যন্তে কৃতাপরাধঃ তন্মিক্নহং 

্রাঙ্গণকুলাদগ্তত্র অন্যন্মিন্ মুরবিপুদবাসাদিতরত্র চ দমং দধে দণ্ড করোমীত্যাদি। ঈদৃশানি চ 
বচনানি শ্রীভাগবতাদৌ বহুন্েব সম্ভি। ইখং বৈষ্ণবানাং ব্রাহ্মণৈঃ সহ সাম্যমেব সিধাতি। 
কিঞ্চ! বিপ্রাদ্দিষড়গুণযুতাদিত্যাদিবচনৈর বৈবব্রাঙ্মণেত্যো নীচজাতিজাতানামপি বৈষ- 
বানাং শ্রৈষ্ঠ্যৎ নিদ্গিক্টতেতরাং। অতএবোক্কং শ্রভগবত। শ্রীহয় গ্রীবেণ হয়শীর্ষপঞ্চরাজে 

পুরুষোত্তম প্রতিষ্ঠান্তে। মৃহ্িপানাস্ত দাতব্যা দেশিকার্ধেন দক্ষিণা । তাদর্ধং বৈফবানাস্ত তদর্ধং 
তক্দিজন্মনৃমিতি। অতো যুক্তমেব লিখিতং সর্ব্বর্গবতঃ পরৈঃ পৃজ্য ইতি। তথ। চ ক্রক্ষ- 
বৈবর্তে প্রিযব্রতোপাখ্যানে ধর্মব্যাধস্তাপি শ্রীশাল গ্রামশিলাপুজনমুক্তং। ততঃ স বিশ্মিতঃ 

স্ব ধর্মব্যাধস্ত তহচঃ। তস্থৌ স চ সমানীয় দর্শরামাস তাবুডৌ4 নির্নিক্তবসনৌ বৃদ্ধা- 

বাসনস্থৌ নিজৌ গুন্ধ। শালগ্রামশিলাখঠৰ তৎসমীপে স্থপৃজিতামিতি। অত্রাচারশ্চ সতাং 
মধ্যদেশেইশ্বিন বিশেষতো! দক্ষিণদেশে চ মহত্বমানাং প্রীবৈষ্ণবানাৎ প্রমাণমিতি দিকৃ। এবং 

প্রীতাগবতপাঠাদাবপ্যধিকারো বৈষ্কবানাং দ্রষ্টব্যঃ | যতো! বিধিনিষেধা ভগবস্তক্তানাৎ ন ভবস্তীতি 

_দেবধিভূতাপ্তন্পাং পিতৃপামিত্যাদিবচনৈ১ তথা কর্দপরিত্যাগাদিনাপি ন কশ্চিদ্দোযে! ঘটত 

বচন-স্পষ্ট ক্রুত হয়, তনবদর্শী ব্যক্তিরা বলেন যে, যাহারা! বিষুঃভক্তিহীন, তাহাদিগের পক্ষেই 

ঞঁসমন্ত নিষেধবাক্য বুঝিতে হইবে। নিষেধবাক্য- যথা,--পবিজ্র হউন্ বা অপবিজ হউন্, 

ঘিজাতিই মদীয় অপ্চনার অধিকারী। স্ত্রী ও শৃত্রের করম্পর্শ আমার পক্ষে কুলিশাপেক্ষাও 

ছুংসহ। . শূক্জ হি প্রণব উচ্চারণ করে, শালগ্রামার্চনা করে অথবা! ত্রাদ্ধণীগমন করে, 
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তত্্ৈবান্তাত্র ।__ 

গ্রত্াহং দ্বাদশ শিলাঃ শালগ্ামস্ত যোই্চয়েৎ। দ্বারবত্যাঃ শিলাযুক্তাঃ স বৈকুষ্ঠে মহীয়তে ॥২২৫॥ 
অথ ছ্।রকাচক্রাক্কলক্ষণানি। 

শরীপ্রহলাদসংহিতায়াং।-_ 
এক: স্থদর্শনো! দ্বাভ্যাং লক্ষমীনারায়ণঃ স্বতঃ। ত্রিভিত্তিবিক্রমো৷ নাম চতুর্ভিশ্চ জনার্দনঃ। 
পঞ্চভিরবাহদেবস্থ ষড়ভিঃ '্রদ্থায় উচ্যতে। সপ্তভির্বলদেবস্থ অষ্টভিঃ পুরুষোতমঃ ॥ ২২৬ 

নবভিশ্চ নবব্যৃহো! দশভি্শিমৃত্তিক: ৷ একাদশৈশ্চানিরুদ্ধো ঘবাদশৈর্ধাদশাত্মকঃ। 
অন্তেষু বহুচক্রেযু অনস্তঃ পরিকীত্তিতঃ ॥ ২২৭ ॥ | 

অথ দ্বাদশচক্রাক্কমাহাকযং | 

বারাহে।-- 

যে কেচিচ্চৈব পাষাণা! বিষুচক্রেণ মৃদ্রিতাঃ। তেষাং ম্পর্শনমাত্রেণ মুতে সর্বপাতকৈঃ ॥ 
গারুড়ে ।__ 

নুদর্শনাগ্ভাত্ব শিলাঃ পৃজিতাঃ সর্বকামদাঃ ॥ 

স্কান্দে চ।-_- 

ভক্ত্যা বা যদি বাভক্তযা চত্রাঙ্কং পৃজয়েন্নরঃ। অপি চেৎ স্থৃছুরাচারো মুচ্যতে নাত সংশয়ঃ | 

ইতি তাবৎ কন্মাণি কুব্বীতেতি যদ সতাগৃহাতি  ভগবানিত্যাদিবচনৈশ্চ ব্যক্তং বৌধিত- 

মেবান্তি। এতৎ সর্বমগ্রে শ্রীবৈষ্ণবমাহাজ্য্যে বিস্তরেণ ব্যক্তং ভাবি ॥ ২২৪ ॥ অক্থবৎ প্রাণ- 
বহ যত্বাৎ সংধা্যা। অর্চ্য৷ পৃজয়িতবয! ॥ ২২৫॥ 

একঃ একচক্রো ষঃ স সদর্শন ইত্যর্থঃ। দ্বাভ্যাংচক্রাভ্যামেবমগ্রেই পৃহং ॥ ২২৬। 

নবব্যহঃ নৃসিংহ-বরাহ-হয গ্রীব-নারায়ণ-্রদ্ধাণঃ পঞ্চ বাহুদেবাগ্যাশত্বারঃ এবং নববৃাহরূপঃ। 
তাহা হইলে সে চণ্ডালত্ব প্রাপ্ত হয়। ২২৪। প্রাণতুল্য জানে সযত্বে শাল গ্রামশিল! ধারণ 
কর! বৈষণবের বর্তব্য। পুজার সময়ে দ্বারকা-চক্রাঙ্কিতশিলা সহ একত্রই অর্চনা কুরিবেন। 

অতঃপর শালগ্রামশিল! ও দ্বারকাচক্রাস্কিত। শিলার সংযোগমাহাত্মা ।-_ত্রহ্গপুরাণে লিখিত 
আছে যে, শালগ্রামোস্তব দেব ও দ্বারাবতীভব দেব উভয়ে যে স্থলে মিলিত আছেন, মুক্তি 

তথায় বিষ্কমান সংশয় নাই। স্কন্দপুরাণে ব্রদ্ষনারদসংবাদে লিখিত আছে যে, হে তাপস- 

প্রবর! যেস্থলে শালগ্রামশিলার পুরোভাগে ছারকাচক্রাঙ্কিত শিল! বিরাজ করেন, তথায় 

সকলপ্রকার সম্পত্তি পরিবর্ধিত হইয়া থাকে । স্কন্দপুরাণের অন্তত্রও লিখিত আছে'যে, 
প্রতিদিন দ্বারকোন্তব শিলার সহিত স্বাদশটা শালগ্রামশিলার অর্চনা করিলে সেই পুজক 
বৈকুঞ্ঠধামে সম্মানিত হুইয়! থাকেন। 

. * অতঃপর দ্বারকাচক্রচিন্ধের লক্ষণ।-_প্রহলাদসংহিতায় লিখিত আছে, একচক্রকে স্থার্শন, 
ঘ্বিচরকে লক্ষমীনারায়ণ, ত্রিচক্রকে ত্রিবি ক্রম, চতুশ্চ ক্রুকে জনার্দন, পঞ্চচক্ুকে বান্থদেব, বট: 

. চরকে প্রদ্যয়। সপুচ ক্কে বলদেধ। অষ্টচ্কে পুরুযোত্তম, নবচক্রকে নবব্যুহ, দশচক্রকে দশ- 



৫ প্রীহরিভক্তিবিলানঃ। [ধম বিলাস্য। 
স্বারকামাহাত্য্ে চ দ্বারকাগতানাং শ্রীবরদ্ধাদীনামুক্কৌ।--. 

এতট্ধৈ চত্রতীর্ঘ্ত যচ্ছিল! চক্রচিহিত| | মৃক্তিদ। পাপিনাং লোকে ঘেচ্ছদেশেহপি পূজিত] | 
অথ তেষেব চক্তভেদেনশ ফলতেদঃ । 

কপিলপঞ্চরাত্রে ।-- 

একচক্রম্্ পাষাণে! স্বারবত্যাঃ স্থুশোভনঃ | হুদর্শনাভিধো যোইসৌ মোক্ষৈকফলদায়কঃ ॥ 
লক্ষমীনারায়ণে। ছ্বাত্যাং ভূক্তিমুক্কিফলগ্রদঃ । এভিশ্চাচ্যুতরূপোইসৌ ফলমৈজ্জং প্রযচ্ছতি 
চতুতু জশ্চতুশ্চক্রশ্চতুর্বর্গফলগ্রদঃ | পঞ্চভিবান্দেবশ্চ জন্মমৃত্যুভয়াপহঃ ॥ 
বড়'ভিঃ প্রায় এবাসৌ লক্্মীং কাস্তিং দ্দাতি সঃ। সপ্তভির্বলভদ্রোইসৌ গোত্রকীন্তিবিবর্ধনঃ ॥ 
দদাতি বাঞ্ছিতং সর্ববমষ্টভিঃ পুরুযোত্তমঃ | নবচক্রে! নৃসিংহস্ব ফলং যচ্ছতান্ুত্মং ॥ 

রাজ্যপ্রদে। দশতিস্ত দশীবতারক:ঃ স্থতঃ।. একাদশভিরৈশ্বর্্যমনিরদ্ধ: গ্রধচ্ছতি ॥ 

নির্বাণং দ্বাদশাত্মাসৌ সৌখ্যদশ্চ সুপুজিতঃ ॥ 

অথ বর্ণাদিভেগেন দোবগুণাঃ পুজ্যত্বপুজ্যাত্বে চ। 

তত্রৈব।-- 
রুষেণ মৃত্যুগ্রদে! নিত্যৎ ধূত্রশ্চৈব ভয়াবহ: | অক্বাস্থ্যং কর্ক,রো দগ্যান্লীলন্ত ধনহানিদঃ। 
ছিদ্রে! দারিত্ছঃখানি দদ্টাৎ সংপৃর্জিতো বং । পাগুরস্ত মহচ্দুঃখং ভয়ো ভারধ্যাবিয়োগদ:। 
পুত্রপৌত্রধনৈষ্বয্যহুখমত্যা্তমুত্তমং | দদাতি শুক্ুব্শশ্চ তম্মাদেনং সমচ্চয়েৎ ॥ ২২৮॥ 

মহন্তকৃষ্মাদি-দশীবতারাত্মকঃ | একাদশৈরিত্যার্যং একাদশভি:। পাঠীস্তরে একাদশ 

চক্রাণি যদি স্থাস্তহি অনিরুদ্ধ ইত্যর্থঃ। এবমগ্রেইপি। ছাদশাত্মকঃ দ্বাদশাদিত্যরূপঃ কেশব- 
নারায়ণারিঘাদশরূপে। বা ॥ ২২৭ ॥ 

ছি: ; সচ্ছিত্র ইতার্থঃ| শুর; শুর: বর্ধো যস্ত সঃ॥ ২২৮॥ তাঃ সচ্ছিদরাস্থাঃ কষ্চাদয়ো 

সুপ্তি, একাদশচ রুকে অনিরুদ্ধ, দবাদশচরুকে ঘ্বাদশাঝ্মক এবং ং তদপেক্ষাও যাহার চক্রসংখ্য ংখ্যা 

অধিক, তাহাকে অনস্ত কহে। ২২৬ -২২৭। 

অতঃপর দ্বাদশচক্রাঙ্ষমাহাত্ম্য ।-_-বরাহপুরাণে লিখিত আছে যে, বিষুণচক্রে চিহ্িত শিলা 

স্পর্শমাত্রেই নিথিল পাতক হুইতে বিমুক্ত হওয়! যায়। গনুড়পুরাণে লিখিত আছে যে, স্থদর্শ- 
নাদি শিলার অঙ্চনা করিলে নিখিল কামন৷ পরিপূর্ণ হয় ; কেন না, এ সমত্ত শিল! সর্ব্বকাম 
প্রদান করিয়া থাকেন। 

“স্বন্দপুরাণে লিখিত আছে যে, ভক্তি সহকারে কি অভক্তি সহকারে যে ব্যক্তি চঞ্রচিন্িত 

শিলায় অঞ্চন। করেন, স্থছুরাচারবান্ হইলেও তাহার মোক্ষ লাভ কয়, ইহাতে সন্দেহ নাই। 
স্বারকামাহাত্ম্যে হ্বারকাগত ব্রন্ষাদির উক্তিতে প্রকাশিত আছে যে, চক্রচিক্িত শিলাকেই 
চক্রতীর্থ কহে। হ্নেচ্ছদেশে পৃজিত হইলেও এঁ শিল। পাঁপিগণের সহবন্ধে মুক্তিদায়িনী ফা 
থাকেন। র 

অতঃপর শিলাসমৃহ-মধ্যে চক্রভেদে ফলভেদ।-_কপিলপঞ্চরাত্রে লিখিত আছে যে, দ্বারা 



৫ম বিলাসঃ। ] ্ীগ্রহরিভক্তিবিলাসঃ। ২৮১ 

পপ্রত্ধাদসংহিতায়াং ।-__ 

কৃষ্ণা মৃত্যুপ্রদা নিত্যৎ কপিল চ ভয়াবহ! । রোগার্তিং কর্তধুরা দগ্যাৎ গীতা! বিত্ববিনাশিনী। 

ধৃত্াভা বিত্তনাশায় ভগ্ন! ভার্যযাবিনাশিক! | সচ্ছিত্রা চ ত্রিকোণা চ তথা বিষমচক্রিকা। 
অর্থচন্দ্রারুতির্ধা! চ পৃজ্যান্তা ন ভবস্তি হি ॥ ২২৯॥ 

/  স্থখদ! সমচক্রা তু দ্বাদশী চোতৃমা শুভা1। বর্তলা চতুরম্রা চ নরাণাঞ্চ ুখপ্রদা। 
ত্রিকোণা বিষম! চৈব ছিদ্রা ভগ্না তখৈব চ। অর্ধচন্্রাকৃতিরা! তু পৃজাহী ন ভবেত্তু সা 

ফলং নোৎপদ্যতে তত্র পৃজিতায়াং কদাচন ॥ ২৩০ ॥ 

ইতি প্গোগালভট্রবিলিখিতে তগবন্তক্তিবিলাসে আধিষ্ঠানিকো নাম পঞ্চমে! বিলাস: ॥৫। 

বা ॥ ২২৯॥ দ্বাদশী দবাদশাত্মসং জিকা ঘবাদশকোণা বা ॥ ২৩০ ॥ 

ইতি পঞ্চমে! বিলাস: ॥ ৫ ॥ 
পপি নিত ওর পপ পা আ জপ লা তর আত আশ ৩ 

বতীতে যে মনোরম শিলাতে একটা চক্রচিহন বিরাঙজিত আছে, তাহাকে দর্শন ব কহে খু 
সুদর্শন একমাত্র মুক্তি প্রদ । ছুই চক্র থাকিলে লম্ষ্মীনারায়ণ কহে, ইনি ভোগমোক্ষপ্রদ ৷ তিন 
চক্রে অচ্যৃতমূর্তি হয়, ইনি ইহ্্রত্বপ্রদ | চারিচক্রে চতুর্বর্গপ্রদ চতুতূজ; পাচ চক্রে জনন-মরণ- 
ভীতিহারক বাস্থদেব; "ছয় চক্রে লক্ষমীপ্রদ ও সৌন্দর্য্যদায়ক প্রদায় , সপ্ত চক্রে গোত্রবর্ধক ও 

যশঃপ্রদ বলভদ্র ; অষ্টচক্রে অভীষ্ট পুরুষোত্তম ; নবচক্রে অত্যুত্তম-ফলদাতা নৃসিংহ ; দশচক্রে 

রাজ্যদাতা দশাবতার; একাদশ চক্রে এ্বর্ধ্যগ্রদ অনিরুদ্ধ এবং দ্বাদশচক্রে মুক্তিগ্রদ ও 

সুখদাতা দ্বাদশীত্মক বলিয়া কর্তিত হয়েন। 
অনন্তর বর্ণাদিভেদে দোষগুণ এবং পৃজ্যত্বাপৃজ্যত্ববিষয়।--উক্ত কপিলপঞ্চরাত্রেই লিখিত 

আছে যে, কষ্ণবর্ণ ৃ ত্যুজনক, ধূবর্ণ নিরন্তর ভীতি প্রদ, কর্বরবর্ণ অস্বাস্থ্যকর এবং নীলবর্ণ 
ধননাশক। ছিত্রযুক্তের অচ্চনা করিলে দারিজ্র্া-ছুঃখ হয় সন্দেহ নাই। পাওুবর্ণ শিলা! মহাঁদুঃখ- 

প্রদ; ভগ্ন শিলা ভার্ধযাবিয়োগকর? সুবর্ণ পুত্র পৌন্র ধন এয ও মহান্থখদায়ক , স্থতরাং 
তাদৃশ শিলার অর্চনা করাই কর্তব্য । ২২৮। প্রহ্লাদসংহিতায় লিখিভ আছে যে, কষবর্ণ 
শিল৷ মৃত্যুপ্রদ, কপিলবর্ণ নিরন্তর ভীতিদায়ক, কর্বধরবর্ণ রোগক্লেশকর, পীতবর্ণ ও ধূ্বর্ণ 

ধননাশক এবং ভগ্ন শিল! ভাধ্যার নিধন করেন। ছিদরবিশি্ট, ত্রিকোণ, বিষমচক্রযুক্ত ও 

অর্ধচন্দ্রাতি শিলা! কখন অচ্চনা করিবে না । ২২৯। গার্গ্য ও গালব খধি বলিয়াছেন যে, 

সমচক্র শিলা স্খগ্রদ, দ্বাদশ চক্রান্থিত শিল! অতি কল্যাণকর, বর্ত,লাক্কৃতি অথবা চতুক্কোণ 

শিলা স্থখগ্রদ এবং জিকোণ। বিষমচক্র, ছিন্রান্থিত, ভগ্ন অথবা! অর্ধচন্ত্রাকৃতি শিলার অর্চনা 

করিবে না, উহাদিগের অর্চনায় কোন ফলের আশা! নাই । ২৩০ । 
পঞ্চম বিলাস সমাপ্ত। 

কারি 



ধষ্ঠবিলাসঃ। 
আতর 

শ্রীচৈতনতপ্রসাদেন তদ্দপং গোকুলোৎমবং। মনোজ যষ্টকামন্য মূরত্র্চাবিধিরুচ্যতে ॥ ১। 
্য়ংব্যক্তাঃ স্থাঁপনাশ্চ মূর্ত দ্বিবিধা মতাঃ | ্বয়ংব্য্াঃ স্বয়ং কৃষঃ স্থাপনাস্ত গ্রতিষ্ঠয়া ॥ ২॥ 

তথা চ পাল্পোতরথণ্ডে | 

শৃণু দেবি প্রবক্ষ্যামি তদষ্চাবসথং হরে; । স্থাপনঞণ স্বয়ংব্যক্তং দ্বিবিধং তৎ প্রকীর্তিতং ॥ ৩। 
শিলামৃদ্দারুলৌহাটদৈযঃ কৃতবা গ্রতির্ূতিং হরেঃ। শ্রোতম্মার্ভীগমপ্রোভবিধিনা স্াপনং হি যং। 
তৎ স্থাপনমিতি প্রোকং স্বয়ংব্যক্তং হি মে শৃণু। যন্িন্ ন্লিহিতো বিজু স্বয়মেব নৃণাং তৃবি। 

পাষাণদার্োরাত্বেশঃ স্বয়ংব্যক্তং হি তৎ স্বৃতম্। 
ুর্ন ভত্বাৎ স্বয়ংব্যক্রমুর্কেঃ শ্রীবৈষ্ণবোতমঃ। 
যথাবিধি প্রতিষ্ঠাপা স্থাপিতাং মৃততির্চয়েং ণ 

সস, আক ৯৯২০ পা শপ ও ০ পাপসপাস্পাসপপ্পিসপক শী "শসার শপ কারার টি 

শরিয়া মহালক্্যাঃ চৈতন্ং জীবনরপো ভগবান্ শ্রীকষ্ণঃ। স্বমতে তু নিজ্বভক্তৌ সর্কেষামেব 
চেতয়িতৃত্বেন শ্রীটচতন্ত ইতি বিধাতঃ প্রীশচীনন্দনত্তত্ত প্রসাদেন মূর্তেঃ শ্রীভগবংপ্রতিককতেঃ 
অঙ্চায়াঃ পুজায়৷ রিধিরুচ্যতে লিখ্যতে। নঙ্গ সর্ববাধিষ্ঠানতঃ শ্রীশালগ্রামশিলায় মাহাত্মমধিকং 
লিখিতমিতি তৎপৃজাবিধিরেব লিখিতুং যুজ্যতে, তত্র লিখতি। গোকুলোৎসবং তশ্ত চৈতগ্ন্য 
রূপং তৎ অনির্বচনীয়ং বা রূপং ষষ্টকামস্য পৃজিতুমিচ্ছতো৷ জনস্ত। কুতঃ। মনোজ্ঞং 
চিততাকর্ষকং। শ্রীমৃত্িমস্তরেণ মনঃসন্তোষে। ন স্তাদিতি তত্তক্তানাং তৎপৃজৈবোপযুক্কেতি 
ভাবঃ। অতএব তত্তদীপং স্থরভিম্বতসংসিক্ত কপুরবর্ধ্যা দীপ্তং দৃষ্্যাগ্ভতিবিশদধীঃ পাদপরধ্ত্ত- 
মুচ্চৈরিত্যাদিবচনৈ: ক্রমদীপিকাদৌ দৃষ্ট্যাদিনির্দেশেন শ্রীমূর্তিপূজৈবাভিপ্রেতেতি দিকৃ॥ ১॥ 
স্বমংবাকা গ্রীরঙ্গশায়িপ্রভৃতয়ঃ| ন্বয়ং সাক্ষাদেব কষ । প্রতিষয়া কৃত্বা কষ; স্তাৎ ॥ ২। 

অর্চায়াঃ পূজায়াঃ আবদখং স্থামমিতাথ: ॥ ৩। 
০০ ৯০ পপ আশ পপ ০ এ পপ শপ ০০ শশী ৩ শম্পা পপ পর শম্পা চপ ৯০টি 

যে ব্যক্তি বাসদেবের মনোমোহন গোকুলোৎসবহরপমৃরতি পূজা করিতে অভিলাষী, তাহার 

জন্য শ্রীশচীন্ুতদেবের অনুকম্পায় মূর্তিপৃজার বিধি লিপিবদ্ধ করিতেছি। (জিজ্ঞান্ত হইতে 
পারে ঘ্বের খন শালগ্রামই ভগবানের প্রধান অধিষ্ঠান, তখন শীলগ্রাম শিলাকেই অর্চন। কর। 

উচিত, তবে. মূর্তি-পুজাবিধি লিখিত হইতেছে কেন? তাছার উত্তরে বল! যাইতেছে যে, 
মূর্তির অনাধারণ রূপ দেখিলে সহজেই চিত্ত সমাকষ্ট হয়; সুতরাং প্রীমূর্তিই অর্চনা করা 
ভগবস্তক্তগণের কর্তব্য ' | ১। মৃত্তি দ্বিবিধ,_ সয় গ্রকাশিত আর স্থাপিত। খয়ংপ্রকাশিতকে 

সাক্ষাৎ কৃষ্ণ বলিয়। জানিবে। যাহার প্রতিষ্ঠা হইয়াছে, তাহাকেই স্থাপিত কছে। ২। পল্প- 
পুরাণের উত্তরধণ্ডে লিখিত আছে যে, হে দেবি! হরির পুজাস্থান বলিতেছি, অবধান কর। 



৬ বিলাসঃ।] প্রীপ্ীহরিভক্তিবিলাসঃ। ২৮৩ 

অথ জীমুর্তিপৃ্জনমাহাস্বযং। 

হরিভক্তিন্থধোদয়ে 1 
নৈকং স্ববংশস্ক নরস্তারয়তাখিলং জগং। অষ্চায়ামীপ্সিতং নৃণাং ফলং যাগাদিছুল্ন ভং। 

প্রতিমামাশ্রিতোইভীষ্টপ্রদাং কল্পলতাং যথা ॥ ৪ ॥ 
অথ মূর্তেঃ প্রস।দনং আত্মাদিশুদ্বয়ণ্চ | 

্ীৃত্তিং ক্ষালনার্হান্ত শ্তগন্ধজলাদিনা!। প্রক্ষালয়েত্তদন্তান্ত মূলমন্তর্ণ মার্জয়েৎ ॥ ৫ ॥ 
রমৃত্তিঘদয়ং স্প্  স্বমন্তং চাষ্টধা জপেৎ। এবং প্রসাদনং মূর্তেরাত্মনত্ততপ্রসাদনাৎ। 

শুদ্ধিরেক! দ্বিতীয়! তু স্তাদব্যগ্রতয়াপি চ॥ ৬॥ * 
স্থানশু্ধিন্তথা দ্রব্যশুদ্ধিশ্চ লিখিত! পুরা। ইতি প্রকারভেদেন ভবেচ্ছুদধিচতুষ্টঘং ॥ 

অঙ্চায়াং শ্রীমূতৌ। নৃণামীপ্সিতং ফলং যাগাদিছুর্নভমপি স| দদাতি ॥ ৪॥ 

পরক্ষালনার্হাং শৈলী-লৌহী-প্রতিক্কতিং ৷ তদন্াং লেপ্যাদ্যাং ॥ ৫ ॥ অষ্টধ! বারাষ্টকং। আত্ম- 
শুদ্ধিম্ অব্যগ্রত্বাদিনা। যদ্যপি পৃজারস্তাদেব স! সদাপেক্ষ্যতে তথাপি বহিঃ শ্রীমৃণ্তিপৃজায়া- 

মবস্াপেক্ষ্যত্থাৎ শুদ্ধিপ্রসঙ্গাদ্বাত্র লিখিত ॥৬ ॥ নন কচিৎ শুদ্ধিচতুষ্য়ং ক চিচ্চ শুদ্ধিষট্কং শ্রয়তে, 

অত্র তু মূর্তিশুদ্ধিরাসশতদ্ধিশ্চেতি শুদ্ধিদ্বয়মাত্রং লিখিতং, তৎ কুত ইত্যতে! লিথতি স্থানেতি। 

পুরা পূর্ববং দেবালয়মার্জনাদিপ্রকরণে স্থানশুদ্ধিঃ শঙ্খপ্রতিষ্ঠাশেষে চ শঙ্যোদকাদিন। ভ্রব্যশুদ্ধি- 

প্লিখিত| ইতি। অনেন প্রকারেণ ভেদোইত্রায়ং জেয়ঃ। প্রক্ষালনাদিন। শ্রীমূর্তিশুদ্ধিঃ শোধন- 

প্রোক্ষণাদিনা দ্রব্যশুদ্ধির্যগ্রত্থেন াতবশুদ্ধিরভিব্যগ্িতৈব। তত্র চ আত্মতত্বায় নমঃ, 

উহা খিবিধ;_ স্থাপিত ও স্বয়ংপ্রকাশিত। পাষাণ, মৃত্তিকা, কাষ্ঠ ও লৌহ প্রভৃতি ঘারা প্রতি- 

মৃত্তি গঠিত করত শ্রতি স্ৃতি ও তন্ত্রকথিত বিধানে প্রতি্ঠাকে স্থাপন কহে। শ্বয়ংগ্রকাশিতের 

কথা বলি অবধান কর। আত্মেশ্বর হরি ধরাতলে যে শিলা অথবা! কাষ্ঠে নরগণের নিকটে 

অবস্থিতি করেন, তাহাকেই স্বয়ংপ্রকাশিত বলা যায়। স্বয়ংপ্রকাশিত মৃত্তি সহজপ্রাপ্য 

নহে, স্থতরাং যথাবিধি প্রতিষ্ঠা পূর্বক স্থাপিত মৃত্তির পূজা! করিবে। 

অনন্তর শ্রীমুতিপূজার মাহাত্ম্য ।__হুরিভক্তিস্থধোদয়ে লিখিত আছে যে, অর্চনা করিলে 

কেবল স্বীয় কুল নহে, সেই অর্চক নিথিল্ু জগৎ উদ্ধার করিয়া! থাকেন। মৃত্তির অর্চন 

করিলে যাঁগাদি-হুর্লভ ফলও প্রাপ্ত হওয়৷ যায়। কল্পলতাবং প্রতিমাকে আশ্রয় করিলেও 

মনোভীষ্ট স্সিদ্ধ হইয়। থাকে । ৪। 
অতঃপর শ্রীমৃত্তিসংস্কার ও আত্মাদি শোধন।__ক্ষালন-যোগ্য ( পাষাণময়ী বা! লৌহমনী ) 

ৃগ্তিকে প্রশস্ত গন্ধজলাদি দ্বার! ধৌত করিবে। ক্ষালনের অযোগ্য ( লেপ্য-লেখাময়ী প্রতৃতি) 

মৃত্তিকে মূলমন্ত্র উচ্চারণ পূর্ববক মার্জনা! করিবে। ৫। শ্রীমূত্তির হৃদয় স্পর্শ পূর্বক অষ্টবার 

স্বীয় মন্ত্র জপ করিতে হয়। এইক্সপ মৃণ্ডিসংস্কার করিলে একরপ আত্মশোধন হইয়া থাকে । 

চিত্তের স্রধ্য সম্পাদন দ্বারা দ্বিতীয়তঃ আত্মশুদ্ধি হয়।৬ ইত্যগ্রে স্থানশুদ্ধি ও শ্রব্যপুদ্ধি লিখিত 

হইয়াছে। এইরূপ গণনা ছার! শুদ্ধি চতুরধিধ হয়। নারদ বলিয়াছেন যে, পুম্প দ্বারা সলিল 



২৮৪ প্রীঞ্ীহরিভক্তিবিলাসঃ। [ ৬্ঠ বিলাসঃ। 

উক্তঞ্চ শ্রীনারদেন।__ 
পুষ্পেণাস্থ গৃহীত্ব। তু প্রোক্ষয়ে সর্বসাধনং। মলম্নানং ততঃ কুরধ্যাৎ পাতে দবেবং নিয় চ॥ 

অগ্ঠেনাপি ।-- 

পুম্পাক্ষতাদিদ্রব্যাণাং কুর্য্যাম্মননাদিশোধনং। ক্ষাননেনাঘুলেপাদেমূর্তিশুদ্ধিং সমাচরে ॥ 
অব্যগ্রত্বেনাত্মসুদ্ধিং ক্ষিতিশুদ্ধিং ততশ্চরেৎ ॥ ইতি ॥ 

মন্শুদ্ধিং পরাং চিতশুদ্ধিং চেচ্ছন্তি কেচন। এবং যট্ শুদ্ধন্নঃ পুণ্যাঃ সম্প্রদায়াহমারতঃ ॥ ৭ | 
অথ গীঃপুজ।। 

তাসাদিপীঠে শ্রীবপ্তাগ্াালিপ্তে২ষ্দলং লিখেং। সকর্ণিকং ত্রিবৃত্তাঢ্যং পদ্মং ষোড়শকেশরং। 

সদলাগ্রং চতুফোণং চতুদ্বারবিভূষিতং। পুজামন্্ং সমুদ্ধত্য পীঠা্চাং তত্র সাধয়েং ॥ ৮॥ 

_বিদ্যাতত্বায় নমঃ, প্রীভগবতত্বায় নম ইতাক্ত। প্রোক্ষণীপান্রনিহিতেন কিঞিদভিমন্ত্রিতশঙ্খজলেন 
তুলসীদলগৃহীতেন স্বমূর্ধন্তভিষেকং কুর্য্যাদিত্যেবমাত্স্তদ্ধিং কেচিন্ন্ত্তে। স্থানশ্ুদধিশ্চ সংমা- 

্নালেপনাদিন! বেদিকামগুলনিশ্মাণাদ্দিন! চ। তথ। চোক্তং গ্ররামার্চনচক্ত্রিকায়াং ।--বিলিপ্য 
বেদিকাং সম্যত্মগুলং তত্র কারয়েৎ। রক্তৈস্তগুলচূর্ণেশ্চ নীল-পীত-নিতাসিতৈ;। লিখেদষ্টনলং 

পল্মং চতুরন্র সমাবৃতং । যটুকোণং কর্ণিকামধ্যে কোণাগ্রে বৃতসংবৃতং । সাধ্যমেব ততঃ 

শোভা-রেখাভিরুপশোভিতং । সংপৃজ্য মগ্ডুলঞ্চেব তত্র সিংহাসনং ন্যসেৎ। চন্দ্রাতপপতাকৈশ্চ 
তোরণৈরপি সর্বতঃ | চিত্রিতং তত্র তত্রাপি ভিত্তিস্তত্স্থলাদিঘিতি। এতচ্চ কেযাঞ্চিক্মতে 

শ্রীরঘুনাথপুজাবিষয়ং। ক্রমদীপিকাকারাদিমতে চ দীক্ষাবিধিবিষয়মেবেতি | মন্শুদ্ধিশ্চ অন্তর 
মন্েণ মন্শুদ্ধিং পরিকল্পয়ামীতোবং। চিত্তশুদ্ধিশ্চ চিন্তাস্তরপরিত্যাগাদিনেত্যেবং ঘট শুদ্ধয়ঃ | 
তাশ্চ সর্ব এব পরিপাল্যা বৈষবৈঃ, কিন্তু নিজসম্প্রদায়াস্থসারেণেতার্থঃ ॥ ৭॥ 

তাম্রাদিরচিতপীঠে শ্রীখণ্ডং চন্দনং তদা্দিনা! আলিপ্তে অষ্টদলং যোড়শকেশরং সকর্ণিকং 

ৃ্তত্রয়যুক্তং দলাষ্সহিতঞ্চ পদ্মং লিখেং | এবং পুজাযন্ত্রং সম্যক উদ্ধৃত্য অস্বয়িত্বা তত্র তন্মিন্ 
যন্ পীঠন্য অর্চাং পৃজাং সাংয়েৎ নিশ্পাদয়ে, তত্র ার্ঘাজলেনাত্কষা কুর্ধ্যাদ্দিতি সদাচারতো৷ 

++ পপ পা ৯ পপ উপ পপ সপ পা পা রর পপ ০ ০৯ পপ. ৮ পপ 

গ্রহণ পূর্বক 1 নিখিল পৃষ্জাপরব্য প্রোক্ষণ করিবে। তৎপরে পাত্রোপরি দেবতাকে স্থাপনপূর্ববক 
মলক্সান করাইতে হইবে। অন্য ব্যক্তিও বলিয়াছেন যে, মন্তরাদি ঘবারা কুসুম ও অক্ষতাদি সাম- 

গ্রীর শোধন করিবে এবং জল ও চন্দন দ্বারা ধৌত করত প্রতিমার বিশুদ্ধি করিবে। চিত্তন্থৈধ্য 

দ্বার আত্মশুদ্ধি করিয়া তৎপরে স্থানশ্তদ্ধি করিতে হইবে । এই স্থানে কোন কোন ব্যক্তি মন্- 

শুদ্ধি ও মনঃশুদ্ধির বিধি দিয়া থাকেন। এইক্ষপে সম্প্রদায়াহুসারে শুদ্ধি ষড়[বিধ; এই যট্- 
প্রকার শুদ্ধিই. পবিত্রতা উৎপাদন করে। ( ষড়বিধ শুদ্ধিসস্পানই বৈষ্ণবের কর্তব্য; কিন্ত 

স্বীয় সম্প্রদায়-বিহিত আচার পালনীয় অর্থাৎ যে সম্প্রদায়ে ষে প্রকার আচার বিহিত আছে, 
তদক্থগামী হইতে হয় )। ৭। 

অতঃপর পীঠপুজ|।-_তাত্রাদিগঠিত পীঠে চন্দনাদি লেপন পূর্বক তাহাতে চতুর্ঘণর-সমলস্কত 
চতৃক্ষৌণ মধ্যে অষ্টদলে কেশর-যোড়শ ও বৃতত্রয়'সমন্থিত কর্মিকা সহ দলাগ্রবিশিষ্ট পদ্ম অন্ধিত 



৬ বিলাস: ] শীগ্রহরিভক্তিবিলাসঃ। ২৮৫ 

পীঠে ভগবতো! বামে শ্রীগ্ুরন্ গুরুপাছকাং। নারদাদীন্ পূর্ববসিদ্ধান্ যজেদন্তাংশ্চ বৈষবান্॥৯ 
দক্ষিণে চার্চয়েদ্দ,গাং গণেশঞ্চ সরস্থতীং। তত্র প্রাগ লিখিতন্যাসস্তা্মারেণ পৃজয়েৎ ॥ ১০ ॥ 
মধ্যে আধারশক্্যাদীন্ ধর্মাদীংস্চ বিদিক্ষ থ। অধর্মাদীংশ্চতুর্দিক্ষ নস্তাদীন্ মধাতঃ পুনঃ । 

_ শীর্নবা্টপত্রেযু কর্ণিকায়াঞ পূজয়েখ। তথা তছুপরিষ্াচ্চ পীঠমনত্ং যখোদিতং ॥ ১১ ॥ 
জেয়ং॥৮॥ ভগবতো বাম ইতি বায়ুকোণাদীশানকোণপর্যাস্তদেশে ইতার্ঘ; | | শ্রপুকধন্ নিজ নিজ- 

ওরু-পরাপরপগুরু-মহাগুরু-পরমেষ্ঠিগরূন্ যজেৎ। কচিচ্চ শ্রীগ্রু-পরমগ্ডরু-পরমেষ্টিগুরুভ্যো। নম 
ইত্যাদিঃ। কেচিদত্রাদ্যাক্ষরবিন্দুসহিতং বীজত্বে নাদ প্রযুগ্ততে গু গুরুভ্যো নম ইতি। তথ! 
গুরুপাদুকাশ্চ শ্রীনারদাদীংশ্চ পূর্ববসিদ্ধান্ অগ্াংশ্চাধুনিকান্ ভাগবতান্ যজেৎ। প্রয়োগঃ।--৩ 

শরীপ্ররুপাদুকাভ্যো। নম ইত্যাদিঃ ॥ ৯॥ ভগবতো দক্ষিণে চ ভাগে ছুর্গাদীনচ্চয়েৎ। তত্তৎপরি- 

চ্ছদাদিসমেতানিতি জ্ঞেয়ং। ততশ্তদনস্তরং প্রাক্পূর্ববং পীঠন্াসে লিখিতন্ত ন্যাসম্য পীঠন্াসন্যান্- 
সারেণ যত্ত যন্য পৃজা যেন ক্রমেণ লিখিতান্তি তথৈব পুষ্পাদিন! তাং কুর্য্যাদিত্যর্থঃ॥ ১০॥ তদেব 
বিশেষ্য দর্শয়তি মধ্যে ইতি ছ্াভ্যাং | পীঠমধ্যে আধারশক্ত্যাদীন্ পৃজযে। আদিশবেন প্রকৃতি- 
কৃর্মানত্ত-পৃথিবী-ক্ষীরসমৃদ্র-শ্বেতদ্বীপ-রত্বমগুপ-কল্পবৃক্ষাঃ ৷ অত্র চ পূর্বববদেব ক্ষীরসমুদ্রাদিস্থানে 
তত্তৎপরিবর্তেন গ্রীমধুরাদ্য। একান্তিভিঃ পুজ্যা ইতি বোদ্ধব্যং। প্রয়োগঃ।--৩ আধারশক্তয়ে নম 
ইত্যাদিঃ | এবমগ্রেইপি | অথানস্তরং বিদিক্ষু কোণেধু ধর্্মাদীন্ পৃজয়েখ। আদিশবেন জান- 
বৈরাগো্বধ্যাণি চতুর্দিক্ষু পূর্ববাদিদিক্চতুষ্টয়ে অধর্শাদীন্ পৃজয়ে। আদিশবেনাজ্ঞানাবৈরা- 
গ্যানৈঙ্বয্যাণি। পুনশ্চ পীঠমধ্যএব অনস্তাদীন্ পূজয়েং। আদিশবেন পদ্ধ-হুর্ধ্যমণ্ডল-সোমমণ্ডল- 
বহ্িমগ্লানি স্বরজপ্তমাংসি আত্মান্তরাত্ম-পরমাত্মানশ্চ। অষ্টন্থ পত্রেষু পূর্বার্দিদলক্রমেণ কেশর- 

মধ্যে বিমলাস্ঘষ্টশক্তীঃ কর্ণিকায়াং চান্ুগ্রহাং শক্তিং পূজয়েদিত্যর্থ: | শক্তয়শ্চ__বিম্যলাৎ- 

কর্ষিণী জ্ঞান ক্রিয়া যোগ! প্রহবী সত্যেশান! ইত্যষ্ট নবমী চাল্গগ্রহেতি | যথোদিতমিতি 
কু্ধ্যাদিমগুলং তত্তম্বীজাক্ষরেণ সহ সত্বাদীন্ তত্তদাগ্যাক্ষরৈঃ সহ জানাত্মানঞ্চ তৃবনেশ্বরীবীজেন 
সহ পূর্বববৎ পৃজয়েদিত্য্থ:। তত্র প্রয়োগঃ। ও অং ক্রধ্যমগুলায় নমঃ | ও উং সোমমণ্ডলায় নমঃ। 

করিষে। এরূপ পৃক্াযস্ত্র লিখিয়া তাহাতে পীঠাচ্চনা! করিতে হয়।৮। গীঠে ভগবানের 
বামদিকে প্রীগুরুপরম্পরা, গুরুপাদুকা, নারদাদি পুরাতন সিদ্ধ ও অপরাপর আধুনিক বৈষ্ণব- 
গণের অঙ্চনা করিবে। ৯। দক্ষিণভাগে বিশেষ বিশেষ পরিচ্ছদ-সমন্থিত দুর্গা, গণপতি ও 

সরস্বতী ইহাদের অর্চনা করিবে। এই সমস্ত পুজ। পূর্বোক্ত ন্যাসাঙগসারে কর্তব্য । ১৫। 
মধ্যভাগে আধারশক্তাদি, কোণসমূহে ধর্্াদি, চতুর্দিকে অধর্শাদি, পুনরায় মধ্যভাগে অনস্তা্ি 

এবং অষ্টপত্রে ও কর্ণিকাতে ক্রমান্বয়ে নবশক্তির অর্চনা করিবে । উহার উপরে যথা কথিত- 

রূপে পীঠমস্ত্রে অর্থাৎ ততমবীজ সহ ক্রধ্যাদিমগ্ডলের ও ততদাগ্ক্ষর সহ সত্বাদির এবং হ্ীং 

বীজ সহ জানাত্বার পূজা! করিবে। ১১। * তৎপরে মূলমন্ত্র পাঠ পূর্বক এ পীঠে শ্ীমৃর্তি 
₹ প্রয়েগ ধখা -ও' আধারশক্তয়ে নম; গ্রভৃতি। এবং ও' অং হুর্যযমগ্ুলায় নমং) ও" উং সোমমগ্ডলায় নমঃ, 

ও বং বন্িমণলায় নমঃ| ও" সংসত্বায় নমঃ| ও তী' জানাম্বনে নমঃ ইত্যাদিরগে প্রয়োগ করিবে। 



২৮৬ শ্রপ্রীহরিভক্তিবিলাসঃ। [৬ বিলাসঃ। 

ত্তৎপীঠে মৃলমন্েণ পরীমূর্তিং স্থাপয়েদখ। পুষ্পাঞ্চলিং গৃহীত্বে্টদেবরূপং বিচিত্তয়েৎ ॥ ১২ 
তততশ্চ মূলমন্েণ ক্ষিপ্ত পুণ্পাঞ্চলিত্রয়ং। নিজেষ্টদেবমূর্তেশ্চ পরমৈক্যং বিভাবয়েৎ ॥ ১৩ ॥ 

অথাবাহনাদীনি। 

ত্ততে। দেবার্ছনে প্রৌড়পাদতায়। নিষেধনাৎ। ভূমৌ নিহিতপাঁদঃ সন্ কূরধযাদাবাহনাদিকং॥ 
যচ্চাবাহৃমধিষ্ঠানং তত্রাবাহনমাচরেৎ। শালগ্রামস্থাপনে চ নাবাহনবিসর্জনে ॥ 

তথ চোক্তং।-- 

উদ্বাসাবাহনে ন স্তঃ স্থাবরে বৈ যথা তথা। শালগ্রামার্চনে নৈব হাবাহনবিসর্জনে ॥ 
শ[লগ্রামে তু ভগবানাবিভ্্তো ষথ| হরিঃ | ন তথান্ত্র সতধ্যাদৌ বৈকৃঠেহপি চ সর্বগঃ ॥১৪। 

অথাবাহনা দিবিধিঃ। 

আবাহনাদিমুদ্রাশ্চ সংদশ্ত1বাহনং বুধঃ। তথ সংস্থাপনং সন্নিধাপনং মন্গিরোধনং। 

সকলীকরণং চাবুঠনথ যথাবিধি। অমুতীকরণং কুর্ধ্যাৎ পরমীকরণৎ তথা। ১৫॥ 

& বং বহমগ্ডলায় নম: | ও সং সব্বায় নমঃ ইত্যাদি । ও হ্বীং জ্ঞানাত্মনে নমঃ ইতি চ॥ ১১| 

তশ্িন্ পুজিতে পীঠে ॥১২॥ নিজেষ্টদেবস্ত মূর্ভেন্চ পীঠস্থাপিতভগবধ্প্রতিকৃতেঃ পরম্ 

অত্যন্তম এক্যম্ অভিন্নত্বং সঞ্চিন্তয়েং ॥ ১৩॥ 
প্রৌোটপাদতালক্ষণমাদৌ লিখিতমেবাস্তি। আদিশব্দেন সংস্থাপনাদি, তঙচ্চাগ্রে বাক্তং 

ভাবি। আবাহ্ম্ আবাহনযোগ্যম্ অস্থিরাদি। তত্র তশ্মিন্ অধিষ্ঠানে আবাহনং বিসর্জন 
নাচরেং। যছ্যপি মৃত্কর্চাবিধিরুচ্যতে ইতি পূর্ব্বলিখনাচ্ছামুগ্তিপূজৈব প্রস্ততা্জি, তথাপ্যা- 
বাহনাদিপ্রসন্গেংন্মিন্ শাল গ্রামীবাহননিষেধাদিকং লিখিতমিতি দিক্ ॥ ১৪ | 

আবাহনাদিকরণপ্রকারমেব লিখতি। আবাহনাদীতি দ্বাভ্যাং। আবাহনাদিমুদ্রা আদৌ 
সম্যক্ দর্শযিত্বা পশ্চাদাবাহনং তথ সংস্থাপনাদিকঞ্চ বুধো যথ।বিধি কুর্ধ্যাদিতি ছয়োরম্য়: | 

বিধিশ্চায়ং _প্রীরুষ্ণ ইহাবহ ইহাবহ ইহ সম্যক্ তিষ্ঠ ইহ সম্যক্ তিষ্ঠ ইহ সন্গিধেহি ইহ সন্িেহি 
ইহ স্রির্য্ব ইহ সরু ইহ সকলীকুরু ইহ সকলীকুরু ইহাবগুঠম্থ ইহাবুন্ ইহ পরমীকুক 

পাপ পপ শপ আত: ০০ পপ ত স পপ নত পপ ৯ পাশা শশা 

সংস্থাপন করিতে হয়।  কুহুমাঞ্ছলি লইয়া ইঞ্টদেবরূপে চিন্তা করিবে। ১২। পরে মূলমন্ত্র 
উচ্চারণ করিয়। বারত্রয় পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করত চিন্তা করিবে যে, স্বীয় ইষ্টদেব ও প্রতিমাতে 

কোন প্রভেদ নাই। ১৩। 

অতঃপর আবাহ্নাদি।__পরে ভূতলে পদ স্থাপন পূর্বক আবাহনাদি করিতে হইবে; 
কেননা, পৃজ্জাক্রিয়ায় প্রৌটপাদ হওয়। নিষিদ্ধ। যোগ্য অধিষ্ঠানে আবাহন করিতে হয়। 
শালগ্রামস্থাপনে আবাহন নাই, বিসঙ্জনও নাই। এই বিষয়েই কথিত হইয়াছে যে, স্থাবর 

প্রতিমার ন্যায় শালগ্রামশিলাতে আবাহন ও বিসঙ্জন নাই; সর্বত্রগামী ভগবান্ 
হরি শালগ্রামে যেরূপ প্রকাশিত হয়েন, ভাস্করাদি অপরাপর অধিষ্ঠানে অথবা! বৈকুষ্ঠেও 
সেন্ষপ হয়েন না। ১৪ 

অনন্তর আবাহনাদিবিধি।-_ন্থধী ব্যক্তি সম্যক্রূপে আবাহনাদি মুদ্রা! দেখাইয়া বিধানে 
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অধাবাহনদাথ;। 

আগমে।__আবাহনঞ্চাদরেণ সংমৃখীকরণং প্রভোঃ। ভক্ত্যা নিবেশনং তন্ত সংস্থাপনমুদাহৃতং । 

তবাম্মীতি তদীয়ত্বদর্শনং সন্নিধাপনং । ক্রিদ্বাসমাধ্চিপধ্যস্তং স্থাগনং সম্নিরোধনং | 
সকলীকরণক্চোক্তং তৎসর্ববাঙ্গপ্রকাশনং। আনন্দঘনতাত্যন্তপ্রকাশো হৃবগুঠনং | 

অমৃতীকরণং সর্ব্ৈরেবাঙ্গৈরবরুদ্ধতা। পরমীকরণং নামাভীষ্টসম্পাদনং পরং ॥ ১৬॥ 
অথাবাহনমাহাক্জ্যং ৷ 

নারসিংহে।_- 

আগচ্ছ নরসিংহেতি আবাহাক্ষতপুপ্পকৈ:| এতাবতাপি রাজেন্দ্র সর্বপাপৈঃ প্রমূচ্যতে ॥ ইতি ॥ 

্ন্তেদ্যথাসম্প্রদায়ং দেবেহঙ্গাদীনি পূর্বববৎ। শঙ্চক্রাদিকাশ্চাথ মুদ্র বিদ্বান্ প্রদর্শয়েৎ। 
তথা চ তত্বসারে ।-- 

আবাহনাদিমূদ্রাশ্ দর্শযিত্বা ততঃ পুনঃ । অঙগন্তাসঞচ দেবন্য কৃত্বা মুদ্রাঃ প্রদর্শয়েং। 

ইহ গরমীকুরু ইতি ক্রমাদ্করয়াদিতি। আবাহনাষ্টুদ্রা্চাগ্নে নেখ্যাঃ॥ কেচিচ্চানঃ ক্রমেণ 

মুদ্রাঃ গ্রদশয়ন্ তত্র ক্রমেণ তত্তদব্রয়া্দিতি ॥ ১৫ ॥ 

তস্য প্রভোঃ সর্বাঙ্গন্ত প্রকাখনমভিব্য্নং সকলীকরণং। কেচিচ্চ অঙ্গৈরেবাঙ্গ- 

বিন্তাসং সকলীকরণং বিছুরিতি বচনাপেক্ষয়া গ্রীমদক্গেযু মন্তরাঙ্গন্তানং সকলীকরণং মন্যাস্তে। 

তন্মতে চাবাহনাদিচতুষ্টনমাদৌ কৃত্ব! গশ্যাদঙ্গন্তাসং বিধায় ততোইবগুনাদিকং কুরধযা্দিতি।১৬। 

দেবে শ্রীভগবনূর্তো মন্ততঙ্াদীনি ত্যস্তেৎ। আদিশবেনাক্ষরাদি। পূর্বববদিতি যত যন্ত 

আবাহ্ন, সংস্থাপন, সন্গিধাপন, সঙ্পিরোধন, সকলীকরণ, অবগুঠন, অমৃতীকরণ ও পরমীকরণ 
সম্পাদন করিবেন । ১৫। * 

অনন্তর আবাহনাদির অর্থ।__আগমে লিখিত আছে যে, সাদরে প্রস্তর অভিমুখীকরণকে 

আবাহন বলে। ভক্তি সহকারে স্থাপনের নাম সংস্থাপন। “তবাম্মি” এই কথ! বলিয়া 

আপনাকে তদীয় দাসরূপে প্রদর্শনের নাম সন্গিধাপন। ক্রিয়া-সমাপ্তি যাবৎ স্থাপনকে সঙ্গিরোধ 

কহে। তদীয় সর্বাঙ্গ গ্রকাশের নাম সকলীকরণ। অতীব গাঁ আনন্দ প্রকটনকে অবগুঠন 

কহে। নিখিল অঙ্গ দ্বারা অবরুদ্ধ করাকে অমুতীকরণ বলা যায়। অভীষ্ট সম্পাদনকে 

পরমীকরণ কহে। ১৬। 
£পর আবাহনমাহাত্ম্য ।-অক্ষত ও কুন্থম দ্বারা “নরসিংহ আগচ্ছ' বলিয়া আবাহন 

করিতে হয়। হে রাজসতম! কেবলমাত্র এই আবাহন দ্বারাই নিখিল পাতক বিদূরিত 

হুইয়! থাকে। ইতিপূর্বে ঘেগ্রকার উপদেশ নির্দিষ্ট হইয়াছে, স্ধী ব্যক্তি তদ্রপে সম্ভরঘায়াস্- 

সারে দেবাঙ্গাদি গ্তাস করিবেন এবং শঙ্খচক্রাদি মুদ্রাও প্রদর্শন করিতে হইবে। তত্বসারে 

ঞ জ্ীীকফ ইহ আবহ ইহ আবহ” ইত্যাদি বিধানে এ সকল কার্ধ্য করিবে। উপরোক্ত টাকাতে ততমমত্ত মবি- '' 

স্তার লিখিত আছে। কোন কোন পণ্ডিত এই প্রকার বলির থাকেন যে, একেবায়ে আবাহনাদি মুত্রা্টক দেখা- 

ইয়! গরে যথাক্রমে আবাহনাদি করিবে । আবার কেছ কেছ বলেন যে, আবাহনাদির সঙ্গে সঙ্গে ই সেই সেই 

মুত্র দেখ।ইতে হুয়। 
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অথ মুদ্রাঃ। 

আগমে।- আবাহনীং স্থাপনীঞ্চ তথান্তাং সন্নিধাপনীং। সপ্নিরোধকরীষ্ণান্তাং সকলীকরণীং পরাং। 
তথাবগু£নীং পশ্চাদমৃতীকরণীং তথা । পরমীকরণীং চান্তাং প্রাগন্টো দরশয়েদিমাঃ ॥ 
শঙ্খং চক্রং গদাং পদ্মং মুষলং শার্গমেব চ। খড়গাং পাশান্কুশৌ তত্বদ্বৈনতেয়ং তখৈব চ। 
শ্রীবংসকৌন্তভৌ বেণুমভীতিবরদৌ তথা । বনমালাং তথা মৃ্্ী দর্শয়েৎ কৃষপৃজনে ॥ 
মুদ্রা চাঁপি প্রম্নোক্তব্য! নিত্যং বি্বফলারতিঃ | ইত্যেতাশ্চ পুনঃ সপ্তদশ মুদ্রাঃ প্রদর্শমেৎ। 

গন্ধদিক্ৌ করৌ কৃত্ব।মুদ্রাঃ সর্বত্র যোজয়েৎ। যোইন্যথ! কুরুতে মুট়ো! ন সিদ্ধ ফলভাগৃভবেৎ 1১৭ 
অথ মুজজ।মাহাত্ম্যং। 

অগন্ত্যসংহিতায়াং ।-_- 

এতাভিঃ সপ্ত্শভিমুর্রাতিস্ত বিচক্ষণঃ। যো বৈ মামগ্চয়েন্লিত্যং মোহয়েং স সথরেশ্বরং | 

জানো নিথিতোহতি অঠখৰ কুৰাত্যর্। এজ পরব বহন দককাদাদিজালরপঙ্গে তথা 
ধ্যানানস্তরমন্তর্যাগে পীঠপূজামন্থ স্বহৃদি চিস্তিতস্ীভগবন্র্তো ন্যাসপ্রসঙ্গে চ লিখিতমস্ত্যেব। 
দেবাঙ্গেষু মন্ত্ীদিন্যাসে! নাম দেবেন সহ মন্ন্তৈক্যাপাদনায়েতি পুর্ববং লিখিতমেব ॥ ১৭। 

সথরেশ্বরম্ ইন্্রং দ্রাবয়েৎ স্বর্াচ্চালয়েদপি। এবং ততস্তাপ্যো মুদ্রাভ্যো। নিজাতীষ্টং 

পাপুয়াৎ। যদ্ধবা। স্থুরেশ্বরং ভগবস্তং শ্রীরামমেব ততশ্চ দ্রাবয়েদিতি বৈকুঠঠান্গিজপার্্ং ক্রতং 

প্রাপয়েৎ। দ্রতন্বদয়ং কুরধ্যা্দিতি বা। ততন্তদনস্তরং তন্মাদ্বা স্ুরেশ্বরাদিতি ॥ ১৮॥ অসৌ 
নর ইমাং বিন্বাখ্যাং মুদ্রাং জানন্ তহ ছুষ্কৃতচম়্ং পাপলমুহম্ অধিলং নিঃশেষং ক্ষপযপতি বিনা- 

শয়তি। কং?-যৎ মনোবাক্কায়ৈঃ ইহ অস্মিন্ জন্মনি পুরা৷ পূর্ববজন্মনি চ অমত্যা অজ্ঞানেন 
মতা! বা জানেন বিহিতং। দিধারাত্রিবিহিতমিতি পাঠে দিনে রাঝৌ চ কৃতং। যত্বদোর্, 

পুংসকত্বং মহাকবিস্বাতন্ত্রাদব্যয়ত্াদ্বা। যদ্বা যূৎ যন্মাৎ ক্ষপয়তি তত্তন্মারমন্তীত্যন্থয়ঃ | মুজ্জীলক্ষ- 

ণানি চ গুহ্ত্বান্ন লিখিতানি। তথ! চোক্তং।__গুরুং প্রকাশয়েদিতবানমন্্ নৈর প্রকাশয়েখ। 

অক্ষমালাঞ্ড মুদ্রাঞ্চ গুরোরপি ন দর্শয়েদিতি। অত্র চ তথিজ্ঞানার্থমুদ্িস্তন্তে। তথা 

চাগমে।--লম্যক্ সং ংপুটিতৈঃ পুশ্পৈঃ করাভ্যাং কল্পিতোইঞলিঃ। আবাহনী লমাখ্যাতা মূদ্রা 
০০৮ পপ শসা 

লিবিত আছে যে, আবাহনাদি মুদ্রসমূহ দেখাইয়া তৎপরে দেবাঙ্গে অঙ্গন্তাস করত মুদ্রা- 

সমূহ প্রদর্শন করিতে হয়। 
. অনন্তর মুদ্রামূহ।-_-আগমে লিখিত আছে যে, অর্নায় মন্ত্রী ব্যক্তি সর্বাগ্রে আবাহনী, 

স্থাপনী, সন্নিধাপনী, লন্নিরোধনী, সকলীকরণী, অবগুঠনী, অস্ৃতীকরণী ও পরমীকরণী এই 

অষ্টবিধ মুক্তা দেখাইবেন। তানস্তর শঙ্খ, চক্র, গদা, পল্ম, মুষল, শার্গ, খড়া, পাশ, অস্ুশ, 

গরুড়, প্রীবৎস, কৌন্তভ, বেখু, অভয়, বর ও বনমাঁলা এই সমন্ত মুদ্রা দেখাইতে হয়। প্রত্যহ 

( পুজাকালে ) বিবফলাকারা মুদ্রা প্রদর্শন কর্তব্য । পুনরায় এ সগ্তদশসংখ্য মুদ্রা দেখাইবেন। 

সকল শূদ্রা-প্রদর্শন-ক্রিয়াতেই করছ চন্দনাক্ত করত প্রয়োগ করিতে হয়। যে মূর্খ ইহার 
অন্তথ। করে, তাহার কিছুই দিদ্ধ হয় ন! এবং সে কোনক্প ফল প্রাপ্ত হয় না। ১৭। 



৬ঠ বিলাস: । ] ত্রীপ্রীহরিভক্তিবিলাসঃ। ২৮৯ 
দ্রাবয়েদপি বিপ্রেন্্র ততঃ প্রার্থিতমাপ্ুয়াং ॥ ১৮ ॥ 

ক্রমদীপিকায়াধ বিবমুদ্রামধিকৃত্য।_ : 

মনো বাশী- দেহৈর্যদিহ বপুষা বাঁপি বিহিত-মমত্যা মত্যা বা টা দুষ্কৃতচয়ং । 

দেশিকসতটৈঃ। ১ ১। অধোমৃখীকজৈ:স। সর্ব স্থাপনীতি নিগগ্ভতে। ২ । । আঙ্গিষমুটিযুগলা প্রোযতা- 
জষ্টযুগ্কা। সন্নিধানে সমুদ্দি্টা মুদ্রেয়ং তত্ত্রবেদিভিঃ। ৩। অঙ্গ্ঠগর্ভিণী সৈব সন্লিরোধে সমী- 

রিতা । ৪। অঙ্গৈরেবাঙ্গবিন্যাসঃ নকলীকরণী মতা । ৫। সব্যহস্তরুত৷ মুষ্িদীর্ঘাধোমুখতজনী। 
অবগুষনমুদ্রের়মভিতো ভ্রামিতা যদি । ৬। অন্োন্যাভিমূখা: সর্ববাঃ কনিষ্ঠানামিকা পুনঃ। তথ। 
তর্জনিমধ্যা চ ধেন্ুমুত্াপ্রকীর্তিতা। | অন্োন্ত গ্রথিতাঙ্গ ঠা প্রসারিতকরাঙ্গুলিঃ | মহামুত্রেয়- 
মুদিতা পরষীকরণে বুধৈঃ। ৮। বামাঙ্গ্ টং বিবৃত্যৈবং মুষ্টিনা দক্ষিণেন তু। তনুষ্টেঃ পৃষ্ঠতো দেশে 

যোজয়েচ্চতুরঙ্,লীঃ | কথিতা৷ শঙ্মুদ্্েয়ং বৈষ্ণবার্চনকর্্মণি । ৯। অন্যোন্তা ভিমুখাস্ুষ্টকনিষ্ঠ- 
যুগলে যদি । বিস্তৃতাশ্চেতরাঙ্গুলান্তদাসৌ দর্শনী মতা । ১০ | অন্টোন্ত গ্রথিতাঙ্গুল্য উন্নতৌ মধ্যমৌ 
ঘদি। সংলগ্ন চ তা মুদ্রা গদেয়্ং পরিকীন্তিতা। ১১। পদ্মাকারাবাভিমৃখ্যেন পাঁণী মধ্যে- 
ইনছুষঠৌ শায়িতৌ কর্ণিকাবং। পদ্মাখ্যেয়ং সৈব সংলগ্রমধ্যা স্প্ষ্ানুষ্ঠা বিবসংজ্রৈব মুত্রা। ১২। 
অগ্রে তু বামমুষ্টেশ্চ ইতরা তু যদা মতা । তদেয়ং কৃতিভিমুক্রা জেয়া মুষলসংজ্িতা। ১৩। 
বামস্থতর্জনীপ্রান্তং যধ্যমান্তে নিয়োজয়েৎ। প্রসাধ্য তু করং বামং দক্ষিণৎ করমেব চ। 
নিযোজ্য দক্ষিণস্বদ্ধে বাণপ্রেরণবত্ততঃ ৷ তর্জন্যঙ্ুষ্ঠকাভ্যাঞ্চ কুধ্যাদেব। প্রকীর্তিতা। শার্দ- 
মুন্দ্েতি মুনিভি্শিয়েৎ কৃষ্ণপূজনে । ১৪ | কনিষ্ঠাইনামিকে দ্বে তু দক্ষাঙ্ষ্ঠটনিপীড়িতে । শেষে 
প্রসারিতে কত্ব। খড়ামুদ্রা প্রকীর্তিতা।১৫। পাশাকারাং নিষোজ্যেব বামানুষ্ঠাঙ্গতর্জনীং । দক্ষিণে 
মুষ্টিমাদায় তর্জনীঞ্চ গ্রসারয়েৎ। তেনৈব সংস্প্ শেস্মনত্রী বামানুষটন্য মূলকং। পাশমুদ্রেযমুদদিষ্ট 
কেশবার্চনকর্ম্দণি। ১৬। তর্জনীমীবদাকুঞ্চয শেষেণাপি নিপীড়য়েখ। অস্কুখং দরশয়েতৃঘদগ্ হীত্ব 

দক্ষমু্টিনা। ১৭। অন্যোন্তপৃষ্ঠে সংযোজ্য কনিষ্ঠে চ পরম্পরং । তর্জন্তগ্রং সমং কৃত্বা কনিষ্ঠগ্রং 

তৈব চ। ঈষদালদ্বিতং কৃত্বা ইতরৌ পক্ষবত্ততঃ। প্রসাধ্য গারুড়ী মুদ্রা কৃষ্ণপৃজবিধো স্থৃতা 
।১৮। অন্টোন্তসংমুখে তত্র কনিষ্ঠাতর্জনীযুগে। ম্ধ্যমানামিকে তথদন্ুষ্ঠেন নিপীড়য়েৎ। 

দর্শয়েহ্দয়ে মুদ্রাং ত্বাচ্ছ্বীবৎসসংজ্িতাং | ১৯। অন্তোন্াভিমুখে তদ্বৎ কনিষ্ঠে সংনিয়োজয়েৎ। 
তর্জন্যনামিকে তদ্বৎ করো ত্বন্োন্পৃষ্ঠগৌ ৷ উৎসিক্তান্ঠোন্তসংলগ্রৌ বক্ষঃস্থিতকরাহ্ছুলীঃ। 
বিধায় মধ্যদেশে তু বামমধ্যমতর্জনী। সংযোজ্য মণিবন্ধে তু দক্ষিণে যোজয়েত্বতঃ| বামানগষ্টে 
তু মৃদ্েয়ং প্রসিদ্ধা কৌস্তভাহ্বয়া। কচিচ্চ, __অনামা পৃষ্ঠসংলগ। দক্ষিণন্ত কনিঠিকা। কঁনি- 
য়ান্তয়া বন্ধ! তর্জনা! দক্ষয়া তথা। বামানামাঞ্চ বগীয়াঙদক্ষানুষ্ন্ত মূলকে। অনুষ্ঠঘধ্যমে বামে 

ূ অন্ত মুর মাহাঘ্য_ক্গতযযসংহিতার লিখিত আছে যে, যে বুদ্ধিমান ব্য প্রত্যহ এই 

_ সগ্তদশসংখ্য মূত্র! দ্বার! মৃদ্ীয় অর্চনা করেন, হে বিপ্রসত্বম ! তিনি দ্বেবেজকেও বিমোহিত 
ও বিচলিত করিতে সমর্থ হুর এবং শেছে অভীন্গিত বিষয়' লাভ করিয়া থাকেন। ১৮ ক্রম- 

৩৭ | টি 
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২৯০ প্ীঞ্ীহরিতক্তিবিলাসঃ | [ ৬ বিলাসঃ। 

ইমাং মুদ্রাং জানন্ কষপন্নুতি নরম্তং জুরগণা! নমন্তাত্বাধীন! ভবতি সততং সর্বজনতা ॥ ১৯। 
পেশ ীস্প শশা পপপা পপ 

সংযোক্য স সরলাঃ পরাঃ ৷ চতক্রোহন্যোন্তসংনগ্না মুদ্রা কৌন্তভনং জিত । হ ০ ২০। ওষ্ঠে  বামকরাঙুষ্ঠো 

নযন্তস্ত কনি্িকা। দক্ষিণান্ুষ্ঠসংযুক্তা তৎকনিষ্ঠা প্রসারিতা। তর্জনীমধ্যমানামাঃ কিঞ্চিৎ 

সংকুচ্য চালিতাঃ | বেগুমুদ্েযমুদদিষ্ট সুগুপ্া প্রেয়সী হরে: ৮ ২১। অন্গং প্রসারিতং কৃত্বা স্পৃষ্ট- 

শাখং বরাননে ৷ প্রাঙ্ঘুণস্ত ততঃ কৃত্বা অভয়ং পরিকীর্তিতং । ২২। দক্ষং ভূজং গ্রসারিত্ব! জানু- 

পরি নিবেশয়েখ। প্রন্থতং দশয়েদ্দেবি বরঃ সর্ববার্থাধকঃ। ২৩। উত্তানতর্জনীভ্যাস্ত উর্ধধাধঃ- 

্রক্রমেণ তু। মালাবং ক্রমবিস্তারা বনমালা প্রকীর্তিতা। ২৪। ক্রমদীপিকায়াং।»_অনুষ্ঠং 

বামমুদ্দপিতমিতরকরাইছষ্ঠকেনাথ বদ্ধ, তন্তাগ্রং পীড়যিত্বাঙ্গুলিভিরপি ততো বামহস্তাঙ্গুলীভিঃ | 

বন্ধ! গাঢ়ং হৃদি স্থাপয়তু বিমলীর্ব্যাহরন্মারবীজং, বিষাধ্যা মুদ্দিকৈষা ক্ফুটমিহ কথিতা স্থাপ- 
নীয়া বিধিজ্েঃ ।২৫। অগন্তযসংহিতায়াঞ্চ।__আবাহনীং স্থাপনীঞ্চ সঙ্গিধীকরণীং তথ! | স্থ্সং- 

নিরোধনীং মুদ্রা সন্মুধীকরণীং তথা। সকলীকরণীষচব মহামুদ্রাং তখৈব চ। শঙ্খ-চক্র-গদা- 
পদ্ম-ধেনু-কৌন্তভ-গাকড়াঃ। শ্রীবৎসং বনমালাঞ্ যোনিমুদ্রাঞ্চ দর্শয়েৎ। মুলাধারাদ্দাদশাস্ত- 

মানীতঃ কুহ্বমাঞ্চলি:। ত্রিস্থানগত-তেজোভিরিনীতঃ প্রতিমাদিযু। আবাহনীয়া মুদ্রা শ্তাদো- 
চ্টনবিধৌ মুনে। ১। এধৈবাধোমুখী মূদ্রা স্থাপনে শ্ততে পুনঃ | ২। উন্নতানুষ্টযোগেন মুদ্রা 
দেবাচ্চনে বিধৌ। ৩। অঙ্গুষ্ঠগর্ভিণী সৈব মুদ্রা শ্যাৎ সংনিরোধনী। ৪। উত্তানমুদ্রযুগলা সম্মুখী- 
করণী মতা । ৫ | অঙ্গৈরেবাঙ্গবিস্তাসঃ সকলীকরণী তথা । ৬। অন্যোন্তানষ্ঠসংলগ্না বিস্তারিতকর- 

হবয়ী। মহামুদ্রেয়মাখ্যাতা! ন্যনাধিকসমাপনী | ৭। কনিষ্টানামিকা মধ্যান্ত-স্থাহষঠাস্তরেইগ্রতঃ। 
গোপিতান্থুলিমূলেন সমস্তান্মকুলীকৃতা। করছয়েন মুদ্রা স্যাৎ শঙ্খাখোয়ং স্থ্রার্চনে। ৮। 

অন্যোন্তাভিমুখম্পর্শব্যত্যয়েন তু বেষ্টয়েখ। অন্গুলীভিঃ প্রধত্বেন মণ্ডলীকরণং মুনে। চক্সর- 
মুদ্রেয়মাখ্যাতা | ৯। গদা। মুদ্রা ততঃ পরং। অন্তোন্তাভিমুখাশ্নিষ্টাহুলিঃ প্রোন্নতমধ্যমা । ১০। 

অথাঙ্ুষ্বযং মধ্যে দবাপি পরিতঃ করৌ। মণ্ুলীকরণং সমাগঙ্গুলীনাৎ তপোধন। পক্মমুক্ঞা- 
ভবেদেষা | ১১। ধেনুমুদ্র। ততঃ পরং। অনামিকা কনিষ্ঠাভ্যাং তঞ্জনীভ্যাঞ্চ মধ্যছে। 
অন্োন্তাভিমুখা্লিষ্টে ততঃ কৌস্ত্ভসংজিতা। ১২। কনিষ্ঠেহন্টোন্সংলগ্নেইভিমুখেইপি 

পরম্পরং। বাঁমন্ত তগ্জনীমধ্যে মধ্যানামিকয়ৌরপি। বামানামিকসংস্প্্ তঙ্জনীমধ্য- 
শোভিতা। পর্্যায়েশ নতা্গৃ্ঠদ্য়ী কৌস্তভলক্ষণা। ১৩। কনিষ্ঠান্তোন্তসংলগ্না বিপরীতং 
বিষোজিতা। অধস্তাৎ স্থাপিতানুষ্ঠ। মুদ্র! গরুড়নংজ্িতা । ১৪। তর্জন্তন্ুষ্ঠমধ্যস্থা মধ্যমীনা- 

মিকাদ্বয়ী। কনিষ্ঠানামিকা মধ্য তর্জন্যগ্রে করদ্য়ী। মুনে শ্রীবৎসমুদ্রেয়ং । ১৫। .বন- 
মাল! ভবেত্ততঃ। কনিষ্ঠানামিকা মধ্যা ুষ্টিরত্নীততঙ্জনী। পরিভ্রাস্তা শিরসথাচ্চৈঞ্জনীত্যাং 

দীপিকাতে বিষসূত্রা উদ্দেশ পু পূর্বক (লিখিত আছে যে, ইহলোকে মন স্বারা, বাকা দ্বারা, বাক্য দ্বারা, দেহ 

বারা! ও সর্বাঙ্গ ্বারা অজ্ঞানে ও জ্ঞানে যে পাতকাচরণ করা যায়, এই মুদ্রা বিদিত হইলে 
তৎসমন্ত পাঁপ হইতে মুক্ত হইতে পারে। স্থরগণ সেই মুদ্রাবেতাকে প্রণাম করেন এবং 
লোক সকল তদীয় বশঙ্গত হইয়া! থাকে । ১৯। (মুদ্রার লক্ষণ চীকায় বর্ণিত আছে )। 



৬ঠ বিলাসঃ। ] শী্রীহরিভক্তিবিলাসঃ। ২৯১ 

অথ|মনাদ্যণং। 
ততো নিক্ষিপ্য দেবস্যোপরি পুষ্পাপ্রলিত্রয়ং । দত্বাসনার্থং পুষ্পঞ্চ স্বাগতং বিধিনা চরেৎ।২০। 

আসনাছ্যপচারেষু মুদ্রাঃ যোড়শ দশয়েৎ। প্রসিদ্ধাঃ পদ্ম-্বস্ত্যাদ্য। বিদ্বান্ যোড়শস্থ ক্রমাৎ॥২১। 

_. শীকফায়াপর়েদরঘ্যং পাগ্যমাচমনীয়কং। মধুপর্কং পুনশ্চাচমনীয়ঞ্চ বিধির্ষধা ॥ 
ত্তথা চ স্বত্যর্থসারে ।__ 

আবাহনাসনং পাগ্যমর্থ্যমাচমনীয়কং। স্নানমাচমনং বস্ত্রাচমনৎ চোপবীতকং | 
আচমন গম্ঘপু্পং ধূপদীপং প্রকল্পয়েখ। নৈবেদ্যং পুনরাচাম নন সতত বিসর্জয়েৎ॥ 

দিবৌকসঃ | মূত্র! যোনিঃ সমাখ্যাতা সঙ্কোচিতকরদ্বমী। ১৬। তর্জন্সষঠমধ্যান্তস্থিতা- 
নামিকযুগ্মকা ৷ মধ্যমূলস্থিতানুষ্ঠ। জেঞয়! শস্তার্চনে মুনে ॥ ১৯ ॥ 

বিধিনেতি। শ্রীরুষ্ণায়াসনং নিবেদয়ামীতি শ্রীকৃষ্ণ ইদমাসনমত্রান্ততাং হৃখমিত্যেবমাসনং 
সমর্প্য। শ্রীকষ্ণ সহ পরিবারেণ স্বাগতং করোষীতি স্বাগতমুদ্রয়। স্বাগতং কুর্যাদিতোবং বিধি- 

রষ্টিব্যঃ। মুলমন্ত্রেণেব সর্কেষামূপচারাণাং সমর্পণঞ্চ ॥ ২০॥ সর্বোষপুযুপচারেষু ততস্মুদরা 
দর্শয়িতব্য! ইতি প্রসঙ্গাদ্েকত্রৈব তা বিজ্ঞাপয়তি আমনেতি। বিদ্বান ততনুদ্রাপ্রকারাভিজ্ঞঃ 
যোড়শস্থ আসনস্বাগতার্ধ্যাছ্যপচারেষু পদ্মাদ্যাঃ ষোড়শমুদ্রাঃ ক্রমেণ দর্শয়েৎ। তাশ্চ প্রসিদ্ধ। 

ইতি তত্তন্রক্ষণলিখনেনালমিতি ভাবঃ। তাশ্চোক্তাঃ।-_আসনে পন্মমু্রৈধ কথিত। মুনিভিস্তথা।১। 
ঈষনমাঙ্গুলিদক্ষঃ সন্তযজ্যান্ুষ্ঠকং করঃ। স্বাগতে স্বস্তি মুদ্রা তু মধ্যামূলগতান্ুলিঃ। ২। 
বসতিমুদ্া দ্বিহস্ত! চেনুদ্র। ত্বর্ঘ্যস্ত কীর্তিতা। ৩। তৌ চ প্রসারিতৌ হস্তে পাদ্যমুনর। প্রকীর্তিত। 
।৪। দেশিনী মৃলগান্ুষ্ঠ! দক্ষিণাধঃকনীয়সী। আচামমুত্রা বিখ্যাত দেবতাচমনে বিধৌ। ৫| 
সংযুক্তানামিকাঙ্গ্ঠা তিশ্রোইন্যাঃ সংপ্রসারিতা:। মধুপর্কে চ সা মুদ্রা। ৬। সন্ত্জা চ 
কনীয়মীং। কৃত্বা মুষ্টিং তথ স্নানে মধ্যমাঙ্ুষ্ঠকৌ যুতৌ। ৭। অন্তাঃ প্রসারিতান্তিস্রো 
মূদ্রা বনতস্ত চোদিতাঃ। ৮। মাধুপকাঠ সমূত্তানা মৃদ্রালঙ্কারিকী স্মৃতা। ৯। কনিষ্ঠাঙ্ুঠকৌ 
লক্লৌ তি্বো৷ মধ্যাঃ প্রসারিতাঃ। যজ্ঞোপবীতমুত্রেয়ং বিদ্বপ্তিঃ পরিকীন্তিতা। ১০। মুক্ত- 
নির্দালিক। মুদ্টিগনধমুদ্রেতি সা স্বতা। ১১। উখিতাধোমুখী মধ্যা সা্গুষ্ঠাশ্চেতরেতরাঃ। 
পুষ্পমুদ্রা তদাখ্যাতা৷ সর্বসিদ্ধিগ্রদায়িনী। ১২। অন্থুষ্ঠং তঞ্জনীলগ্রং তিশ্রঃ সঙ্কুচিতাঃ পরাঃ। 

মুত্র ধৃপপ্রদানে স্তাদ্দেবানাং তুষ্টিকারিণী। ১৩। উত্তম! ধোপকী মুদ্রা দীপমুত্রেতি কীর্ডিতা। 
১৪। পঞাঙ্গুল্যগ্রসংলগ্ন! প্রোখিতোর্ধমুখী যদি । দ্বিধা নিবদ্ধ! মুদ্রেয়ং নৈবেগ্যন্ত প্রকীর্ডিতা। 

১৫। নাভৌ দি ললাটে চ করসম্পুটয়োর্গতা ৷ নমস্কারে ত্বিয়ং মুদ্। দেবতানাং প্রসাদনীতি 

১৬ ৪২১ ॥ বিধির! তথেত্যর্থ:ঃ। যদ্বা। বদভাবশ্ছান্দসঃ বিধিবদঘথা স্তাদিতি। প্রীকুফায়ারধ্যং 
অতঃপর আসনাদি সমর্পণ।_-তৎপরে দেবতোপরি পুষ্পাঞ্লিত্রয় দিয়া আসনার্থ কক্থম নিবে- 

দন পূর্ববক বিধানে স্বাগ্ধ:বিধান করিতে হইবে অর্থাৎ “্রকুষণায় আদনং নিবেদয়ামি, শ্রী 
ই্মাসনং, অন্রান্ততাং স্থুখং” এইরূপ উচ্চারণ পূর্বক “ভ্রীক্ক সহ পরিবারেণ স্বাগতং : 
করোধি” 'এই কথা কহিবে। ২*। মুন্রাপ্রকারবেতা বিচক্ষণ ব্যক্তি আসনাদি যাবতীয় পূজো 

নী 



২৯২ ঈ্রীহরিভ্তিবিলীদঃ। | [ ৬্ঠ বিলাসঃ। 

অন্তত্র চ1__ 
আদৌ পুষ্পাঞজলিং দত্বা পাঁদার্চনমতঃ পরং | পান্তমরধ্যত্বাচমনং মধূপর্কং যখোদিতং । 
অভ্যঙ্গোদবর্তনে কত্ব। মহাজানং সমাচরেৎ। অভিযেকাঙগবন্ত্রচ দত্ব৷ নীরাজয়েদ্ধরিম্ইতি।২২ 
শ্মৃতৌতু শিরস্থর্ঘযং দগ্যাৎ পাস্ভঞ্চ পাদয়ো| মুখে চাচমনীয়ং তরি্মধুপর্কঞ্চ ত্র হি। 
সর্বেষপুযুপচারেষু পাগ্যাদিযু পৃথক্ পৃথকৃ। আদৌ পুণপাঞ্চলিং কেচিনির্কি ভগবৎপরাঃ1২৩। 

অথ আমনাদ]পণনাহাস্ব্যং। 

নরসিংহপুরাণে | 

দ্বাসনমথার্থাঞ্চ া্চমাচমশীয়কং | দেবদেবন্ত বিধিন। সর্ববপাপৈঃ প্রমূচাতে ॥ 

বিঞুধর্শোতরে ।__ 
আসনানাং প্রদানেন স্থানং সর্বত্র বিশ্দতি। গোদানফলমাপ্রোতি তথ। পাদ প্রদে। নরঃ। 

ততন্বহণদানেন সর্বপাঁপৈঃ প্রমূচ্যতে । তখৈবাচমনীয়শ্ত দাতা ব্রাক্মণসত্বমাঃ। 

তীর্থতোয়ং তথ। দব. দেবন্তাচমনং পুনঃ । স্বর্গলোকমবাপ্রোতি সর্বপাপবিবর্জির্তঃ | 

নরম্বাচমনীযন্ত দাতা ভবতি নির্্রল: ॥ ২৪ | মধুপর্ক্ দানেন পরং পদমিহাক্গুতে ॥ 

_নিবেদসবাি স্বাহা ইত্যর্যং। তখৈব ্রীকুষায স্বধ। ইত্যাচমনীয়ং। তখৈব খধুপর্বং চেতোবং 

তনতমুদ্রয়। সমপর়েদিত্যত্র বিধিজেগ়ঃ॥ ২২॥ শ্রীমূর্তৌ ত্বিতি। শাল গ্রামশিলায়াং সাক্ষাং 
সর্ব বন্নবাবিতাঁবদৃষ্্যা তত্তদবয়বভাবনয়! সংমুখে তত্তরিবেদয়েদিতি স্ুচিতং। ত্রিঃ বারত্রয- 
মাচনীয়ং দগ্ভাৎ। তত্র তন্মিন্ মুখ এব ॥ ২৩॥ 

অহণম্ অর্ধ্যং পাস্ঠ্ট তদ্দানেন। হে ব্রাহ্মণসত্তমাঃ। তীর্ঘতোয়মাচমনং। আচমনীয়স্ত 

পহার প্রদান কর্ে পদ্ম স্বস্তি ইত্যাদি যোড়শপ্রকার মুদ্রা যথাক্রমে দেখাইবেন। ২১। * 

তৎপরে শ্রীকুষ্ণকে অর্ধা, পাদা, আচমনীয়, মধুপর্ক ও পুনরাচমনীয় দিতে হয়। স্বত্যর্থসার- 

সংগ্রহে লিখিত আছে যে, আবাহন, আসন, পাস্ঠ, অর্থ, আচমনীয়, শ্নান ও আচমনীয়, বসন 
ও আচমনীয়, উপবীত ও আচমনীয়, গন্ধ, পুষ্প, ধৃূপ, দীপ, নৈবেগ্য ও পুনরাচমনীয় প্রদান 
করিবে। অবশেষে প্রণাম ও স্যবপাঠপূর্বক বিসর্জন করিতে হয়। অন্ত্রও লিখিত আছে 

যে, প্রথমতঃ পুষ্পাঞ্জলি দিয়া চরণপুজা! করিতে হয়। তদনস্তর যথাকথিতরূপে পাস, অর্থ, 

আচমনীয় ও মধুপর্ক প্রদান করিবে। অবশেষে অভিষেকবদন ও অঙগবস্থ নিবেদন পূর্বক 
হরির আরাত্রিক সম্পাদন করিতে হইবে | ২২। প্রতিমার্চনাস্থানে প্রতিমার শিরোদেশে 
অর্ধা, চরণঘয়ে পাদ্য ও বদনে বারত্রয় আচমনীয় ও মধুপর্ক নিবেদন করিতে হয়। তগবন্তক্ত- 

. গ্রধের মধো কেহ কেহ পাস্তাদি সমস্ত উপচার নিবেদন-ক্রিয়াতেই অর্থে একটী পুপাঞ্চলি 
 ্থার্নের বিধান করিয়া থাকেন। ২৩। 

« " অতঃপর আসনাদি গ্রদানমাহাত্ময 1 হৃসিংহপুরাণে লিখিত আই, বিধানে দেবদেবকে 
টিসি পা্ ও আচমনীয় প্রদান করিলে সমগ্ত পাতক হইতে বিযৃকতি ২ লাভ হইয়া 
* এই োড়পমুঞ্জার নাম ও লঙ্গপা্দ টাকায় উষ্টবা।ু] 
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বিষুপুরাণে চ।-- 
মধুপর্কবিধিং কৃত্ব! মধুপর্বং প্রষচ্ছতি। ব্রহ্মন্ সযাতি পরমং স্থানমেতন্র সংশম? ॥ ২৫। 

অথন্নানং। 

বিজ্ঞাপ্য দেবং লানার্থং পাদুকে পুরতোইপয়েৎ। মহাবিস্বাদিনা তঞ্চ স্সানস্থানং ততো-নয়েং।২৬ 
প্রা্থতস্াসনং পাঁদাং তত্রৈবাচমনীয়কং | নিবেষ্ঠ দরশয়েনুদ্রামমৃতীকরণীং বুধঃ ॥ ২৭ ॥ 

শাল গ্রামশিলারপং ততো দেবং নিবেশয়েং | বাপাত্র নিঙ্গাতীষ্টীং চলাং াং ্ীূর্তিষেব বা॥২৮। 
স্পালি 

জাত্যাদিদব্যসাধিতন্তেতি তে ভেদঃ ॥২৪॥ মধপরকস্ত বিধিং কৃত তনতদ্ ব্য সম্পান্ লিখিত, 
গ্রকারেণেত্যর্থ; ॥ ২৫ ॥ 

বিজ্ঞাপ্য ভগবান্ ন্নানভূমিমলক্করব্ধিতি নিবেদনং কৃত্ব'। ততশ্চ গীঠাছখিতন্য ভগবত: 
গাছকে নিবেদয়ামি নম ইতি ভগবদগ্রে পাছুকাঘয়ং সমর্পয়েঘ। এবং পূর্বলিখিতাহছসারে- 

ণাগ্রে সর্বত্র বিধির্দষ্টবাঃ | তং দেবং। আদিশবেন গীতনৃত্যছ্ত্রচামরাদি। স্মানস্থানং 

ানার্থমৈশানকোণে নির্শিতন্নানমণ্ডপং ' তদভাবে ভাবনয়ৈবেত্যেবং সর্বত্রৈব বোদ্ধব্যং ॥ ২৬ ॥ 
তত্র ঙ্গানস্থানে ভগবন্ স্ানীয়ং নিবেদয়ামি স্বাহেত্যেং নিবেগ্। যষ্পি ানমুদ্রা 
পৃথক লিখিতাণ্ডি, সাচাগ্রে দশ্তণ, তথাপি শিষটাচারাদমুতীকরণীং েসুমদ্রেতি প্রসিদ্ধাং 
মুদ্রামপি দর্শয়েখ। অতএব বুধ ইতি ॥ ২৭॥ শালগ্রামশিলারপমিত্যেবং কচিৎ কচিন্িদেশ- 
্ত্াহাত্মাভরাপেক্ষয়া৷ কেধাঞ্চিং সতাং শ্রীমূত্ত্যা সহৈব তৎপৃজগ্জা তৎপ্রকারবোধনায়েতি 
দিকৃ। স্নানপাত্রে নিবেশয়েদিতি শ্রচরণামৃতাপেক্ষয়। ফলবিশেষাপেক্ষয়! বা! ॥ ২৮॥ 

অঙ্চয়েদিত্যনেন যগ্পি পূজায়া সর্বাব্রৈব তত্তৎ পাত্রমপেক্ষ্যতে, তে, তথাপুপচারেযু মানস 
সি রগ রর ॥ ০ পপ 

স্পা পপ পপ জি 

থাকে। বিষুধর্মোত্বরে লিখিত আছে যে, আসনসমূহ অর্পণ করিলে রিলে সর্বত্রই স্থান লাভ 
হইয়া থাকে। পাঘ্ঠ দান দ্বারা গোদানফল এবং অর্ধ্যদান দ্বার! সর্বপাতক মোচন হয়। 
হে বিপ্রসত্তমগণ ! যে ব্যক্তি আচমনীয় প্রদান করেন, তাহারও নিখিল পাপ বিদূরিত 

হইয়া থাকে। তীর্ঘসলিলের আচমনীয় অর্পণ করিলে অখিল পাপ হইতে মুক্ত হইয়া স্থরপুরে 
গমন করিতে পারে। যে ব্যক্তি আচমনীয় দান করে, তাহার দেহ নিগ্পাপ হয়। ২৪। 

: মধুপর্ক সমর্পণ করিলে ইহলোকে পরমপদ প্রাপ্তি হয়৷ থাকে। বিষ্ুগুরাণেও লিখিত জাছে 

যে, হেব্রহ্ধন্! যিনি যথাবিধি মধুপর্ক পরন্তত করিয়া! প্রদান করেন, পরমধামে তাহার গতি 
হয় সন্দেহ নাই। ২৫। 

. অতঃপর বান ।-__“ভগবন্ দানতৃমিমনস্ুরু” এই বাক্য ্রতুসকাশে উচ্চারণ পূর্বক 
দানার অন্কুমতি লইন্»। “পাছুকে নিবেদয়ামি নমঃ” বলিয়। পুরোভাগে পাঘুকাদ্ সমর্পন 

করিতে হইবে। তং মহামনগ্রভৃতির সহিত ( অর্থাৎ গীত, নৃতা, ছন্ব ও চামরাদিসহ') 
তাহাকে স্বান্থানে যাইতে হইবে। ২৬। & বিচক্ষণ ব্যক্তি বব তথায়ও আসন," ন্ 

* নুানার্ধ ঈশানকোণে সানমগ্ডপ নির্ধাথ করিতে হয়। তাহার অন্তাবে ভাবনা ধার! কঁছিবে।, 
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অথ লানপাত্রং। 

কব্দপূরাণে।_- 
কুত্ব। তাত্রময়ে পাত্রে যোহচ্চয়েন্সধুসহ্দনং | ফলমাপ্রোতি পূজায়াঃ প্রত্যহং শতবার্ধিকং ॥ 

. যোহচ্চয়েন্সাধবং তক্ত্যা অশ্বখদলসংস্থিতং | প্রত্যহং লভতে পুণ্যং পদ্মাফুতসমুস্তবং ॥ 

রস্তাদলোপরি হরিং কা যোহভ্যর্চয়েক্নরঃ| বর্ষামুতং ভবে গ্রীতঃ কেশব; প্রিয়া মহ ॥ 
যে পশ্ঠস্তি সরুস্তক্য| পদ্মপত্রোপরিস্থিতং । ভক্ত্য! পল্মালয়াকান্তং তৈরাধরং ছুল্লভং ফলং ॥২৯।॥ 

ততঃ শখ্ধেনাভিষেকং কুর্ধ্যাদঘণ্টাদিনিম্বনৈঃ। মৃলেনাষ্টাক্ষরেণাপি ধূপয়নন্তরান্তর! ॥ ৩০ | 
তত্র তু প্রথমং ভক্তা। বিদধীত স্থগন্ধিভিঃ। দিব্যৈন্তৈলাদিভিরব্যৈরভ্য্গং শ্রীহরেঃ শনৈঃ ॥ 

অথ।ভাঙ্গ বাদি তন্ম হায় । 

গ্কান্দে।-- 

মালতীজাতিমাদায় স্থগন্ধানান্ত বা! পুনঃ ॥ ৩১ ॥ 
তথাস্থপুষ্জাতীনাং গৃহীত্বা ভক্তিতো! নরাঃ। যে ক্সাপয়ন্তি দেবেশমুখ্সবে বৈ হরেদিনে ॥ 

2 উস ৯ ০ 

ুধ্যত্বেনা লিখিতৎ, পদ্মাযুতসমুস্তবং দশমহম্বকমলদানজং। যন্থা। পন্মং সংখ্যাবিশেষঃ তন্তা- 
প্যযুতং। তাবহর্ষপুজাসমুস্তবং পুণ্যমেকদিনেইনব প্রাপ্রোতীত্যর্থঃ ॥ ২৯॥ অস্তরাস্ত্র। ্বানকালে 

মধ্যে মধ্যে ধূপমপয়িন্ ক্বরভিধৃূপমপণ্নন্। তথা চ শ্রারামার্চনচন্দ্রিকায়াং ্লানোপচারমধ্যে ।__ 
সরুষ্ণগুরুধূপেন ধূপয়স্তরান্তরেতি। অতএবাস্য মাহাত্যমগ্রে লেখ্যং ন্নানকালে তু কৃষস্ 
অগুরুং দহতে তু যঃ ইত্যাদি ॥ ৩০ ॥ 

এবং সামান্তেন ্গানপ্রকারং লিখিত্বা ইদানীং বিশেষতো! লিখতি তত্র ত্বিত্যাদিন! ্নাপয়েৎ 

পুনরিত্যন্তেদ ॥ ৩১॥ বৈ ইতি বিশেষে। নিত্যং যে স্বাপয়স্তি 'বিশেষতশ্চৈকাদস্থাছ্যৎ- 

পাস্থ ও আচমনীক় সমপরণ পূর্বক অমৃতীকরণী মূদ্রা দেখাইবেন।২৭। পরে দ্গানাধারে 
শালগ্রামরূগী ভগবান্কে কিংবা স্বীয় অভীষ্ট চলা! প্রীমৃষ্তিকে স্থাপন করিতে হইবে । ২৮। * 

অতঃপর স্বানপাত।_ত্বন্দপুরাণে লিখিত আছে যে, যে ব্যক্তি তাত্রনিশ্দিত পাত্রে মধু- 
হুদনের সপনকাধ্ধ্য সম্পাদন করেন, একদিনেই তাহার বর্ষশতন্পনফল লাভ হয়। অশ্বখপত্রে 
স্থাপন পূর্ববক প্রতিদিন ভক্কিসহকারে মাধবের অর্চনা করিলে অযুতসংখ্য পদ্মদানের ফল 

হইয়া থাকে । কদলীপজের উপর শ্রীহরির পৃজা করিলে কেশব স্বীয় প্রিয়তম! কমল! সহ সেই 
, অর্চক্র প্রতি দশসহত্বর্ধ সন্ত থাকেন। যে সকল ব্যক্তি ভক্তি সহকারে হরিকে একবারমাজ 

: কমলপত্রস্থ দেখিয়াছেন, তাহাদিগের দুর্লভ ফল লাভ হইয়াছে। ২৯। তৎপরে ঘণ্টাদি বাদন 
, মহকারে শঙ্ধস্থ সলিল দ্বারা অভিষেক করিতে হইবে। মধ্যে মধ্যে অশ্াক্ষর মূলমন্ত্র পাঠ 

: সহকারে ধৃপ সমর্পণ করিতে হয়। ৩*। এই ঙ্গানক্রিয়ায় সর্বাগে দিব্যগন্বপূর্ণ তৈল প্রতৃতি 
দ্বারা ভক্তিসহকারে শনৈঃ শনৈ:. হরির সর্বাঙ্গ মর্দন করিবে। পূ 

অতঃপর - অভ্যন্ত্রব্য ও তন্াহাত্্য।-সবদ্দপুরাণে লিখিত আছে ষে, যে ব্যক্তি মালতী 
৩৬ পপ এ সা জপ ড় শপ ০০ পাও 

লি চরপামতত প্রাণির জন্কই ্ লানাধারে রাণিবে। 
লে শপ "পে 
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মেদিনীদানতুল্যং হি ফলমৃক্তং হ্য়ভূবা। যঃ পুনঃ পুষ্পতৈলেন দ্দিব্যৌষধিযুতেন হি। 
অভ্যঙ্গং কুরুতে বিষোর্মধ্যে ক্ষিপ্ত তু কুন্কুমং। রোমাঞ্চিততন্ভূত্া প্রিয়া সহ মাধব: ॥ 

প্রীত্যা বিভঙ্তি ম্বোৎসঙ্গে ম্বস্তরশতং হরিঃ ॥ 

বিষুধর্মোতরে চ।- 

গম্ধতৈলানি দ্রব্যাণি স্থগন্ধীনি শুচীনি চ। কেশবায় নরো দত্বা! গন্ধবৈর্বঃ সহ মোদতে ॥ ৩২ ॥ 
অথ পঞামৃত্ন্গপনং। 

ততঃ শঙ্খভৃতেনৈব ক্ষীরেণ স্নাপয়েৎ ক্রমাৎ। দগ্া ঘুতেন মধুনা খণ্ডেন চ পৃথক্ পৃথক্ । 

পঞ্চাম্ৃতাদ্যৈঃ ্পনং সদ নেচ্ছস্তি ততপ্রিয়াঃ | কিন্তু তৈঃ কালদেশাদিবিশেষে কারয়স্তি তৎ॥৩৩| 
জথ তৎপরিমাণং ৷ 

্ক্ষপুরাণে ।__ 
দেবানাং প্রতিমা যত্র ঘ্বতাভাঙস্ততো৷ ভবেৎ। পলানি তশ্য দেয়ানি শ্রন্ধয়! পঞ্চবিংশতিঃ ॥ 

অষ্টোত্তরপলশতং স্নানে দেয়ঞচ সর্বদা ৷ দ্ধে সহশ্রে পলানাস্ত মহান্নানে চ সংখ্যয়! ॥ 

দাতব্যে যেন সর্বানথ দিশ্ছু নির্ধাতি তদ্ঘূতৎ। ইতি॥ ৩৪ 

সবছিনে ইত্যরথ: ॥ ৩২ ॥ পৃথক্ পৃথক্ ইতি. তেষাং চতুঃযষ্ট মপচারেযকতস্ ্রত্যেকমূপচারস্ত 
সিদ্ধার্থ, পৃথকৃত্বেন তত্তংফলোক্তেঃ ॥ ৩৩। 

প্রমেতি পাঠে পরিমাণমিত্যার্থ:। তন্ত ঘ্বতশ্য পঞ্চবিংশতিঃ পলানি অবশ্ঠং দেয়ানি | 
শক্ত চ সত্যামষ্টোতরপললশতং দেঁয়মিত্যর্থঃ। যদ্বা। তৈলাদিভিরিব স্বৃতেন যোইভ্যন্বস্তত্ 

পঞ্চবিংশতি: পলানি স্নানে াষ্টোত্তরশতপলানি  দগ্যাদিত্যর্ঃ॥ ৩৪। ইয়ং ম্বতবিষয়িকা যা 

অথবা! জাঁতি কিংবা অপরাপর ন্ুগন্ধিজাতীয় পুষ্গ গ্রহণ হণ পূর্বক প্রত্যহ বিশেষতঃ ছুরির 
একাদশ্যাদি উৎসবদিবসে সেই দেবদেবকে দ্গান করান, ব্রদ্ষা বলিয়াছেন যে, তাহার ধরণী 

দানের ফল হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি অত্যাত্ধম ওষধিসমস্িত পুম্পটতৈলে কুক্কুম নিক্ষেপ 

করত তাহার বারা হরির গান্র মদ্দন করেন, প্রত শ্রিয়তম! সহ পুলকিততন্থ হইন্া সানন্দে 
শতম্বস্তর যাবৎ সেই ব্যক্তিকে অঙ্কে ধারণ করিয়া থাকেন। বিুধর্ষোত্রে লিখিত আছে 
যে, দিব্যগন্ধযুক্ত বিশুদ্ধ গন্ধতৈল হরিকে প্রদান করিলে মানব গন্ববর্বগণ সহ আনন্দ তোগ 

করিয়া থাকেন। ৩১-৩২। 

অতঃপর পঞ্চামৃতদান।-_তৎপরে শঙ্ছে ছুষ্ধ, দধি, স্বৃত, মধু ও শর্করা গ্রহণ পূর্বক * 
যথাক্রমে ভিন্ন ভিন্নরূপে ন্নান করাইবে। ভক্তগণ সর্বদা পঞ্চা মৃতদ্গানের বিধি দেন না, 
কিন্ত দেশকালভেদে উহার বাবস্থা দিয়া থাকেন। ৩৩। 

অনস্তর গঞ্চামৃতের পরিমাণ ।_্রক্মপুরাণে লিখিত আছে যে, দ্েবতাপ্রতিমাস্থলে অন্ধাসহ- 

কারে পঞ্চবিংশতিগল বত মর্দন করাইতে হয়; সক্ষম হইলে অভ্যঙগপ্সানসময়ে অষ্টোত্তরশতপল 
প্রদান করিবে। মহাক্গানসময়ে দিসহন্ম পল প্রমাণ দিতে হয়; এইরপ ভাবে স্বত দিবে যে, 
টার হইতে বিনিগগত হইতে পারে। ৪৪। স্থ্বীগণ ছুগ্ধ গ্রতৃতির পরিমাণও এইরূপ 
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ুগ্জাদাবপি সংখ্যেয়মেবং জে! মনীধিভিঃ | পলসংখ্য। চ বিজেয়া যাজবন্ধ্যাদিবাক্যতঃ॥ ৩৫॥ 

তথা হি।__ 

পঞ্চরুষ্চলকো মাষস্তে হুবর্ণস্ত যোড়শ। হুবর্ধানা্ চত্বারঃ পর্মিত্যভিধীয়তে ॥ ইতি ॥ ৩৬) 
কিঞ্চ।__ স্নানার্থে সুরভীক্ষীরং মহিষ্যাস্াস্ত কুংনিতা:। 

অথ ক্ষীরাদিন্সপনমাহাক্ঝ্যং | 

বিষুধন্মোত্তরে | 

শরীরছুঃখশমনং মনোদুঃখবিনাশনং | ক্ষীরেণ সুপনং বিষ্কোঃ ক্ষীরাভ্তোধিপ্রদং তথা! ॥ ৩৭ ॥ 

অগনিপুরাণে | | 
গবাং শতন্ত বিপ্রেভাঃ সম্গ্দত্তস্ত যং ফলং। গ্বতপ্রন্থেন তদ্বিষ্োর্লভেৎ নানান সংশয়ঃ 
ইন্রদ্া়েন সংপ্রাপ্তা সপ্তঘীপা বন্থন্ধরা। দ্বতোদকেন সংযুক্তা গ্রতিমা ন্নাপিতা কিল। 
প্রতিমাসং ম্িতাষ্টম্যাং ঘ্বতেন জগতাং পতিং। ন্নাপয্িত্ব। সমতার সর্ববপাঁপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥৩৮া 

জানতোহজ্ঞানততে। বাপি যৎ পাগরং কুরুতে নরঃ| তৎ ক্ষালয়তি সন্ধ্যায়াং স্বতন্নগনতোধিতঃ ॥ 

যেহু ক্ষীরবহা নষ্কো নদাঃ পায়সকর্দামাঃ। তাক্পোকোন্ পুরুষ যাস্তি ক্ষীরন্নপনকা হরেঃ।৩৯। 

সংখ্যা সৈব॥ ৩৫॥ পঞ্চ রুষ্ণলকানি গঞকাফলানি ষন্মিন্ সঃ। তে মাধাঃ যোড়ণ বণ: ॥ 

৩৬॥ কুৎসিত! ইতি তালাং ক্ষীরমপি নিত্যং স্মানার্থং ন গ্রাহমিত্যর্থ; ॥ 
প্রস্থাদিসংখ্যা চ গোপৎ্রাঙ্মণে ।_ স্বাত্রিংশংপলকং প্ররস্থমুক্তং স্বয়মথর্বণ। | আঢকন্ত 

চতুপ্রন্থৈশতুর্তির্োণ আঢ়কৈরিতি ॥ ৩৭--৩৮। | 
_ সন্ধ্যায়াং যদঘ্বতন্দপনং তেন তোষিতো জগতাং পতিঃ ॥ ৩৪ ॥. ্বাদস্তামিতি গ্ায়ো_ 

পরিজাত হইবেন। পলের পরিমাণ যাজ্জব্যাির বচন হইতে সংগ্রহ করত বিদিত হইবেন। 

উক্ত'বিষয়ের প্রমাণ এই যে, পাচ রতিতে এক মাষ,যোড়শ মাষে এক ন্বর্ণ এবং সবরচতুষ্টয়ে 

এক পল হয়। ৩৬। আরও কথিত আছে যে, স্নানার্থ গাভীদুগ্ধ প্রশস্ত, মহিষী প্রভৃতির দুগ্ধ 

গ্রাহ নহে। 

অন্তর ছুষ্বাদি দ্বার! সুপনমাহাত্থ্য ।__বিসুধর্দোত্তরে লিখিত আছে যে, ক্ষীর দ্বারা 

্রহরিকে ক্সান করাইলে দৈহিক ক্লেশ ও মানসিক দুঃখ বিদুরিত হয় এবং ক্ষীরসমূদ্রে বসতি- 
স্থান লাভ করিতে পারে। ৩৭। অগ্নিপুরাণে লিখিত আছে যে, বিধানে দ্বিজাতিকে শত 

ধু দান করিলে যে ফল লাভ হয়, একগ্রস্থপরিমিত স্বৃত দ্বার! হরিকে গ্রান করাইলে সেই 

ফুল হইয়া থাকে সন্দেহ নাই। ইনু নরপতি দ্বৃতদ্বার! ও সলিল দ্বার! প্রতিমার '্মপনকাধ্য 

সম্পাদন করিয়। সসাগর ধরণী প্রাপ্ত হইয়াছিলের। গ্রতিমাসের শুরনপক্ষীয়! অষ্টমীতিখিতে 

স্বতঘারা লম্ীপতিকে স্থান করাইয়া পুন্ধা করিলে নিখিল পাতক হইতে বিমুক্ত হইতে 

পারে। ৩৮। কি জ্ঞানে কি অজঞানে মানব যে কিছু গাপাচুরণ করে, প্ীহরি সায়ংকালীন 

তত্মানে প্রীত হইয়া তদীয় তথ্সমত্ত গাতক দুর করিয়া থাকেন। যে সমস্ত স্থানের নবী 

ছার এবং নদসমুহের কর্ছম পান্স-তুলয, ধাহারা কেশবকে ছু$ দ্বার! গান করান, 
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বিষুধর্মে প্রীপুলস্তাপ্রহলাদসংবাদে।-- 

দ্বাদস্তাং পঞ্চদন্তাঞ্চ গব্যেন হবিষা হরেঃ। হ্নপনং দৈত্যশার্দ'ল মহাপাতকনাশনং ॥ 

দধ্যাদীনাং বিকারাণাং ক্ষীরতঃ সম্ভবো! যথা । তখৈবাশেষকামানাং ক্ষীরম্বানং ততো হবেঃ ॥ 
নারসিংহে।__ 

পয়সা যন্ত্র দেবেশ ন্নাপয়েদগরুড়ধবজং | সর্বপাঁপবিশ্তদ্ধাত্মা বিষ্ণলোকে মহীয়তে ॥ ৪০ ॥ 
সাপ্য দর সকদধিষ্ণং নির্শলং প্রিয়দর্শনং | বিষ্ণলোকমবাপ্রোতি সেব্যমানঃ সুরোত্মৈঃ | 

ছুঃস্বপ্নশমনং জেয়মমঙ্গল্যবিনাশনং | মাঙ্গল্যবৃদ্ধিদং দর়| স্নপনং নরপুঙ্গব ॥ ৪১ ॥ 
যঃ করোতি হরেরষ্চাং মধুন। স্াপিতাং নরঃ | অগ্নিলোকে ন মোদ্িত্ব! পুনর্বিিষুপুরে বসে ॥ 

মধুন! স্বপনং কৃত্বা সৌভাগ্যমধিগচ্ছতি। লোকমিত্রাণাবাপ্রোতি তখৈবেক্ষ্রসেন চ ॥ 
ছারকামাহাত্্যে চ শ্রমার্কণেয়েন্্রছায়সংবাদে ।-__ 

ক্ষীরদ্দানং প্রকুর্বস্তি যে নর বিষুরমুর্ধনি। তেনাশ্বমেধজং পুণ্যং বিনদুন! বিন্দুনা শ্বতং। 

_বৈষণবানাং ছ্াদস্ঠামুপবাসাপতেব্রতদিন ইত্যর্থ;। ন্গানং ন হরয়ে দদ্যাদবাদস্তাং বৈষেবা 
দিবেত্যাদিলেখ্যবচনাৎ। যদ্বা। হ্াদস্টামিতি হবাদসীরাত্রাবত্যর্চ । দিবৈব তত্র হরি- 
স্সপননিষেধাৎ। এবমন্যত্রাপূহং | দ্বাদশ্ামিত্যাদদিকং তত্র তত্র ফলবিশেষার্থ,। বস্ত্ত্ত 

সর্বান্বপি তিথিঘিতি জেয়ং অন্যথ| বচনাস্তরৈর্বিরোধাপত্তেঃ | এবমগ্রেহপি ॥ ৪০ ॥ আাপ্য 
স্বাপয়িত্ব। ॥ ৪১॥ ন্নাপয়ন্ সন্ অচ্চাং  পৃজাং ঈপনাস্মকপৃজামিত্যথ ॥ ৪২॥ পুশপোদকাদীনাং 
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তাহারা সেই সকল লোক প্রাপ্ত হন। ৩৯। বিজুর পুলস্ত্য ও প্রহাদ সংবাদে লিখিত 
আছে যে, হে দৈত্যপ্রবর ! ছ্বাদশী ও পঞ্চদশী তিথিতে গব্যঘ্বতমহকারে কেশবকে স্নান 
করাইলে মহাপাপ বিদূরিত হয়। * দুগ্ধ হইতে যেরূপ বিরুত দধি প্রভৃতির উৎপত্তি হয়, 
তদ্রপ হরিকে ছুগ্ধ দ্বারা স্নান করাইলে তাহ! হইতে নানারূপ অভীষ্ট সিন্ধি সপ্তাত হয়। 
বৃসিংহপুরাণে লিখিত আছে যে, গরুড়ধবজকে দুগ্ধ দ্বার! শ্লান করাইলে সেই স্নাপকের দেহ 

নিষ্পাপ হয় এবং তিনি হরিধামে আনন্দ ভোগ করেন। ৪০ | বিমল স্থদর্শন কৈশবকে 

একবারমাআ দধি দ্বারা ক্সান করাইলে মানব হরিধামে গমন করেন, তথায় দেবসতমের! 
তদীয় অর্চন। করিয়া থাকেন। হে নরোত্বম ! দধি দ্বারা ক্নান করাইলে দুঃস্বপ্ন বিনাশ হয়, 
নিখিল অমঙ্গল ধ্বংস পায় এবং মঙ্গল পরিবর্ধিত হইয়া থাকে। ৪১। যে মানব মধুদ্ারা 
স্নান করাইয়া কেশবের পুজা করেন, তিনি প্রথমে বহ্ছিপুরে স্থখভোগ করিয়া অবশেষে হুরি- 
ধামে প্রস্থান করেন। মধু ও গুড় দ্বারা হরিকে ঙ্গান করাইলে সৌভাগ্য লাভ হয় এবং নিখিল 

* এ স্থলে ছাদনীশব্দে উপবাসর্দিন ( ব্রতদিন) বুঝিতে হইবে । নৈকবগণের উপবাস প্র।শঃ স্বাদশীতেই 

ঘটে, এ জন্য দ্বাদশীশব প্রযুক্ত হইল। হৃতরাং ঘাদশীশব্দে উপবাসদিন বুঝিলে, পূর্বে যে দ্বাদশীতে গুগবান্কে 
আনান করাইবার নিষেধ উল্লেখ হইয়াছে, তৎসহ বিরোধ হইল না । কিংবা দ্বাদশীর নিশাতে বলিলেও বিরোধ হয় 

. না। দ্বাদশীগ দিধাতেই আানের নিষেধ উক্ত হইয়াছে] দ্বাদশী ও- গঞ্চদশীতে ফলের আধিক্য জাছে বটে। 
কিন্ত অপরাপর তিথিতে স্বান কয়াইলেও বল প্রাণ্ত হওয়। যায়। 

৩ 



২৯৮ শ্রীপ্ীহরিভভিি বিলাস । [ «ম বিলাস; । 

শটীরাদশ গুণং দর পুতং তন্মাদ্দিশোত্তরং | দ্বৃতাদদশ গুণং ক্ষৌত্রং খণ্ডং তন্মান্ঘশোত্তরং ॥ ৪২ ॥ 

পুপ্পোদকঞ্চ গন্ধোদং বর্দতে চ দশোভরং | মন্ত্রোদকঞ্চ দর্ভোদং তৈব নৃপসত্বম। 
ড্রাঙ্ষারসং চতরসং শততবাজিমখৈঃ সমং। তখৈব তীর্থনীরঞ্চ ফলং যচ্ছতি ভূমিপ ॥ ৪৩। 

শ্গপনং রুষ্ণধেবস্ত ঘঃ করোতি ন্বশক্তিতঃ ৷ ফলমাপোতি তত প্রোক্তং নিফামে। মুক্তিমাপু,য়াং। 
বিঞুধর্শোভরে 17 

তীর্ঘোদকাণি পৃথ্যানি স্বয়মানীয় মানবঃ | তৈলন্ত স্বপনং দব। সর্ব্বপাঁপৈঃ প্রমূচাতে | ৪ ॥ 
অথ স্বপনে ধুপনে ধূপনমাহানু:। 

গান্দে।_ 
ন্ানকালে তৃ কৃষ্ণন্ত অ গুরুং দহতে তু যঃ। প্রবিষ্টো নাসিকারন্ধ ং পাপং জন্মাযুতং দহেৎ ॥8৫॥ 

উদ্বর্ধনঞ্চ তৈলাদেরপসারণকারণং। দেবস্য কারয়েদ্দব্যৈরুপযুক্ৈরনস্তরং ॥ ৪৬ ॥ 
অথোঘর্তনং তন্মাহাস্্যঞ | 

নারসিংহে | 

ঘনগোধুমজৈশ্চ পৈরুদ্র্ধ্যোষেন বারিণা। 905 দেবদেবেশং বারুণং লোকমাপ্প াখ। 
মা ». ৮ শী ৩ শীত ৮ ০ জজ পাপী 5 শপ সাক শি পল পা ও পা »পপাপাশশিশ। শা 

মাাস্মানিনেযোক্ষেন্তৈরণি সাপয়েিতাং। তথ! ঢোক ং প্রীরামার্চনচক্িকায়াং 1-- 

নারিকেলোদকেনাপি করুরাদিন্থগন্ধিন । নীানাতীলন সুগন্ধিনা। শতং 
সহুল্রমমূতং শক্তা। বাপাভিযেচয়েদিতি ॥ ৪৩ ॥ তং অশ্বমেধজাদিকং প্রাপ্পোতি সকামঃ ॥ 9৪ ॥ 

ধূপয়মন্তরান্তরেতি যৎ দ্ানকালে ধুপনং লিখিতং তন্মাহান্ম্যং লিখতি ন্নান ইতি। যং 
অগ্তরুৎ দহতে দহতি জনঃ স এব প্রবিষ্ঃ সন্। য ইতি পাঠে তশ্ত পাপমগুরুরেব দহেং। 
্রবিষ্টে। নাসিকাং গন্ধ ইতি পাঠেহপি তখৈবার্থঃ। প্রবিষ্ট ইতি সপ্তম্যন্তপাঠে তাগন্ধে ইতি 
শেষ ততশ্চ ম এব অন্াধুতক্কতং পাপং দহেখ। যদ্বা, পাপং হুঃখরূপং জন্মাযৃতং 

জন্মাধুতেহপি ছুঃখং নাপ্ুয়াদিতার্থঃ ॥ ৪৫ ॥ উপযুট্ক্তঃ উদ্র্তনযোগোোর্ধবচূর্ণাদিভিঃ ॥ ৪৬। 

লোক তাহার ননদ হইয়। থাকে। দ্বারকামাহাজ্মে ্রীমার্কতেয়ইন্দ্রদায়সংবা। ংবাদেও লিখিত 

আছে যে, যে সমস্ত মানব হরির শিরোদেশে দুগ্ধ দ্বারা অভিষেক করেন, প্রতিবিন্দুতে তাহার 

অশমেধ-ফল লাভ হয়। দধি স্নান দুগ্ধন্নান অপেক্ষা দশ গুণফলপ্রদ ; দধি হইতে দ্বত দৃশ গুণ; 
স্বত হইতে মধু দশ গ্ুণ এবং মধুক্নান হইতে শর্করা-নান দশগুণ ফলপ্রদ। ৪২। কুস্থমনলিল 
এ গন্ধসলিল দশ দশ গুণে প্রধান। হে নৃপপ্রবর ! মগ্্পূত বারি ও কুশোদক এইবপ দশ 
দশ গুণে শ্রেষ্ঠ। ড্রাক্ষারন ও আশ্রম শতাস্বমেধ সদৃশ । হে নৃপতে! তীর্ঘবারিও এইরূপ 

ফলপ্রদ। ৪৩) ঘিনি স্বীয় সামর্থ্য অন্থারে কৃষ্ণকে স্নান করান, তিনি পূর্ববকথিত ফললাভ 
করেন এবং কামনাবিহীন ব্যক্তির মোক্ষপ্রাপ্তি হয়॥ বিষুধর্শোত্তরে লিখিত আছে যে, 
মানব স্বয়ং বিশুদ্ধ তীর্থবারি আনয়ন পূর্বক তাহার দ্বারা হরিকে ক্নান করাইলে নিখিল 
পাতক হুইতে সমৃত্তীর্ণ হইতে পারেন। 

অতঃপর তপন ও ধূপনক্রিয়ায় ধূপনমাহাত্সা |-স্বন্দপুরাণে কথিত, আছে যে, শ্রীহরির 



৬ষ্ঠ বিলাসঃ। ] শঞ্ীহরিভক্তিবিলাসঃ | ৯৯ 

বিষুধধর্মোত্তরে |-- 
গোধুমযবচূর্ৈস্ত তমুৎসাগ্য জনার্দিনং। লোগ্রচুর্কসংকীণৈব'লরূপং তথাপুয়াৎ ॥ 
মন্থরমাষচূর্ণঞচ কুন্ধুমক্ষোদসংযুতং | নিবেছ্য দেবদেবায় গন্ধবৈ[ঃ সহ মোদতে। 

বারাহে।- কলায়কস্ চূর্ণেন পিষ্টচূর্ণেন বা পুনঃ | তৈনৈবোন্তনৎ কুষ্যাদগন্ধপুত্পৈশ্চ সংযুতহ | 

যদীচ্ছেৎ পরমাং সিদ্ধিং মম কম্মপরায়ণঃ ॥ ইতি ॥ ৪৭। 

ততঃ সমর্পয়েৎ কৃচ্চমুষীরাদিবিনির্শিতং | মলাপকর্ষণা্তথং শ্রীমন্ম.ভ্যঙ্গ সন্ধি ৩; ॥ 3৮॥ 

অথ কুর্চং তন্মাহাআযন। 

বিষ্ধর্মোততরে | 

উধীরকু্চকৎ দত্ব! সর্ববপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ৷ দব। গোবালজং কুচ্চং সব্বাংপ্তাপাণ্ বাপোহতি। 

দব্ব! চামরকং কুচ্চং শ্রিয়মাপ্রোত্যন্ব্তমাহ ॥ ৪৯ ॥ 

অথ শুদ্ধজলন্্রপন: | 
ততঃ কোফেন সংনাপ্য স মুতের স্থগন্ধিন।। ইউিরোনানদা শঙ্খভূতেন স্নাপয়েছ পুনঃ ॥ 

 উ্প্তযতে যেন ততুদবর্তনং গম্ধাদিভি: স সংযুতং ুধ্যাৎ ॥৪৭॥ শ্রীমতো ভগবতঃ শ্রীমত্য। 

ব৷ মূর্তেরঙ্গানাং সন্ধিস্থানতো। মলশ্যাপকর্ষণার্থ: । আদিশব্দেন ক গুয়নাদি সেবাথধ কৃচ্চং 

সমপ্পয়েখ॥ 

ব্যপোহতি নিরস্ততি ॥ ৪৯ ॥ 
শপ শপ উপ লস ৮ 8928০৯৯০2০১ শশা শশশশ শশা শ পিশ স্পস্ট 

স্সনসময়ে যে ব্যক্তি অপুর দাহ করেন, সেই অপগ্তরু গন্ধ ্ধ নামাপুটে রবি হইয়া অমুতজন্মেগ 
পাপ ভন্মীভূত করে। ৪৫। তৎপরে ঠতলাদি বিদুরণার্থ সমুচিত সামগ্রী দ্বার দেবের 
অঙ্গমাঞ্জনা করিতে হইবে। ৪৬। ৃ 

অঙ্গমার্জন! ও উপহারমাহাআ্ম্য ।-_নৃসিংহপুরাণে লিখিত আছে যে, যবচুর্ণ দ্বার অঙ্ক 

মার্জনা পূর্বক উষ্ণোদক দ্বারা দেবাঙ্গ ধৌত করিলে বারুণ লোকে গতি হইয়! থাকে । 
বিষুধধর্মোত্বরে লিখিত আছে যে, যকচূর্ণ অথবা গোধ্মচূর্ণের সহিত লোধচূর্ণ মিশাইয়া 
তদ্দারা হরির অঙ্গ মার্জনা করিলে বল ও রূপ লাভ হইয়া! থাকে। মন্থরচূর্ণ অথবা মাষ- 
সহিত কুক্কুমচূর্ণ মিশাইয়া দেবদেব হরিকে নিবেদন করিলে গন্ধবর্বগণের সহিত সানন্দে 
কালাতিপাত করিতে পারে। বরাহপুরাণে লিখিত আছে যে, মংপুজানিষ্ঠ বাক্তি পরম- 

সিদ্ধিকামী হইলে কলায়চুর্ণ অথবা পিষ্টচূর্ণ দ্বারা আমার অঙ্গ মাজ্জনা করিবেন; উদর্ভন- 
সামগ্রীতে গন্ধপুষ্প লইয়। মিশাইয়! লইতে হয় | ৪৭। তৎপরে শ্রীমুত্তির অঙ্গসমূহের সদ্ধি- 
স্থান হইতে মলবিদূরণার্থ উষীরাদি (বীরণ-মূল ) নির্পিত কৃচ্চ (কচি) প্রদান করিতে 

হইবে । ৪৮। 
অতঃপর কৃ্চ ও তগ্মাহাত্ম্য।-_বিষুঃধর্মোত্তরে কথিত আছে যে, উষীরগঠিভ কুচ্চ 

প্রশ্ধান করিলে নিখিল পাতক হইতে বিমৃক্ত হওয়া যায়। . গোপুচ্ছ দ্বারা কৃর্চ নির্মাণ পূর্ববরু 



৩০০ প্রীঞহরিভক্তিবিলাসঃ| [ ৬ বিলাসঃ। 

তদুক্তমেকাদশন্বন্ষে | 

চন্দনোষীর-কপূরর-কুদ্কুমাগুরুবাসিতৈঃ। সলিলৈঃ হ্বাপয়েস্সত্রী নিত্যদ্না বিভবে সতি ॥ ৫০ ॥ 
অথ জলপরিমাগং। 

ভবিষ্য ।-- 

স্নানে পলশতং দেয়মভ্যঙ্গে পঞ্চবিংশতিঃ | পলানাং দে সহন্রে তু মহান্ানং প্রকীর্তিতং ॥৫১। 
অথ জলগ্রহণকালং। 

তত্র যাজবন্ধাঃ।-__ন নক্তোদকপুষ্পাদ্যৈরচ্চনং জানমহ্তি॥ 
বিষুঃ।_ন নক্তং গৃহীতোদকেন দৈবকর্ম কুরযযাৎ। 

হাঁরীতঃ।-_রাত্রাবেতা আপো বরুণং প্রাবিশস্ত তন্মান্ন রাত গৃহীয়াৎ। 
অথ পনমাহাজ্বযং। 

নারসিংহে।_- 

নির্মীলামপনীয়াথ তোয়েন স্বাপ্য কেশবং | নরসিংহারৃতিং রাঁজন্ সর্বপাপৈঃ প্রমুচাতে ॥ 
গোদানজ্কং ফলং প্রাপ্য যানেনাম্বরশোভিনা । নরসিংহপুরং প্রাপ্য মোদতে কালমক্ষয়ং ॥ 

কিঞ্চ।__ 

ন্নাপ্য তোয়েন ভক্ত্যা তু নরসিংহং নরাধিপ। সর্বপাপবিনিম্মুক্তো বিষুলোকে মহীয়তে | 
 নরসিহন্ত সং্গাগা কর্পরাপুরুবারিণা । চক্্রলোকে স মোদিত্ব৷ পশ্চািফুগুরে বসেৎ 1৫২ | 

কোফেন ঈষদুফেনানুনা সম্যক্ আ্বাপয়িত্বা। অন্যথা পঞ্চাম্ৃতাদিলেপানপগমাৎ॥ পুনঃ 
পশ্চাৎ শীতলেনাগুন। স্বাপয়েৎ। কথনৃতেন? সর্ববৌষধ্যাদিভিঃ সংস্কতেন সুগদ্ধিনা চ 0৫০ 

দ্বে সহম্রে যদি দেয়ে তদা মহাঙ্গানং প্রকীর্ভিতমিত্যর্থঃ। মহান্নানে প্রকীত্তিতে ইতি বা 

পাঠ: ৫১। 

ন্নাপ্য স্নাপরিত্ব। ॥ ৫২॥ জলবিশেষস্ত ফলং লিখতি কুশেতি কুখপুষ্পযুক্তোদকেন। যদ্ব৷ | 

কুশাস্চপুষ্পাণি চ তদ্ঘকোদকেন। এবমগ্রেইপি। শক্তৌ সত্যাং রত্বোদকাদিনাপি সপন 
০ শপ শত ০ পাপা শপ তা | শি ৩ শীত শন পাপ শী শপ শপ পপ পপ জিপ সপ পট 

হরিকে শ্িবেদন করিলে যাবতীয় কষ্টের উপশম হুইয়। থাকে । চমরীপুচ্ছ দ্বারা কৃষ্চ নির্মাণ 
পূর্বক সমর্পণ করিলে অত্যুৎকষ্ট সম্পত্তি প্রাপ্তি হয়। ৪৯। 

অতঃপর শুদ্ধ জলদ্বার৷ ক্নান।-_-তৎপরে সর্ব্বৌষধি প্রভৃতি দ্বারা সংস্কৃত দিব্যগন্ধপূর্ণ 

ঈষদুষ্জ বারি দ্বার! স্নান করাইয়! শঙ্খস্থ শীতলোদকে স্নান করাইতে হইবে। একাদশব্বদ্ধে 
কথিত আছে যে, সম্পত্তি থাকিলে দীক্ষিত ব্যক্তি চন্দন, উধীর, ক, কুষ্কুম ও অগুরুচন্দ- 
নাক্ত সলিল দারা প্রত্াহ স্নান করাইবেন। ৫*। 

অতঃপর জলের পরিমাণ।_-ক্নানে শতপলপরিমিত জল প্রদ্দান করিবে, অভ্ন্গ সনে 

পঞ্চবিংশতিপল দেয়। ছ্বিসহন্্ পল গ্রমাণ জলে দ্বান করাইলে তাহার নাম মহান্নান। $১। 

, অনন্তর জলগ্রহণনময় ।--এ বিষয়ে যাজ্বন্ধ্য বলিয়াছেন যে, নিশাকালে আত জল ব৷ 

কুম্থমাদি দ্বার! গান ও পুজা! করা উচিত নহে। বিষ্কুত্বতিতেও কথিত আছে যে, নিশাকালে 



৬ বিলাস; ।] ঞ্রীহরিভক্তিবিলাসঃ। ৩০১ 

কিঞ্চ 1 

কুশপুষ্পোদকেনাপি বিষুধলোকমবাপুয়াৎ। রত্বোদকেন সাবিত্রং কৌবেরং হেমবারিণা ॥ 
বিষুধর্মোত্বরে ।__ 

রত্বোদকপ্রদানেন শরিয়মাপ্রোত্যনুত্ধমাং। বীজোদকপ্রদানেন ক্রিয়াসাফল্যমাপু,ম়াং । 
পুপ্পতোয়প্রদানেন শ্রীমান্ ভবতি মানবঃ। ফলতোয়প্রদানেন সফলাং বিন্দতে ক্রিয়াং ॥ 

হয়শীর্ষপঞ্চরাত্রে ।-- 

সথগন্ধিনা যন্তোয়েন গাপয়েজ্জলশায়িনং। ব্রক্ষলোকমবাপ্োতি যাবদিন্্রাশ্চতুদ্দশ ॥ 
গারুড়ে ।-- 

তুলসীমিশ্রতোয়েন ম্গাপয়স্তি জনার্দনং ৷ পুজয়স্তি চ ভাবেন ধন্টান্তে তুবি মানবাঃ ॥ ৫৩। 

অগ্নিপুরাণে | 

মহাদানেন গোবিন্দং সমাক্ সংশ্নাপা মানব; ॥ যং যং ্ার্থয়তে কামং তং তং ্রাপ্রোতাসংশয়ঃ 

বো ॥ ৫৩॥ সম্যক যথাবিবীত্যথঃ ॥ ৫৪ ॥ | কোনো: কেশবস্ত স্বানরপমভার্চনং যঃ 

সমাহত সলিল সারা দৈবকার্ধা করিতে নাই। |  হারীত বনিযাছেন যে যে,  নিশাকালে এইনং সমস্ত 
সলিল বরুণে প্রবিষ্ট হয়। সুতরাং তৎকালে জন গ্রহণ করা অন্চিত। 

অনস্তর ক্নপনমাহাজ্ময ।_নৃসিংহপুরাণে লিখিত আছে যে, হে নৃপতে ! নির্মাল্য অপসারণ 
পূর্বক নৃসিংহমৃণ্তি হরিকে জল দ্বার! নান করাইলে নিখিল পাতক হইতে বিমুক্ত হওয়া 

যায় এবং ধেনুদান জন্য ফল লাভ হইতে পারে। এতদ্তীত গগনশোভী বিমানারোহণ 

পূর্বক নরসিংহধামে গিয়! অক্ষয়কাল পরমানন্দ ভোগ করে। আরও লিখিত আছে যে, 
হে নৃপতে! ভক্তি সহকারে জল দ্বারা নরসিংহদেবকে ন্নান করাইলে নিখিল পাতক হুইতে 

বিমুক্ত হুইয়! বিষুখধামে গমন পূর্ব্বক সানন্দে অবস্থিতি করে। কর্পূর ও অগুরুসমন্থিত 
বারি দ্বারা নরসিংহকে ন্নান করাইলে চন্দ্রধামে আনন্দ ভোগ করত তদনন্তর্ হরিধামে 
বসতি করিতে পারে। €২। আরও লিখিত আছে যে, কুশকুন্ুমসমন্থিত জল দ্বারা 

স্নান করাইলে ভাস্করলোকে গমন করে এবং স্থবর্ণমিভ্রিত বারিতে প্রান করাইলে 
কুবের-লোকে বাসস্থান হয়। বিষ্ুধর্মোত্তরে লিখিত আছে যে, রত্বোদক সমর্পণ করিলে 
অত্যুৎকষ্ট সম্পত্তি লাভ হয়। বীজমিশ্রিত বারি প্রদান করিলে সাফল্য-প্রাপ্তি হয়। 

কুন্ুমসমন্থিত সলিল প্রদ্দান করিলে মানব শ্রীমান্ হইয়া থাকে । ফলসংযুক্ত সলিল নিবোন 
করিলে কর্ম সফল হয়। হয়শীর্ষপঞ্চরাত্রে লিখিত আছে যে, যে ব্যক্তি সলিলশায়ী হরিকে জল- 

দ্বার! জান করাইয়া থাকেন, চতুর্দশ ইন্দ্রপাত যাবৎ ত্রহ্ষপুরে তাহার বাস হয়। গক্ুড়পুরাণে 
লিখিত আছে যে, ধাহারা তুলসীসংযুক্ত জল দ্বার! হরিকে ক্লান করান ও ভক্তি সহকারে অর্চনা 
করেন, ধরণীতলে তাহারাই ধন্ত | অগ্রিপুরাণে লিখিত আছে যে, মানব গোবিন্দকে সম্যকৃরূপে 

মহাক্সান করাইয়। যে যেরূপ কামন। করেন, তাহার তাহাই সিদ্ধ হয় সন্দেহ নাই। ৫৪। পল্ন- 



৩০২. ঈীহরিকিবিলাসঃ | [৬ বিলাসঃ। 

পান্সে শ্রীপুলন্ত্যভগীরথসংবাঁদে।__ 

স্সানমভ্যর্চনং যন্ত্র কুরুতে কেশবে সদ! তন্য পুণ্যস্ত যা সংখ্যা নান্তি সা জঞানগোচরা ॥ ৫৫ 

বিষুধর্খোত্তরে 1 

স্ানার্থং দেবদেবন্ঠ যন্ত্র গন্ধং প্রবচ্ছতি। ভবস্তি বশগান্তন্ত নাধ্যঃ সর্বত্র সর্ববদ] ॥ 
পুপ্পদানাত্তথা লোকে ভবতীহ্ ফলাম্বিতঃ। দত্বা মৃগমদন্গানং পর্ধান্ কামানবাপু য়াৎ 1৫৬ 

সর্বোধধিপ্রদদানেন বাজিমেধফলং লভেৎ। দত্বা জাতীফলং মুখ্যং সফলাং বিন্দতি ক্রিয্াং 1৫৭ 
অথ সর্বেবীযধিঃ। 

মুর! মাংসী বচা কুষ্ঠং শৈলেয়ং রজনীদয়ং। শঠী চম্পকমুত্তঞচ সর্ব্বৌষধিগণঃ স্ৃতঃ ॥ ৫৮॥ 
গন্ধশ্চাগমে। _ গন্ধশ্ন্দনক্ূূরকালা গুরুভিরীরিতঃ ॥ ৫৯ ॥ 

কুরুতে ॥ ৫৫॥ জলসংস্কারার্থ-গম্ধাদি-সমর্পণ-মাহাআআামপি স্সপনমাহাজ্মযান্তর্তমেবেত্যজৈব 
লিখতি স্নানার্থমিত্যার্দিন! ॥ ৫৬ ॥ 

ক্রিয়াং সর্ববোধ্যমমিত্যর্থঃ ॥ ৫৭ ॥ 

মুর! ভোটেতি প্রসিদ্ধা । মাংসী জটামাংসী। শৈলেয়ং শৈলজ ইতি প্রসিদ্ধং। রজনীঘয়ং 
ইরিদ্রা দারুহরিন্রা চ ॥ ৫৮ ॥ চন্দনাদদিভির্তীগবিশেষেণ সাধিতো। দ্রব্যবিশেষো গন্ধ ইতীরিত 
ইতার্থঃ ॥ ৫৯ | 

পুরাণে | পুলস্তাভগীরথসংবাদে লি লিখিত আছে যে, যে বাক্তি প্রতাহ হরিকে ন্নান করাইয়াথাকেন 

ও তাহার অচ্চনা করেন, তদীয় পুণ্যসংখ্যা জ্ঞানের সীমাতীত। ৫৫। বিষুধর্শোত্বরে লিখিত 
আছে যে, যে ব্যক্তি স্বানার্থ দেবর্দেব হরিকে গন্ধদ্রব্য সমর্পণ করেন, রমণীগণ সর্বত্র ও সকল 

সময়েই তদীয় বশবর্তিনী থাকে । কুন্ধ্মার্পণ করিলে ইহলোকে স্থফল ফলিত হয়, মৃগমদ- 

কন্ত,রীমিশ্রিত সলিলে ন্নান করাইলে নিখিল কামনা পূর্ণ হইয়া থাকে ।৫৬| দেবদেবকে সর্বেে- 
বধি অর্পণ করিলে অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল প্রাপ্ত হওয়। যায়। অত্যুত্রুষ্ট জাতিফল অর্পন করিলে 
ক্রিয়। সিদ্ধ হয়। ৫৭। 

অতঃপর সর্রবৌধধি।_-মুরা, জটামাংসী, বচা, কুষ্ঠ (কুড়), শৈলজ, হরিভ্রা, দারুহরিদ্রা, শঠী, 
চম্পক ও মুখা-_এই কর় দ্রব্যকে সর্ক্বোধধি কহে। ৫৮। তত্ত্রে গন্ধের বিষয় এইরূপ লিখিত 
আছে যে, চন্দন, কর্পূর ও কৃষ্ণাগ্ডর এই সমস্তের নাম গন্ধ। ৫৯। 

অতঃপর শঙ্খমাহাত্যয ।_ক্বন্দপুরাণে ব্রহ্মনারদসংবাদে লিখিত আছে যে, যে ব্যক্তি শঙ্স্থ 

সলিল দ্বার হরিকে স্গান করান, সেই বাক্তি একশত কামধেছ অ্পণের ফল লাভ করেন। 

যে ব্যক্তি শঙ্খস্থ তীর্থবারি ছারা দ্বাদশী তিথিতে মাধবকে ন্নান করান, সেই ব্যক্তি প্রতি বারি- 
বিন্দুতে শতকুল পরিভ্রাণ করিয়া! থাকেন। যে ধার্টিক ব্যক্তি শব্ধমধ্যে কপিলাদুগ্ধ লইয়া! তন্ারা 
হরিকে সান করাইয়া! থাকেন, তাহার অযুতযজ্ের ফল লাভ হইয়া থাকে। হে নারদ ! যেব্যকি 
শঙ্ঘমধ্যে অন্ত ধেল্ুহুগ্ধ রাখিয়া! তদ্দার! হরিকে স্বান করাইয়া! থাকেন, তাঁহার রাজসুয় যজ্ঞান্ু- 
্টানের ফল হয়। অক্ষত ও কুনুমমংযুক্ত জল শঙ্খমধ্যে রাখিয়! তদ্দার! গ্রতূকে সান করাইলে 



সপ এ 

৬্ট বিলাম:।] তরী ীহরিভক্তিবিলাসঃ। ৩৩৩ 
অথ শঙ্খমাহাকযং। 

শীব্রদ্ষনারদসংবাদে ।-_ 
শহ্বস্থিতেন তোয়েন যঃ সবাপয়তি কেশবং। কপিলাশতদানস্ত ফলং প্রাপ্পোতি মানব; ॥ 

শঙ্ে তীর্থোদকং কৃত্বা যঃ সাপয়তি মাধবং। দ্বাদস্তাং বিন্দুমাত্রেণ কুলানাং তারয়েচ্ছতং ॥ 
কপিলাক্ষীরমাদায় শখ্ছে কৃত্ব। ভ্রনার্দনং। যঃ স্পয়তি ধর্ধাত্মা মন্জাধুতফলং লভেৎ। 
অন্যগোসভ্ভবং ক্ষীরং শছ্ে কৃত্ব। তু নারদ। যঃ সাঁপয়তি দেবেশং রাজসুয়ফলং লভে॥ 
শখ্ে কৃত্বা চ পানীয়ং সাক্ষতং কুুমান্থিতং । মাপয়েদে বদেবেখং হন্যাৎ পাপং চিরার্জিতং ॥ 

সাক্ষতং কুহ্নমোপেতং শঙ্খে তোয়ং সচন্দনং | যঃ কৃত! স্পয়েদ্দেবং মম লোকে বসেচ্চিরং 
ক্ষিগু। গন্ধোদকং শহ্ধে যঃ মুপয়তি কেশবং । নমো! নাঁরায়ণায়েতি মুচ্যতে যোনিমক্কটাৎ | 

নাদাৎ তড়াগজং বারি বাপীকৃপহদাদিজ্বং | গাঙ্গেয়ঞ্চ ভবেৎ সর্বং কৃতং শঙ্ছে কলিপ্রিয় ॥ 
ব্রিলোকো যানি তীর্থানি বাঞ্ছদেবস্ত চাজয়।। শখ তিঠস্তি বিপ্রেন্্র ত্মাৎ শঙ্খ সদার্চয়েৎ।৬৭ 
শঙ্ছে কত্ব। তু পানীয়ং সপুষ্পং সতিলাক্ষতং । অর্ধ্যং দদাতি দেবন্য সসাগরধরাফলং ॥ ৬১ ॥ 
অর্ধ্যং দত্বা তু শঙ্খেন যঃ করোতি প্রদক্ষিণং | প্রদক্ষিণীকৃতা৷ তেন সপ্তদ্বীপ! বন্ম্ধর। ॥ 
দর্শনেনাপি শঙ্খশ্ত কিং পুনঃ স্পর্শনে কৃতে। বিলয়ং যাস্তি পাপানি হিমং হু্য্যোদয়ে যথা ॥ 

নিতে নৈমিতিকে কামো সুনার্চনবিলেপনে। শঙ্খমুদ্বহতে যস্ শ্বেতদীপে বসেচ্চিরং ॥ 
নত্বা শঙ্খং করে ধৃত্বা মন্ত্রণোনেন বৈষণবঃ। যঃ সুাপয়তি গোবিন্দং ত্য পুণ্যমনত্তকং ॥ 

মন্ত্রঃ। 

ত্বং পুরা সাগরোৎপনো! বিষ্ুণনা বিধতঃ করে । মানিতঃ সর্বদেবৈশ্চ পাঞ্চজন্য নমোইম্্ তে । 

তব নাদেন জীমুত। বিত্রস্যন্তি সথরাহ্রাঃ | শশীঙ্কাযুতদীর্চাভ পাঞ্চজন্ত নমোইস্্ তে ॥ 

গভ৷ দেবারিনারীণাং বিলীয়ন্তে সহম্রধা। তব নাদেন পাতালে পাঞ্চজন্ত নমোইস্ত তে । 
বারাহে চ।-_দক্ষিণাবর্তশঙ্ঘেন তিলমিশ্রোদকেন চ। 

উদকে নাভিমাত্রে তুষঃ কুর্যাদভিষেচনং । 

তঃ শব্ধেনাভিষেক কুয্যাদিত্যানা ্ রস্ততস্য শঙ্বন্য মাহাত্যং লিখতি শব্ধেত্যা? শ্ডোনিনা। | ৬০। 

সসাগরধরাদানন্ত ফলং তন্য ভবতীতি শেষঃ ॥ ৬১॥ 

সে ব্যক্তি আগু মদীয় লোকে বদতি পাইতে পারে। যে ব্যক্তি শহ্ছে গন্ধজল গ্রহণ 
পূর্বক “নমে! নারায়ণীয়” উচ্চারণ করত তদ্বারা হরিকে সান করান, তিনি যোনিসঙ্কট 
হইতে মুক্তি লাভ করেন। হে কলহপ্রিয় নারদ ! নদীসলিল, বাপীজল, কৃপোদক ও তড়ীগ- 
জল শব্ধে স্থাপন করিলেই গঙ্গোদক সদৃশ হইয়া! থাকে । হেবিপ্রসত্তম! ভ্রিলোকীতলে 
ধত তীর্থ আছে, হরির আদেশে তংসমন্তই শঙ্ধে অধিঠিত; এইজন্ত নিরন্তর শব্ধের 
অর্চনা করিবে। ৬০। কুসুম, তিল ও অক্ষতসংযুক্ত জল শহঙ্ধে গ্রহণ পূর্বক যে ব্যক্তি 
প্রস্কে অর্থ্য প্রদান করেন, তিনি সসাগর! ধরণীদানের ফল প্রাঞ্চ হইয়া! থাকেন । ৬১। 
যেব্যন্ষি শঙ্খ দ্বারা অর্থ্য সমর্পণ পূর্ব্বক প্রদক্ষিণ করেন, তীহাঁর সপ্তত্বীপসমন্ধথিতা৷ ধরদী 

শপ আত আঃ ক হি আস এপ ০ সস সাত শী শশী ৮ সপ শী পপ শপ পাস পপ পাপ শা পপ 
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প্রাক শ্রোডসি চ নদ্যাং বৈ নরত্বেকাগ্রমানসঃ | যাবজ্জীবরুতং পাপং তত্ক্ষণাদেব নষ্ততি ॥ 
দক্ষিণাবর্তশব্ধেন পাত্রে উঁভুদ্বরে স্থিতং। উদকং ষঃ প্রতীচ্ছেত শিরস! কৃ্ণমানসঃ। 

তস্ত জন্মকূতং পাপং ততক্ষণাদেব নম্ততি। 

আগমে।_ বৃহত্বং সিষ্চতাইচ্ছত্বং শঙ্ঘন্তেতি গুণতন়্ং। 
আবর্ততন্বদোষস্ত্র হেমযোগান্ন জায়তে । নালিকায়াং স্বভাবেন যদি চ্ছিন্রং তবের হি॥ ইতি 4৬২ 
ঘণ্টাবাদ্যঞ্চ নিতরাং সানকালে প্রশস্যতে | যতো! ভগবতে। বিষ্চোন্তৎ সদ! পরমং প্রিয়ং ৬৩ 

নারদপঞরান্রে।-_ 

আবাহনার্ধ্যে ধূপে চ পুষ্পনৈবেষ্থযোজনে | নিত্যমেতাং প্রুগ্রীত তন্নন্ত্রেণাভিমন্ত্িতাং ॥ 
ততঃ 

জয়ধ্বনি ততে। মন্ত্রমাতঃ স্বাহেত্যুদীরয্য চ। অভ্যর্চা বাদয়ন্ ঘণ্টাং ধৃপং নীচে প্রদাপয়েৎ। 
পৃজ্জাকালং বিনান্তত্র হিতং নান্তাঃ প্রচালনং ৷ ন তয়! চ বিনা কুর্ধ্যাং পৃজনং সিদ্ধিলালসঃ ॥ 

_. প্রসন্গাদদক্ষিণাবর্তশধমাহাত্ম্যমপি সামান্তেন লিখতি দক্ষিণেতি সার্ধত্রয়েণ। অভিষেচনং 
ভগবত: স্বস্তাপি বা ॥ ৬২ ॥ তং ঘণ্টাবাদ্যং ॥ ৬৩॥ 

গ্রদক্ষিণের ফল লাভ হয়। ভাম্বরোদয়ে যেরূপ হিমসমূহ ধ্বংস হয়, সেইরূপ শঙ্খ নেত্রগোচর 
করিলে পাতক বিদূরিত হইয়া থাকে, স্থতরাং ম্পর্শন্বারা যে কি ফল হয়, তাহ! আর কি 
বলিব? যেব্যক্ষি নিত্য, নৈমিত্তিক ও কামাক্রিয়ায় কিংব! শ্নান, অচ্চনা ও বিলেপনকর্ে 

নিরন্তর শঙ্খ বাবহার করেন, তিনি বহুদিন শ্বেতদ্বীপে অবস্থিতি করিয়! থাকেন। নমস্কার 

করত করে শঙ্খ লইয়! যে বৈষ্ণব ( বক্ষ্যমাণ ) এই মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক হরিকে গ্নীন করান, তাহার 
অনীম'পুণা সঞ্চার হয়। 

মন্ত্র থা ।-_হে পাঞ্চজন্য ! পূর্বে তুমি সমূত্র হইতে সঞ্চাত হইয়াছিলে, বিষু। তোমাকে 
করে ধারণ করিয়াছেন এবং স্থরগণ তোমাকে সম্মানন। করিয়া থাকেন, তোমাকে নমস্কার 

করি। ছে পাঞ্চজজন্ ! ত্বদীয় গর্জনে মেঘ, স্থরগণ ও অন্থরেরা ভীত হয়, ত্বদীয় দীন্তি অযুতত 

চন্রমার সদৃশ, তোমাকে নমস্কার করি। হেপাঞ্চজন্য ! ত্ব্দীয় নিনাদে পাতালে সহন্ত্র সহমত 
দৈত্যবালার গর্ভপাত হইয়! থাকে, তোমাকে নমস্কার করি। বরাহপুরাণে লিখিত আছে যে, 
যে মানব নদীন্রোতের পূর্বমুখে নাভিজ্লে দণ্ডায়মান হইয়া! দক্ষিণাবর্ত শব্ধে তিলোদক 
গ্রহণ পূর্বক একচিত্তে নান করেন, তাহার আজন্মনঞ্চিত পাতকপুঞ্জ আগ বিদূরিত হয়। যে 
ব্যক্তি শ্রহরির প্রতি চিন্ত নিবেশ পূর্বক তাত্রভাগুস্থ সলিল শব্খে গ্রহণ পূর্ব্বক শিরোদেশে 
অভিষেক করেন, তদীয় আজন্মসঞ্চিত পাতক আশ বিদূরিত হয় । শব্ধের গুণ তিনটা $--বৃহত্, 
নিপ্ধত্ব ও স্বচ্ছত্ব। নালিকাতে স্বভাবজজনিত রদ্ধ, না থাকিলে, দ্বর্নংষোগ থাকিলে আবর্ত- 

ভঙ্গার্দি দোষ হয় না। ৬২। ন্লানসময়ে ঘণ্টাবাদদন অতীব কর্তব্য; কেন না, এ বান হরির 
সর্বদা অতীব গ্রীতিকর। ৬৩। নারদপঞ্চরাত্রে লিখিত.আছে যে, আবাহনে, অর্থো, ধূপে, কুম্থমে 
ও নৈবেদ্যদানে ঘণ্টাবাদ্যের এই ( বক্ষ্যমাণ ) মন্ত্র পাঠ করিয়! নিরস্তর ঘণ্টাবাদন করিবে। 

পপ জি 
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অথ খণ্টামাহাত্ব্যং। 
উক্তঞ্ স্কান্দে রীত্রদ্মনারদসংবাদে ।-_ 

দানার্চনক্রিয়াকালে ঘণ্টানাদং করোতি যঃ। পুরতে। বান্দেবস্' তন্ত পুণাফলং শৃখু। 
বর্ষকোটিসহস্রাণি বর্ষকোটিশতানি চ। বসতে দেবলোকে তু অগ্রোগণসেবিতঃ ॥ 
র্বববাদ্যময়ী ঘণ্টা কেশবন্য সদ প্রিয়া । বাদনাল্লভতে পুণ্যং যজ্ঞকোটিসমুস্তবং ॥ 
বাদিত্নিনৈস্ত,ধ্যগীতমঙ্গলনিস্বনৈ: ॥ যঃ স্নাপয়তি গোবিন্দৎ জীবন্মুক্তো ভবেদ্ধি সঃ 
বাদিত্বাণামভাবে তু পৃজাকালে হি সর্বদ1। ঘণ্টাশবে। নরৈঃ কাধাঃ সর্ববাগ্ময়ী যতঃ ॥ 
র্বববাত্যময়ী ঘণ্টা দেবদেবস্ত বল্পভা। তস্মাৎ সর্কপ্রযত্বেন ঘণ্টানাদং তু কারয়েং॥ 
মন্বস্তরসহশ্রাণি মন্বস্তরশতানি চ। ঘণ্টানাদেন দেবেশ: প্রীতে৷ ভবতি কেশবঃ ॥ 

বিষ্তধর্দোত্বরে শ্রীভগবং-প্রহলাদসংবাদে ।__ 
শৃধু দৈত্যেন্্র বক্ষ্যামি ঘণ্টা মাহাম্ম্মুত্তমং। প্রহ্লাদ ত্বংসমে! নাস্তি মন্তুকতে। ভূবনতয়ে ॥ 
মম নামান্কিতা ঘণ্টা পুরতো৷ মম তিষ্ঠতি। অঙ্ছিতা বৈষ্ণবগৃহে তত্র মাং বিদ্ধি দৈতাজ ॥ 
বৈনতেয়াঙ্কিতাং ঘণ্টাং স্দর্শনযুতাং যদি । মমাগ্রে স্থাপয়েদঘযস্ দেহে তশ্ত বদামাহং ॥৬৪। 
যত বাদর়তে ঘণ্টাং বৈনতেয়েন চিহ্িতাং | ধূপে নীরাজনে স্নানে পৃ্ধাকালে বিলেপনে | 

পপ ০০ এপ 

ত্য দেহে বসামি প্রকটসিষ্ঠামীত্যর্থ: | অতে মদধিষ্ঠানবৎ সোহপি পৃজা ইতি ভাবঃ |৬৪॥ ॥ 

ঘণ্টাবাদনমন্ব।-__“জয়ধ্বনি মন্ত্রমাতঃ স্বাহা* এই মন্ত্র পাঠ করত পৃজা। করিয়া, ঘণ্টা- 

বাদন করিতে করিতে শনৈঃ শনৈঃ ধূপ অর্পণ করিবে। পুজার সময় ভিন্ন এই ঘণ্টা- 
চালন করিলে কোন ফলের সম্ভাবন। নাই। সিদ্ধিকামী ব্যক্তি কদাচ ঘণ্টা ভিন্ন অচ্চন! 
করিবেন না। 

অতঃপর ঘণ্টামাহাত্ম ।-_স্বন্দপুরাণে ব্রহ্মনারদসংবাদে লিখিত আছে যে, যে নী 
সান ও পুজাক্রিয়াকালে হরির সম্মুখে ঘণ্টাবাদন করেন, তদীয় পুণ্যফল অবধান কর। 
সেই ব্যক্তি সহম্রকোটি বর্ষ স্থরপুরে অবস্থিতি করেন, সেই স্থানে অগ্গরোগণ তদীয় 
সেবা করিয়া থাকে | ঘণ্টা সর্ববাদ্যময়ী, উহ! কেশবের নিরন্তর প্রিয়তম! ৷ ঘণ্টাবাদা 
করিলে কোটি যজ্ঞান্ুষ্ঠানের পুণ্যসঞ্চার হইয়া থাকে। যিনি বাদিত্রশব্ব, তৃর্য্যধবনি, সংগীত 

ও মঙ্গলশব্দ সহকারে হরিকে স্নান করান, তিনি জীবন্ুক্ত হন সন্দেহ নাই। বাদ্যযন্ত্রের 
অভাব হইলে মন্থষ্গণ নিরন্তর অর্চনাকালে ঘণ্টাবাদন করিবে; কেননা, উহা সর্বব- 

বাদ্যময়ী। ঘণ্টা সর্ববাদ্যমম়ী ও দেবদেব হরির প্রিয় । এই হেতু যত্ব সহকারে ঘণ্টাবাদন 

করা কর্তব্য । ঘণ্টার রবে দেবদেবেশ্বর হরি শতমন্বস্তর ও সহন্রমন্বস্তর যাবৎ প্রীত থাকেন। 

বিষুধর্ম্োতরে ভগবং-গ্রহলাদসংবাদে লিখিত আছে যে, হে দেত্যপ্রবর! ঘণ্টার 
মাহাত্ম্যাধিক্য বলি, অবধান কর। হে প্রহ্লাদ! ত্রিলোকীতলে ত্বৎসদৃশ মন্তক্ত আর 
কেহ নাই। হে দৈত্যনন্মন! বৈষণবালয়ে মৎপুরোভাগে সংস্থাপিত মদীয় নামাক্কিত ঘণ্টার 
অর্চনা হইলে আমি তথায় অধিষ্ঠিত থাকি জানিবে। ঘণ্টাতে গরুড়চিহ্ন বা হুদর্শনচিহন 

৯০ 
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মমাগ্রে প্রত্যহং বংস প্রত্যেকং লভতে ফলং। মখাযুতং গোইযুতঞ্চ চান্্রাযণশতোন্তবং | 

বিধিবাহ্কৃতা পূজা! সফল। জায়তে নৃণাং। ঘণ্টানাদেন তৃষ্টোইহং গ্রষচ্ছামি স্বকং পদং ॥. 
নাগারি-চিহ্নিতা ঘণ্টা রখাঙ্গেন সমন্বিত ॥ বাদনাৎ কুরুতে নাশং জন্প-মৃত্যুভয়ন্য চ ॥৬৫। 

গরুড়েনাস্কিতাং ঘণ্টাং দৃষ্টাহং প্রত্যহং সদ] । প্রীতি করোতি দৈতেন্ত্র লন্্মীং প্রাপ্য যথাহধনঃ ॥ 
ৃষ্টামৃতং যথা দেবা: প্রীতিং কুর্বন্তাহর্নিশং। স্থ্পর্ণে চ তথ! প্রীতিং ঘণ্টাশিখরসংস্থিতে ॥৬৭। 

স্বকরেণ প্রকুর্বস্তি ঘণ্টানাদং স্বতক্তিতঃ | মদীয়া্চনকালে তু ফলং কোটোন্দবং কল ॥ ৬৮। 
অন্যত্র চ।__ 

ঘণ্টাদণ্ুস্য শিখরে সচক্ত্ং স্থাপয়েতু, যঃ। গকুড়ং বৈ প্রিয়ং বিষ্কোঃ স্থাপিতং ভুবনত্রয়ং ॥ 
সচক্রঘণ্টানাদস্ত মৃত্যুকালে শৃণোতি যঃ। পাপকোটিযুতন্তাপি নশ্তাস্তি যমকিস্বরাঃ ॥ 

সর্ধ্ব দোষাঃ প্রলীয়স্তে ঘন্টানাদে কৃতে হরৌ। দেবতানাং মুনীন্্রাণাং পিতৃণামুসবে৷ ভবেং। 
অভাবে বৈনতেয়ন্ত চক্রন্তাপি ন সংশয়ঃ। ঘণ্টানাদেন ভক্তানাং প্রসাদং কুরুতে হরিঃ। 
গৃহে যম্মিন্ ভবেন্লিত্যং ঘণ্ট। নাগারিসংযুতা ৷ ন সর্পাণাং তত্র ভয় নাগ্লিবিদ্যুৎসমুস্তবং ॥ 
যন্য ঘটা গৃহে নাস্তি শঙ্খশ্চ পুরহো হরেঃ। কথং চারি নাম গীয়তে তস্য দেহিনঃ ॥ 

০ পপ ও 

গোহযুতং গবাধতং গবামযুতন্ দানজং ফলমিত্যর্চ ॥ ৬৫॥ অধনো দরিদ্র যথা লকমীৎ ধন: 
সম্পত্তিং প্রাপা প্রীতিং করোতি তদ্বং ॥ ৬৬ ॥ ঘণ্টাম্বাঃ শিখরমগ্রং তর সম্যক স্থিতে সতি। 
প্রীতিং করোমীতি শেষঃ। গ্রীয়ে ইতি বা পাঠ: । ্থপর্ণৈমীতি পাঠে এমি গ্রাপ্পোমি। পুনঃ 

মন্ধিরার্ঃ ॥ ৬৭॥ এন্দবং চান্জরায়ণং তৎ কোটিসমুস্তবং ফলমিতার্থ: | দীনারকোটিজমিতি পাঠে 
শপ পপ সপ শশা শিট ৩ ০. পপ লা. সপ সর জা পাট 

শি শপ 

থাকিলে যে ব্যক্তি সেই ঘন্টা মংপুরোভাগে স্থাপন করে, আমি তদীয় শরীরে অবস্থিতি 
করি 1৬3| হেবখস! যিনি প্রত্যহ ধূপ, নীরাজন, গান, অর্চনা ও বিলেপনসময়ে 

মংপুরোভাগে গরুড়চিহ্নিত ঘণ্টা! বাদন করেন, তিনি প্রতি কর্মে দশসহন্র যজ্ঞের, দশসহম 
ধেশ্গুদানের ও শতঙান্্রায়ণব্রতের ফল লাভ করেন । যে কোন অর্চনাই হউক না কেন, 

মানব্গণ -খদি সম্যক্রূপে তাহা সম্পর্প করিতে না৷ পারে, তবে ঘণ্টাবাদন দ্বারা সমস্তই 

স্থসিদ্ধ হয়, আমি এ বাদ্য প্রীত হ্ইয়া! স্বীয় ধাম অর্পণ করিয়। থাকি। গরুড়চিহিত অথব৷ 
চক্রচিন্িত ঘণ্টা বাদন করিলে জন্মভয় ও মরণভয় বিদূরিত হয়। ৬৫। হে দৈতাগ্রবর ! 
যেরূপ দরিদ্র বাক্তি সম্পত্তি প্রাপ্ত হইলে পুলকিত হয়, তদ্রপ আমি প্রতিদ্দিন গরুড়চিহ্থিত 
ঘণ্টা দর্শন করিলেই পরিতুষ্ট হইয়া থাকি ।৬৬। স্থধাদর্শনে যেরূপ নুরগণ দিবানিশি সন্তষ্ট থাকেন, 
ঘণ্টার উপরিভাগে গক্ড়মূত্তি দেখিলেও আমি তত্র সন্তোষ প্রাপ্ত হই। ৬৭। কলিঘুগে 
আমার অর্চনীকালে ভক্তিসহকারে স্বকরে ঘণ্টাবাদন করিলে কোটি চান্রায়ণের ফল প্রাপ্ত 
হওয়া যায়। ৬৮। অন্ত্রও লিখিত আছে যে, ঘণ্টাদণ্ডের অগ্রদেশে হরির প্রিয়চক্র ও গরুড় 

সংস্থাপিত হইলে সেই স্থাপনকর্তা দ্বারা ত্রিলোক স্থাপিত হয়। মরণসময়ে ধিনি চক্রচিহ্নিত 
ঘণ্টার ধ্বনি শ্রবণ করেন, কোটি পাপে পাতকী হইলেও শমনদূত তৎসকাশে আগমন না 
করিয়। পলায়িত হয়। বিষুর অর্চনায় ঘণ্টাশব্দ করিলে দোষরাশি বিদুরিত হয় এবং দেবতা 
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অতে। ভগবতঃ প্রীটত্যি ঘণ্টা শ্রীগরড়ান্িতা। সংগৃহ্া! বৈষবৈর্ঘত্বাচ্চক্রেণোপরিমণ্তিতা ॥ 
স্বানে শঙ্খাদিবাদ্যন্ত নামসংকীর্ভনং হরেঃ। গীতং নৃত্যং পুরাণাদি-পঠনঞ্চ প্রশস্তাতে ॥ ৬৯ ॥ 

স্বন্দপুরাণে ।-- 

ন্নানকালে তু ₹ষ্চন্ত শঙ্খাদীনাস্ত বাদনং। কুরুতে ব্রহ্মলোকে তু বসতে ব্রহ্মবাসরং ॥ 
স্নানকালে তু সংপ্রাঞ্ধে কষ্ণস্াগ্রে তু নর্তভনং। গীতঞ্চেব পুনাত্যত্র খচোক্তং বদনেন হি ॥৭০। 

তত্ৈব শ্রীব্রদ্ষনারদসংবাদে ।__ 

মৃদঙ্গবাদ্যেন যুতং পণবেন লমন্বিতং । অঙ্চনং বাস্থদেবন্য সনৃত্যং মোক্ষদং নৃণাং ॥ 

গীতং বাদ্যঞ্চ নৃত্যঞ্চ তথা পুন্তকবাচনং। পজাকালে তু কৃষ্ণস্ সর্ববদ! কেশবপ্রিয়ং 

নৃত্যবাদ্যাদ্যভাবে তু কুধ্যাৎ পুস্তকবাচনং। পৃজাকালে ত্বিদং পুত্র সর্ব! প্রীতিদায়কং ॥ 

পুত্তকন্তাপ্যভাবে তু বিষ্্নামসহম্রকং। স্তবরাজং মুনিশরেষ্ট গজেন্ত্রস্ত চ মোক্ষণং ॥ 

পৃজাকালে তু দেবন্ত গীতাস্তোত্রমন্থস্বতি: ৷ পঞ্চগুব। মহাভাগ মহাপ্রীতিকরা হরেঃ। 
বিহায় গীতবাদ্যানি পৃজাকালে সদা হরেঃ। পঠনীয়ং মহাভক্তযা বিষ্বোর্নামসহন্রকং 1৭১ 

দীনারং ংস্বরণমুদ্রাবিশেষঃ তৎকোটিদানজং ।৬৮। নশ্তস্তি অনৃস্তা ভবস্তি পলায়ন্ত ইত্যর্থ: ॥ ৬৯ ॥ 

পুনাতীতি নর্তনাদি নর্ভূন্। খচোক্তং বদনেন হাতি ধ্বেদেন ব্বমুখেন সাক্ষাদয়মর্থ: সাধিত 
ইতার্থঃ। যদ্ব।। অত্র পাবনে যং ফলং তদৃচৈবোক্ষং নান্যস্য বদনে প্রভবতীত্যার্থঃ ॥ ৭০ | 

অর্টনমিত্যনেন পুজাকালে ত্বিত্যাদিনা চ যদ্যপি পুজায়াং সর্ব্বোপচারেষু সর্বদৈব বাদ্যাদিকং 
শপ পম পপ এপ» 

মুনীন্র ও পিতৃগণের সম্তোষ জন্মে। গরুড়চিহ্নিত ও চক্রচিহ্নিত ঘণ্টার অভাবে অন্য ঘণ্টা বাদন 

করিলে প্রত ভক্তের উপরি প্রীত থাকেন সন্দেহ নাই। যে গৃহে নিরস্তর গরুড়চিহ্নে অস্কিত ঘণ্টা 
বিরাজ করে, তথায় সর্পভয় বিদ্যমান থাকে না এবং অগ্নি বা বিছ্যান্তয়েরও সম্ভাবন! নাই। যে 

ব্যক্তির গৃহে হবির পুরোভাগে শঙ্খ ও ঘণ্ট। না থাকে, সেই ব্যক্তিকে কিরূপে ভগন্তক্তিপরা- 

য়ণ বলিয়! বর্ণন কর। যাইতে পারে? স্থতরাং বৈষ্ণববর্গ ভগবানের সস্তোষার্থ গরুড় ও চক্র- 
চিহ্বে অস্কিত ঘণ্টা গ্রহণ করিবেন। কেশবের সানসময়ে শঙ্খবাগ্য, নামকীর্তন, সংগীত, নৃত্য 

ও পুরাণাদি পাঠ এই সমন্তের বিশেষ প্রশংসা করা যাইতেছে । ৬৮। 
অনন্তর ক্নানকালীন বাগ্াদিমাহাত্ম্য ।-_্বন্দপুরাণে লিখিত আছে যে, যিনি শ্রীহরির ন্নান- 

সময়ে শঙ্খাদি বাদন করেন, ্রদ্মার একদিবসপ্রমিত কাল তাহার ত্রক্ষপুরে অধিষ্ঠান হয় খগ বেদ 
স্বমুখে প্রকাশ করিয়াছেন যে, জ্গানসময়ে হরির পুরোভাগে নৃত্য ও সংগীত বিশুদ্ধ করে। ৭। 

এ স্কন্দপুরাণে ব্রহ্ম-নারদসংবাদে লিখিত আছে যে, মৃদক্গ ও পণববাগ্য সহ নৃত্য করত হত্সির 

পুজা করিলে সেই পুজা! মানবগণের পক্ষে মুক্তিদায়িনী হয়। শ্রীহরির পৃঁজীসময়ে সংগীত, বাস্ত, 
বৃত্য ও পুস্তকবাচন এই সমস্ত সর্বদা হরির গ্রীতিকর। নৃত্য ও বাগ্ঠের অভাবে পুম্তক-বাচন 

কর্তব্য। হে বৎস! অর্চনাকালে উহা নিরস্তর গ্রীতিজনক হইয়! থাকে । হে তাপসপ্রবর ! 
শ্রহরির অর্চনা-লময়ে যদি পুস্তকের অভাব হয়, তাহা হইলে বিষ্ণুর সহমরনাম, ভ্যবরাজ, 
গজেজ্রমোক্ষণ, গীতান্তোত্র ও অনুস্থতি এই পাঁচটা স্ব প্রতুর অতীব গ্রীতিপদ। হরির 
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ঘ্বারকামাহাত্ে |-- 

নানকালে তু রুষ্ণন্য জয়শবং করোতি যঃ। | করতাড়নসংযুক্তং গীতং নৃত্যং প্রকৃর্ববতে ॥ 

উন্মত্রচেষ্টাৎ কুর্বাণো হসন্ জল্পন্ যথেচ্ছয়া। নোত্তানশায়ী ভবতি মাতুরঙ্কে নরেশ্বর 1৭২1 

অথ সহশ্রনামম।হাস্ম্যং। 

তত্রৈব।_ শ্নানকালে তু দেবন্ত পঠেন্নামসহম্রকং | 
প্রত্যক্ষরং লভেং পুণ্যং কপিলাগোশতোন্তবং ॥ 

বিষুধর্শোত্তরে | | 

কৃত্বা নামসহত্তরেণ স্বতিং তন্ত মহাত্সনঃ | বিয্বোগমাপ্পোতি নরঃ সর্ব্বানধৈর্ঘ সংশয়ঃ| 
্কান্দে প্রীব্রঙ্ষনারদসংবাদে।-__ 

বিষ্কোর্নামসহত্রস্ধ পূজাকালে পঠস্তি যে। বেদানাঞ্চৈব পুণ্যানাং ফলমাপ্রোতি মানব: | 
ক্লোকেনৈকেন দেবর্ষে সহশ্রনামকস্য যং। পঠিতেন ফলং প্রোক্তং ন তত ক্রতুশতৈরপি ॥ 

মনত্হীনং ক্রিয়াহীনং যৎ কৃতং পূজনং হরেঃ। পরিপূর্ণ ভবেৎ সর্বং সহম্রনামকীর্তনাৎ॥ 
কিঞ্চ।- জ্ঞানাজ্ঞানকৃতং পাপং পঠিত্বা বিষুনন্নিধৌ । 
নায়াং সহম্রং বিষবোস্ত গ্রজহাতি মহারুজং ॥ 

ব্রহ্ম তত্যাদি-পাপানি কামচারকৃতান্যপি। বিলয়ং যাস্তি বৈ নৃনমন্পাপে তু কা কথা ॥ 
সিধ্যস্তি সর্ববকার্ধ্যাণি মনসা চিন্তিতানি চ। যঃ পঠেৎ প্রাতরুখায় বিষ্বোর্নামসহনকং। 

বিহিতং তথাপ্যত্র মুখ্যোপচারে গানে ন্লানকালে তবিদ্যাদিবচনসঙ্গত্যা প্রান্বল্িখিতং । এবমগ্রে- 

ইপি।॥ ৭১॥ মাতুরস্কে উত্তানশায়ী ন ভবতি মুক্তো ভবতীত্যর্থ; ॥ ৭২ ॥ 
শর পামপাশপা শিস শামি পল | পপ উপর ১ সপ সপে শপ শপ পাপন ও ০ পসপেপা 

অর্চনাসময়ে শ্গীত ও বাগ পরিত্যাগপূর্বক মহতী ভক্তির সহিত নিরন্তর সহন্ম নাম কীর্ন 
করিবে । ৭১। দ্বারকামাহাত্যে লিখিত আছে যে, হে নৃপতে ! ধিনি শ্রীহরির ক্নানসময়ে জয় 

শব্দ উচ্চারণ করেন, করতালি বাগ করিয়! নৃতগীত করেন এবং উন্মত্ববৎ যথেচ্ছ হাস্য করেন 

ও বাক্য-উচ্চারণ করেন, তাহাকে পুনরায় জননীর অঙ্কে উত্তানশায়ী হইতে হয় না। ৭২। 

অনস্তর স্হত্রনামমাহাত্য ।__এ গ্রন্থেই লিখিত আছে যে, শ্রীহরির আানসময়ে সহশ্রনাম 

কীর্তন করিলে প্রতি বর্ণে শতসংখ্য কামধেঙ্গ দানের ফলপ্রাপ্তি হইয়া! থাকে । বিষুধর্মোতরে 
লিখিত আছে যে, মানব সহম্্র নাম দ্বার! সেই মহাত্মা স্কতিবাদ করিলে সর্ববিধ অনর্থ হইতে 

উদ্ধার পাইতে পারে সন্দেহ নাই । স্বন্দপুরাণে ্রন্মনারদসংবাদে লিখিত আছে যে, যে বাক্তি 

অগ্চনা-সময়ে হবির নাম কীর্তন করেন, তিনি নিখিল বেদাধ্যয়নের পুণ্য প্রাপ্ত হন। হে দেবর্ষে 

সহশ্রনামের একটীমাত্র শ্লোক অধ্যয়ন করিলে যে ফল হয়, শতযজ্ঞানুষ্ঠানেও তাহা! লাভের 

সম্ভাবনা নাই, এইরপ প্রসিদ্ধি আছে। শ্রীবিষ্ণর যে কোন অর্চনা মন্ত্রহিত বা ক্রিয়্ারহিত 
তম, সহব্রনাম পাঠ ছারা তৎসমস্ত সফল হইয়৷ থাকে । আরও লিখিত আছে যে, হরির পুরো- 

ভাগে বিষুটর সহত্রনাম কীর্তন করিলে জ্ঞানাজ্ঞানরুত পাতক ও মহারোগ বিদূরিত হইয়। যায়, 
কামকত ত্রঙ্গবধাদি পাতকপুগ্রও নিঃসন্দেহ বিনিষ্ট হয়; সুতরাং অপর পাঁতকের কথা আর 
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তত্্ৈব শ্রীকুষণার্জছুনসংবাদে ।-_ 
অধীতান্তেন বৈ বেদাঃ স্থরাঃ সর্ব সমচ্চিতাঃ। নায়াং সহন্বং যোহধীতে মুক্তিত্তন্ত করে স্থিত।। 
কুর্ববন্ পাপসহমাণি ভূঞ্জানোইপি যতন্ততঃ। পঠেন্নামসহত্রস্ত দুগন্ধং ন স পশ্বতি ॥ 
মৃক্ত।1 নামসহজন্ত নান্তে। ধর্মোইস্তি কশ্চন। কলৌ প্রাপ্ধে গুড়াকেশ সতামেতন্দ্নেরিতং ॥ 

' যজ্র্দানৈত্তপোভিশ্চ স্তবৈঃ গ্রীতির্ন মেহজ্জুন। মন্ধষ্িস্ব ন চান্তেন বিনা নামসহন্বকং ॥ 
স্তবং নামসহম্রাখ্যং যে নজানস্তি বৈ কলৌ। ভ্রমস্তি তে নর! লোকে সর্ব্বধশ্মবহিষ্কতাঃ ॥ 
স্তবং নামসহম্রাখ্যং লিখিতং যস্তণবেশ্মনি। পুজ্যতে মম সান্নিধ্যে পূজাং গৃহ্বামি তশ্ বৈ।-. 
য্সিক্লামসহম্রং মে গৃহে তিষ্ঠতি সর্বদা । লিখিতং পাগুবশ্রেষ্ঠ তত্র নে। বিশতে কলি; | 
তন্মাত্বমপি কৌন্তেয় মন্তক্তো মন্মন! ভব। পঠন্লামসহন্্ং মে সর্ববান্ কামানবাগ্্যসি। 

অহমারাধিতঃ পূর্বং ব্রন্ষণা লোককর্তুণা। ততে' নামসহ্ত্রং মে প্রাপ্ত, লোকহিতং পরং ॥ 

নারদেন ততঃ পূর্ব প্রাপ্তঞ্চ পরমেষ্িনঃ। নারদেন ততঃ প্রোক্তমৃযী ণামুদ্ধরেতদাং ॥ 
খষিভিস্ত মহাবাহে। দেবলোকে প্রকাশিতং ৷ 

মর্তালোকে মনুষ্যাণাং ব্যাসেন পরিভাষিতং ॥ ৭৩ ॥ 

_ মানবঃ ্রাপ্মোতি অস্তে মানবাঃ রামু বস্তীতার্থ;। স্তবং লিখিতমিতি নপুংসকতবমারষং ॥ ৭৩॥ 

কি বলিব? যে ব্যক্তি প্রভাতে গাজোখান পুর সহ নাম কীর্তন করেন,” তিনি চিত্মমধ্যে 

ষেসমন্ত কার্যের চিন্ত। করেন, তাহার ততৎকার্ধ্য স্থসিদ্ধ হইয়। থাকে । স্বন্দপুরাণে কৃষ্ণার্জুন 

সংযাদে লিখিত আছে যে, যেব্যক্তি সহম্রনাম পাঠ করেন, তিনি নিখিল বেদ অধ্যয়ন করি- 

লেন, সমস্ত দেবতার পূজ। করিলেন এরং মোক্ষ তদীয় করগত হইল। নিরস্তর পাপাচারী ও 

যথেচ্ছ-ভোজনকারী ব্যক্তিও সহশ্রনাম পাঠের ফলে নরকদর্শন হইতে মুক্তি পায়। হে অঞ্জুন ! 

আমি সত্যই কহিতেছি, কলিষুগ উপস্থিত হইলে সহশ্রনাম কীর্তন করিবে, অন্ত ধর্মের আচ- 

রণ না করিলেও ক্ষতি নাই। হে অঞ্জন! সহস্রনাম ভিন্ন কি যজ্ঞ, কি দান, কি তপঃ, কি 

স্তব কিছুতেই আমার প্রীতি ব৷ সন্ত সঞ্চার হয় না। কলিষুগে যে সমস্ত মানবু সহম্রনাম 

অপরিজ্ঞাত থাকে, তাহাদ্দিগকে সর্বধর্মবহিষ্কত হইয়া সংসারে বিচরণ করিতে হয়। যে 
ব্যক্তির আলয়ে সহন্বনাম লিখিয়া মং-পুরোভাগে অর্চনা করা হয়, আমি তদীয় সেই পুজা 
গ্রহণ করিয়া থাকি। হে পাগুবসত্তম! যে গৃহে মদীয় সহশ্রনাম লিপিবদ্ধ হইয়া নিরন্তর 

বিরাজিত থাকে, তথায় কলি প্রবিষ্ট হইতে সমর্থ হয় না। অতএব হে কুস্তীক্ৃত ! তুমিও মন্তত্ত 

হইয়া আমাতে চিত্ত সন্নিবেশ পূর্ববক সহম্রনাম অধ্যয়ন কর, এইরূপ করিলেই তোমার সমস্ত, 
অভীষ্ট স্থসিদ্ধ হইবে। পুরাকালে লোককর্ত। বিধি মদীয় উপাসন! করাতেই সর্ধজণকলাণকর 
সর্বোত্তম মনামসহহ্্ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তৎপরে নারদ বিধিসকাশে প্রাপ্ত হইয়া উর্ধরেতাঃ 
তাগসগণের নিকট কীর্ভন করেন। হে মহাবাহো!! মুনিগণ আবার স্থরলোকে প্রকাশ 
করেন। বোব্যাস মর্ত্যলোকে মানবগণের নিকট কীর্তন করিয়াছেন। ৭৩। মহাদেব ছুশ্চর 
তপন্তাচরণ করিয়া মদীয় অনুগ্রহে অতীব গুধ এই সহল্র নাম ভ্ভব লাভ করিয়াছিলেন। তিনি 



৩১৩ শ্ীক্রীহরিভক্তিবিলানঃ। [৬ বিলাস: 

তপসোগেণ মহতা শঙ্করেণ মহাত্মন!। মতপ্রসাদাদগ্রপ্রাঞ্ধং গুহানামুত্তমোতমং ॥ 

দত্তং ভবান্তৈ রুদ্রেণ নায়াং মে হি সহশ্রকং। বিশ্রুতং ত্রিষু লোকেষু ময়! তে পরিকীতিতং॥ 
অশেষাঠিহরং পার্থ মম নামসহম্রকং। সম্ভঃ গ্রীতিকরং পুণ্যং সরাণামমৃতং যথ|। 

অষ্টাদশপুরাণানাং সারমেতদ্ধনঞ্জয়। ময়োদ্ধৃত্য সমাধ্যাতং তব নামসহন্রকং ॥ 
সহম্রনামমাহাজ্ম্যং দেবে! জানাতি শঙ্করঃ। সহশ্রনামমাহাত্ম্যং ঘঃ পঠেও শৃণুয়াদপি ॥ 

অপরাধসহশ্ৈত্ত ন সলিপ্যেৎ কদাচন ॥ ৭৪ ॥ 
অথ ্তগবদগীতামাহাস্ম্যং । 

স্কান্দে অবস্তীখণ্ডে শ্রীব্যাসোক্তৌ।__ 

গীতা স্থগীতা কর্তব্য! কিমন্তৈঃ শান্্রবিস্তরৈ:। য৷ স্বয়ং পন্মনাভশ্য মুখপদ্াদ্বিনিঃস্তা ॥ 
সর্বশাস্ত্রময়ী গীতা! সর্ববদেবমম্ী যতঃ| সর্ব্বধর্মময়ী যন্মাতন্মাদেতাং সমভ্যসেৎ | 

শালগ্রামশিলাগ্থে ভু গীতাধ্যায়ং গঠেত্তু বঃ| মন্বন্তরসহন্বাণি বসতে ত্রন্ধণঃ পুরে । 

হত্ব! হত্বা! জগৎ সর্ববং মুধিত্ব। সচরাচরং। পাপৈর্ন লিপ্যতে চৈৰ গীতাধ্যায়ী কথঞ্চন। 
তেনেষ্টং ক্রতুভিঃ সর্বৈরদ্তং তেন গবাধুতং ॥৭৫। গীতামভ্যশ্ততা নিত্যং তেনাপ্তং পদমব্যয়ং |৭৬| 
গীতাধ্যায়ং পঠেদধস্ত্ শ্লোক শ্লোকার্ধমেব বা। ভবপাপবিনির্শূক্কো যাতি বিষ্ঞোঃপরং পদং ॥৭৭| 

লঘুসহমনামমাহাত্মযমুক্ত। বৃহংসহন্্নামমাহাত্ম্যং বক্ষান্নাদৌ তৎ্প্রবৃত্ি কুমমাহ তপসেতি 
দ্বাড্যাং ॥ ৭৪॥ 

স্থুগীতা৷ কর্তব্য খোভনগ্রকারেণ গেয়েতার্থ: ॥ ৭৫ ॥ নিত্যমন্যন্তত। যেন স্থিতমিতি শেষঃ। 

যদ্বা। তেন হননাদিকত্ণাপি গীতামভ্যস্ততা ইষ্টং দত্তং পরমং পদ প্রাপ্তমিতার্থঃ ॥ ৭৬॥ ভবঃ 

ভবানীকে ইহা প্রদান করেন, এই প্রকারে মদীয় সহশ্রনাম ত্রিভুবনমধ্যে প্রসিদ্ধ হইয়াছে, 
আমি তোমার নিকট কীর্তন করিলাম । হে অর্জুন সধা যেমন স্থরগণের, তদ্রপ মদীয় নাম- 

সহন্র প্রাণীর অশেষ যন্ত্রণা দূর করে এবং আস্ত গ্রীতিসাধন করিয়। থাকে । হে ধনঞয়! 
এই সহশ্রনাম অষ্টাদখ পুরাণের মধ্যে সার, আমি ইহ উদ্ধত করত তোমার নিকট কীর্তন 

করিলাম,.এই সহশ্রনামের মাহাত্ম্য মহেশ্বর অবগত আছেন। যে ব্যক্তি সহশ্রনামের মাহাত্মা 
অধ্যয়ন ও শ্রবণ করেন, সহম্র অপরাধ করিলেও তিনি সেই সমস্ত পাপে কদাচ লিপ্ত 
হন না। ৭৪। 

অনস্তর ভগবদগীতামাহাত্ম্য।-_ব্বন্দপুরাণে অবস্তীখণ্ডে ব্যাসবাক্যে বর্ণিত আছে যে, যে 

গীতা সাক্ষাৎ কমরনাভ হরির বদনপদ্ম হইতে বিনিক্কান্তা হইয়াছেন, তাহা সম্যকৃরূপে অধ্য- 

য়ন'করিবে ; অপরাপর নানাশান্ত্রে কি আবশ্তক ? গীতা সর্বশাস্তরময়ী, সর্বববেদময়ী ও সর্বধর্থ- 

ময়ী; স্থত্তরাং উহা অভ্যাস করা কর্তব্য। যে ব্যক্তি শালগ্রামশিলার পুরোভাগে গীতাধ্যায় 

অধ্যয়ন করেন, সহশ্রমন্বস্তর যাবৎ তিনি ব্রহ্মপুরে নিবসতি করিয়। থাকেন। যদি কেহ পুনঃ 

গুনঃ সচরাচর বিশ্ব ধংস অথবা! চুরি করে, গীতা অধ্য্বন করিলে সে ব্যক্তিও পাতকে 
গরিলিপ্ত হয় না) সে সর্বযজ ও দশসহন্্র গোদানের ফল লাভ করে। ৭৫। যে ব্যক্তি প্রত্যহ 

গীত অভ্যাস করেন, তিনি অক্ষয়পদভাগী হন। ৭৬। গ্ীতাধ্যায়ের একটী অথবা অর্ধ শ্লোক 



৬ষ্ঠ বিলাসঃ | ] শ্রীত্ীহরিভভিবিলাসঃ। ৩১১ 

যো নিত্যং বিশ্বরূপাখ্যমধ্যায়ং পঠতি ছিজঃ । বিভৃতিং দেবদেবন্য তন্য পুণাং বদাম্যহং ॥ ৭৮ 
বেদৈরধীতৈর্ধৎ পুণ্যং মেতিহাসৈ: পুরাতনৈ: | ক্সোকেনৈকেন তত পুণাৎ ল্তে নাত্র সংশয়: ॥ 
আব্রঙ্স্ত্বপর্য্যস্তং জগত্ৃপ্তিং করোতি সঃ। বিশ্বরূপং সদাধ্যায়ং বিভূতিঞ্চ পঠেত, যঃ ॥ ৭৯ ॥ 

অহন্যহনি যো! মর্ত্যো গীতাধ্যায়ং পঠেত্তু বৈ। দ্বাত্রিংশদপরাধাংস্থ ক্ষমতে তন্য কেশব: ॥ ৮* ॥ 

লিখিত্বা বৈষ্ববানাঞ্চ গীতাশীস্ত্ং প্রযচ্ছতি । দিনে দিনে চ যজতে হরিং চাত্র ন সংশয় ॥ 
চতুর্ণামেব বেদানাং সারমৃদ্ধৃতা বিষ্ুন!। ত্রেলোকান্ঠোপকারায় গীতাশাস্্ং প্রকাশিতং ॥ ৮১ 
ভারতামৃতসর্বন্বং বিষোর্বক্[দ্বিনিঃস্ৃতং ৷ গীতা-গঙ্গোদকং পীস্ব! পুনর্জন্ম ন বিদ্তাতে ॥ 
ধর্ম চার্থঞঝ কামঞ্চ মোক্ষঞ্চাপীচ্ছত! সদ! । আোতব্য| পঠনীয়া চ গীতা কৃষণমুখোদগত। ॥ 

যে! নরঃ পঠতে নিত্যং গীতাশান্ত্রং দিনে দিনে । 

বিমুক্তঃ সর্বপাপেভ্। যাতি বিষ্চোঃ পরৎ পদং ॥ ৮২ ॥ 

তথ পুরাণপাঠাদ্দিমাহাস্বাং। 

পা্সে দেবদূতবিকুগডলসংবাদে ।__ 
বিচারয়ন্তি যে শাস্্ং বেদাভ্যাসরতাশ্চ যে। পুরাণসংহিতাং যে চ শ্রাবয়ন্তি পঠস্তি চ। 
ব্যাকুর্বস্তি স্বৃতিং যে চ যে ধর্ম প্রতিবোধকাঃ | বেদাস্তেষু নিষণ। যে তৈরিয়ং জগতী ধৃত| । 
তদ্বদভ্যালমাহাটত্যেঃ সর্ববে তে হতকিন্বিষাঃ | গচ্ছন্তি ব্রক্ষণে। লোকং যত্র মোহে! ন বিদ্যতে ॥ 
রা শ্রীশিবোমাসংবাদে ।__ 

্তং গতোইপি বেদানাং সর্বশাস্্ার্থবেদ্যপি | পুংসোহস্রতপুরাণস্ত ন সম্যগৃগতিদর্শনং 

সংসার এব পাপং তেন বিনির্দক্তঃ সন্॥ ৭৭॥ বিভৃতিং চাধ্যায়ং ॥ ৭৮॥ পুরাতনৈশ্চ 
পুরাণৈঃ ॥ ৭৯ দ্বাত্রিংশদপরাধান্ বারাহোক্তান্ অগ্রে লেখ্যান্॥ ৮* ॥ বৈষ্ণবানাং, বৈ- 
বেভ্যঃ ॥৮১॥ গীতৈব গঙ্গো দকং পাপাদিহারিত্বাৎ তৃক্তিমুক্তি প্রদত্বাচ্চ, তৎ পীত্ব। স্থিতন্ত প্রসিদ্ধ- 
গঙ্গোদকাদ্ধিশেষমাহ। ভারতমেবাম্বৃতৎং বহিরস্তঃশোধনং বেদার্ণবসারত্বাৎ তন্তাপি "সর্বস্ব 
সারভূতমিত্যর্থঃ। যদ্বা। সর্বার্থপ্রকাশকং যদ্ভারতাখ্যং শাস্ত্রং তস্যাম্বতং মধুরব্মাভাগ্তন্ম . 

অধ্যয়ন করিলে সেই ব্যক্তি পাতকরূপ সংসার হইতে উত্তীর্ণ হইয়া! হরিধামে প্রস্থিত হয়। 
যেবিপ্র ভগবদগীতার প্রীহরির বিশ্বর্ূপনামক একাদশাধ্যায় ও বিভৃতিযোগাখ্য দশমাধ্যায় 
প্রত্যহ অধ্যয়ন করেন, আমি তদীয় পুণ্যের কথ! কীর্তন করিতেছি । ৭৮ নিখিল বেদ, ইতি- 
হাস ও পুরাণ অধ্যয়ন কৰিলে যে পুণ্য হয়, একটামাত্র ্লোকেই সেই পুণ্য হইয়া থাকে লন্দেহ 
নাই। যে ব্যক্তি প্রত্যহ বিশ্বর্ূপনামক অধ্যায় ও বিভূতিযোগাখ্য অধ্যায় অধায়ন করেন, 
তিনি আক্রঙ্গ স্তদ্বপধ্যস্ত জগতের তৃপ্তি সাধন করিয়া থাকেন। ৭৯। যে ব্যক্তি প্রত্যহ গীতাধ্যায় 
অধ্যয়ন করেন, হরি তাহার দ্বাত্রিংশদ্বিধ অপরাধ ক্ষমা! করিয়! থাকেন । ৮* | ষে ব্যক্তি গীতা- 

শান্তর লিখিয়৷ বৈষ্কবের হস্তে সমর্পণ করেন, দিন দিন তিনি হরিপৃজাফল প্রাপ্ত হইয়া থাকেন 
সংশয় নাই। বিষ চতুর্কেদের সারাংশ উদ্ধার করত ত্রিভুবনের উপকারার্থ গীতাশাস্ প্রক- 
টন করিয়াছেন। ৮১। ভারতন্ছধার সার, হুরিমুখবিনির্গত গীতারূপ গঙ্জোদক পান করিলে 



৩১২ শ্রীঞ্ীহরিভক্তিবিলানঃ। [৬্ঠ বিলাস: । 

বেদার্থাদধিকং মন্তে পুরাণার্থঝ ভামিনি । পুরাণমন্থ। কৃত্বা তিধ্যগৃষোনিমবাপ্প,য়া্চ॥ ৮৩। 

বৃহন্নারদীয়ে চ।-- 

পুরাণেধর্থবাদত্বং যে বস্তি নরাধমাঃ। তৈরর্জিতানি পুণ্যানি তন্বদেব ভবস্তি বৈ ৮৪ ॥ 

পুরাণেষু দ্বিজ্রেষ্ঠা; সর্বধন্শপ্রবত্তযু। প্রবদন্ত্র্থবাদত্বং যে তে নরকভাজনাঃ ॥ ৮৫ ॥ 

অনায়াসেন যঃ পুণ্যানীচ্ছতীহ দ্বিজোত্মাঃ। শ্রাব্যাণি ভক্ত্য। তেনৈব পুরাগানি ন সংশয়ঃ | 

পুরার্জিতানি পাপানি নাশমায়াস্তি ত্য বৈ। পুরাণশবণে বুদ্ধিন্তস্তৈব ভবতি ফ্রুবং ॥ ৮৬॥ 

কিঞ্চ।-- 

পুরাথে 9৮5 পাপপাশেন যন্ত্রিতঃ | অনাদৃত্যানতগাখানথ সক্ভবুদ্ধিঃ প্রবর্ততে ॥ ৮৭ ॥ 

সর্ধন্থং। তত্ব, নেদৃশং বাহ্তীর্ঘমাত্ত্বাৎ। কিঞ্চ। বিফ্কোম্াৎ বিশেষেণ প্রীত্যাদিময়েন 

নিংস্থতং তত  পাদাঙ্ষ্ঠশৌচাদেবেতি দিক্ ॥ ৮২ ॥ 

বাাকুর্স্তি ব্যাখ্যানং কুর্বন্তি। নিষপ্ধী নিষণতীঃ। গতিঃ তত্বং তত দর্শনং বিজ্ঞানং সম্যক 

ন ভবতি ॥ ৮৩ ॥ তদেব অর্থবাদনূপাণি বিফলান্যেব ভবস্তীত্যর্থ; ॥ ৮৪ ॥ হে দ্বিজশরেষ্টাঃ ॥ ৮৫ ॥ 

হে দ্বিজোত্বমাঃ ॥ ৮৬॥ পাপপাশেন যস্ত্িতঃ বশীকূতো জনঃ পুরাণমনাদৃত্য অন্যগাথাস্থ প্রাকৃত- 

পুনজ্জন 1 বিদুরিত হয়। প্রত্যহ কুমুখবিনিগ্তা লী শ্রবণ ও অধ্যয়ন করা ধন্ার্থকামমোক্ষ-. 

কামী ব্যক্তির কর্তব্য। যে ব্যক্তি অনুতম গীতাশান্ত্র অধ্যয়ন করেন, তিনি নিখিল পাতক 

হইতে পরিমুক্ত হুইস্জ। হরির পরমধামে প্রয়াণ করিয়া! থাকেন। ৮২। 

অতঃপর পুরাণাধ্যয়নাদির মাহাত্ম্য ।-_পদ্মপুরাণে দেবদূত-বিকুণ্ডলমংবাদে লিখিত আছে 

যে, যে সকল ব্যক্তি শাস্ত্রের বিচারকারী, যাহারা বেদাধ্যয়নে নিযুক্ত থাকেন, যে সকল ব্যক্তি 

পুরাণমংহিতা! অধ্যয়ন ও শ্রবণ করেন, যে সকল ব্যক্তি স্বতিশাস্ত্ের ব্যাখ্যা করেন, যে সকল 

ব্যক্তি ধর্মবিষয়ের উপদেশ দেন আর যে সকল ব্যক্তি বেদান্তে অতীব অন্থ্রাগী, তাহাদের 

দ্বারাই এই জগৎ বিধৃত রহিয়াছে, তাহার! যে এই সমস্ত অভ্যাস করেন, তাহারই মাহাত্তয 

পাঁতক ধম হওয়াতে তাহার। ব্রহ্মধাষে প্রয়াণ করেন, সে স্থানে বুদ্ধিত্রমের সম্ভব নাই। পদ্প- 

পুরাণে শিবোমাসংবাদে লিখিত আছে যে, নিখিল বেদে পারগামী হইয়াছেন এবং নিখিল- 

শাস্ত্রের মর্খ হদয়ঙ্ম করিয়াছেন, এ প্রকার হইলেও ধাহার শ্রুতিবিবরে পুরাণ প্রবেশ করে 

নাই, তাহার সম্পূর্ণরূপে তত্বজ্ঞানোদয় হয় নাই জানিবে। হে পার্বতি ! অনুমান হয়, পুরাপার্থ 

বেদার্থ হইতেও প্রধান; যে ব্যক্তি পুরাণকে গ্রাহ না করে, পশুযোনিতে তাহাকে দেহ ধারণ 

করিতে হয়। ৮৩। বৃহন্নারদীয় পুরাণে লিখিত আছে যে, যে সমস্ত মানবাধম পুরাণে অর্থ- 

বাঘত্ব প্রকাশ করে, তাহাদের আজন্সসঞ্চিত পুণ্য বিফল হইয়া যায়। ৮৪ হে বিপ্রসভম- 

গণ! পুরাণ সর্ব্ধর্মের উপদেষ্টা, যাহার! সেই পুরাণকে কল্পিত ফলশ্রুতিমাত্র বলিয়া বর্ণন 

করে, তাহার। নিরয়গামী হয়। ৮৫। হে ছ্িজোত্মমগঞ ! যে ব্যক্তি ইহলোকে অবহেলে পুণ্য 

অঞ্জন করিতে বাসন! করেন, তিনি ভক্তিমান্ হইস্স। পুরাণসমূহ শ্রবণ করুন্। এই প্রকার 

করিলে তদী় পূর্ববজক্মসঞ্িত পাতকপুষ্জ ধ্বংস হয় এবং পুত্াণ শ্রবণ করিতে তীয় মতি জন্মে 



৬ বিলাস; ] ৰ ওপ্রহরিভক্তিবিলাদঃ | ৩১৩ 

ৃ অথ বন্তাপণং। 

ন্নানমুত্রাং প্রদস্তথ শুন্ধনস্তাঙ্গ বাসস! | শনৈ: সংমার্জ্য গাত্রাণি দিবো বস্ত্রে সমপয়েৎ ॥ ৮৮1 
মধ্যদেশীয়নেপথ্যাদ্যহুসারেণ ভক্তিতঃ। কেহপ্ান্্র কঞ্চকোনীবাগ্যস্বরাণ্যপ্য়স্তি চ ॥ 

তথা চ মাসকে । -- 

,  তত্বদেশীয়ভূষাঢ্যাং টি কারয়েখ ॥ ৮৯ ॥ 

একাদশব্বক্ধে ভীভগবদুকৌ নে 

অলংকুবর্বাত সপ্রেম মন্তক্তো মাং যখোচিতং ॥ ৯০ ॥ 
ভবিষ্যে চ।-- 

বাসোভিঃ পৃজয়েছিফু যান্যেবাত্মপ্রিয়াণি তু । তথান্যৈশ্চ শুভৈর্দিব্যের্চয়েচ্চ ছুকৃলটৈ: ॥ 

বাসাংপসি চ বিচিত্রাণি সারবস্তি স্তচীনি চ। ধুপিতানি হরেররদ্যা বিকেশানি নবানি চ ॥ ৯১ 
ভূমির স্ৈবিচিত্রৈ: ুষুকাদিভি: | ভোগানস্তরমেবেতি বছনাং স' সম্মতং সতাং ॥ ৯২ | 

০ পপার্পপাসপশ শী শত শশা শা শা 

পীতবদজজনশ্রবণমাতপরিয়ান্ অপৌরাণিকীযু অসৎকথান্থ আদজবৃদধি: সন্ ন্তান্বেব প্রবর্ডুতে 

ইত্যর্থঃ ॥ ৮৭ ॥ 
গুদ্ধেন সুস্থত্মেণ চ অঙ্গবাসন! শ্রীমদঙ্গসংমার্জনযোগ্যবস্ত্রেণ। বস্ত্রে- পরিধানোত্তরীয়- 

বাসসী ॥ ৮৮ ॥ অত্র ্পনানন্তরবস্তার্পবকালে। অপ্যর্থে চকারঃ কণ্চুক।দাস্বরাণ্যপি ॥ ৮৯॥ যখো- 

চিতং যদ্দেশে যাদৃক্ বেশৃষণং তত তেনৈবেতার্থঃ॥ ৯০। সারবস্তি চিরস্থায়ীনি । পরমোত্তমানি 

বা কৌশেয়াদীনি । বিকেশানি কেশরহিতানি ॥ ৯১ ॥ পরমতং লিখিত্ব! নিজমতং লিখতি ভূষয়ে- 

দিতি। বছুনাং সতামিতি ভোজনসময়েবন্ধনবয়্ৈব স্থতিশাস্ত্রণ বিহিতত্বাৎ তচ্চাগ্রে ব্যক্তং 

ভাবি ॥ ৯২। ৃ 

০০০৫৭ ৩০০ শা ৩০৮০ পপ পপ পপ ও পপ পপ পট পন ০০ তর এ সক ৩ সপ উপ পপ জর আস সস সিল শা ৯০৮০ ৬৮ প্পপ সসত পর লজ আসা 

সন্দেহ নাই। ৮৬। আরও নিখিত আছে যে, যে ব্যক্তির বুদ্ধি পাতকপাশে সম্বদ্ধ, সে পুরাণ 

বিষ্তমানে অন্ত কথায় অন্ুরক্ত হইয়া তাহাতেই নিবিষ্ট হইয়া থাকে | ৮৭। ্ 

অনস্তর বন্ধার্পণ ,_-দ্গানমুদর প্রদর্শন পূর্বক বিশুদ্ধ, সুক্ষ, অঙ্গবস্ত্র (গাত্রমার্জনী বা গামছা) 

দ্বারা শনৈঃ শনৈঃ দেহপ্রো্ছন করত অতুযুত্তম পরিধেয় ও উত্তরীয় নিবেদন করিতে হইবে ।৮৮ 

মধ্যপ্রদেশীয় কেশবিন্তাসাদির প্রণালীতে কোন কোন ব্যক্তি এই সময়েই কঞ্চুক ও উষ্ধীষ 

প্রভৃতি প্রধান করেন। মংস্তপুরাণে লিখিত আছে যে, বিশেষ বিশেষ ভূযা দ্বার বিশেষ বিশেষ 

মুর্ঠিকে সমলম্কৃত করিতে হয় । ৮০। একাদশস্কন্ধে লিখিত আছে যে, মদীয় ভক্ত প্রেম সহকারে 

আমাকে বথাবথ বিভূষণে বিভূষিত করিবে | ৯* | ভবিষ্যপুরাণেও বর্ণিত আছে যে, আপনার 

প্রিয় আবরণীয় বসন অপরাপর বিশুদ্ধ দিব্য বসন এবং পষ্টবসন দ্বারা হরির অর্চন! করিতে 

হ্ক। নানাগ্রকারবর্ণবিশিষ্ট, বহুদিনস্থারী, কেশশুন্, নূতন দিব/বস্ত্রমূহ ধূপিত করত প্রতুঝে 

নিবেদন করিবে। বহুলংখ্যক সাধুর মত এইক্ধপ যে, ভোগাবসানে নীতি এবিচিজ্র নানাবসন 

বারা ভলঙ্কত করিতে হয়। ৯২। 
রি ও 



৩৪ '. উউীহরিভজিবিলীসঃ | .. [ ৬ঠ বিলাস: 
অধ মাদঙ্গমার্জনসাহাত্থ্যং | 

স্বারকামাহাত্মে | 

কষ্ণং গানার্জরগাত্রস্ত বস্ত্েণ পরিমার্জতি । তশ্ট ক্ষার্জিতসতাপি ভবেৎ পাপন্য মার্জানং ॥ 
অথ বস্ত্রাপগমাহাত্ম'ং। 

নারদিংহে।-_ 

বস্াভ্যামচাতং ভক্ত! পরিধাপ্য বিচিত্রিতং। মোমলোকে বলি তু বিষ্ুলোকে মহীয়তে ॥ 
্কান্দে শ্রশিবোমাসংবাদে ।-- 
বস্তাণি স্থুপবিত্রাণি সারবস্তি মৃদূুনি চ। রূপবস্তি হরেরর্বা সদশানি নবানি চ॥ 

যাবদব্তস্ত তন্ত,নাং পরিমাণং ভবত্যথ। তাবব্ব্ষসহজ্াণি বিষ্মুলোকে মহীয়তে ॥ 
বিষুধধর্ধোততরে | 

রাষ্কবন্ত প্রদানেন সর্বান্ কামানবাপু,য়াং। কার্পাদিতং বন্যুগং ষঃ প্রদদ্যাজ্জনাদনে ॥ ৯৩। 

যাবস্তি তন্ত তন্ত,নি হস্তমাত্রমিতানি তু। তাবধ্ষসহন্বাণি বিষ্ধালোকে মহীয়তে। 
মহার্ঘ্যত। যথা তশ্য সাধুদেশোস্তবে। থা । নুক্সতা চ যথা! বিপ্রান্তথ। প্রোক্তং ফলং মহ ॥ ৯৪ 

কিঞ্চ তত্রৈবান্তত্র | 
শুরুবন্থপ্রদানেন শ্িয়মাপ্রোত্যনুত্বমাং | মহারজনরকেন সৌভাগ্যং মহদশ্ঈতে | 
তথা কুস্কুমরক্েন স্ত্রীণাং বল্পভতাং ব্রজেং। নীলীরক্তং বিনা রক্তং শেষরনগৈর্িজোত্বমাঃ | 

দা টি ধ্মাা র্বব্যাধিবিবর্জিতঃ | ৯৫॥ 
শী শপ্পাশাশিশাট পা শা্শীপসীদ শ ০ সপ পপ পাপা ত | তি জিত শপ হা শি 

জাশানি দশাসহিভানি | া্বং ু গরোমজং বন্ং তশ্ত ॥ ৯৩॥ তস্তুনীতি নপুংসকতবমারযং। | 

যাবহ্বগ্থমিতাস্তস্তবো ভবস্তীতার্থ: ॥ ৯৪ ॥ মহারজনং কুহুস্তপুষ্পং তেন রক্তেন রপ্রিতেন বাসদ! 

দত্তেনেতি শেষ; । নীল্যা রক্তং বন্তং বিনা শেখৈঃ নীলীব্যতিরিকতৈ রঙ্গৈঃ রক্তং বন্ধ দত্ব। 
- শপ তত ০৭ াপাস্শীীসিশ শাশিস্পিশীশ শিপ পদ পপ আপ্পপা 

অতঃপর ্রষ্ি অঙ্গমার্জীন- 'মাহাআ্্য।-_দ্বারকামাহাজ্মযে লিখিত আছে যে, যে ব্যক্তি 

হরির স্নাীসিক্ত দেহকে বসন দ্বারা মার্জন করেন, তদীয় লক্ষজন্মসঞ্চিত পাতক বিদূরিত হয়। 
অনন্তর বন্ার্পণমাহাত্বা ।__নৃনিংহপুরাঁণে লিখিত আছে যে, যে ব্যক্তি পরিধেয় ও উত্তরীয় 

বদনঘ্য় দ্বারা হরিকে বিচিত্রক্ূপে অলগ্ত করেন, তিনি চন্ত্রপুরে কিছুর্দিন অবস্থিতি করত 
তংপরে হরিধামে আনন্দভোগ করিয়। থাকেন। স্বন্দপুরাণে শিবোমাসংবাদে লিখিত আছে 

যে, স্থবিশুদ্ষ, বছুদিনস্থায়ি, মৃদু, হদৃশ্ট, দশাসংযুক্ত নববস্তর প্রকে অর্পণ করিলে বসনের তত্র 

প্রমাণাস্থসারে তত সহমবর্ধ হরিধামে সানন্দে অবস্থিতি করিতে পারে। বিষুরধর্শোত্তরে লিখিত . 

আছে যে, স্বগরোম দ্বারা বন্ধ নির্মাণ পূর্বক অর্পণ করিলে নিখিল কামনা স্থপিগ্ধ হয়। যিনি 

হরিকে কার্পীসবসন প্রধান করেন, সেই বস্ত্রে যত তস্ত বিদ্যমান থাকে, ততবর্ষ তাঁহার হরিধামে 

সন্মান বসতি হয়। হে বিপ্রগণ ! বসনের মুল্য যত অধিক হইবে, যত পবিজ দেশে বত 
উৎপর হইবে আগা যত সুক্ম হইবে, ফলেরও তত আধিক্য জানিবে। ৯৩৯৪ । বিঞুধর্দের 

অন্তত্রও লিখিত আছে যে, শুভ্রবসন অর্পণ করিলে উৎকৃষ্ট সম্পত্তি লা হয়, কুসবুগ্থাম 



৬ষ্ঠ বিলানঃ।] ীঞীহরিভক্িবিলাসঃ। ৩১৫ 

কৌশেয়ানি চ বস্তি হুমুদুনি লঘুনি চ। যঃ প্রষচ্ছতি দেবায় সোহস্বমেধফলং লভেং ॥ 

রাঙ্কব! মৃগলোম্যাশ্চ কদল্যাশ্চ তথা শুভাঃ | যে৷ দগ্াদ্দেবদেবায় সোইশ্বম্ধফলং লভেৎ ॥ 

নানভক্তিবিচিত্রাণি চীরজানি নবানি চ। দত্বা! বাসাংসি শুভ্রাণি রাজস্ুয়ফলং লড়েং ॥ 
স্বারকামাহাত্য্ে চ।-- 

নানাদেশসমূড্ুতৈঃ স্বস্তৈশ্চ স্থুকোমলৈঃ | ধূপযিত্বা স্থতক্ত্া চ প্রধাপয়তি মাধবং । 

মন্ন্তরাণি বলতে তত্তনংখ্যং হবেগূরহে ॥ ৯৬ ॥ 

অথ বস্তাপণে নিষদ্বং | 

বিষু্ধর্োত্তরে 1 

নীলীরক্তং তথা জীর্ণং বগ্বমন্তধৃতং তথ| | দেবদেবায় বো দদ্যাং স তু পাপৈহি যুজাতে ॥ 
অত্রাপবাদঃ। 

তত্রৈব।--আবিকে গে চ নীলীরাগে! ন দুষ্যতি ॥ ৯৭ ॥ 
অথ যজ্ঞেপবীতং ॥ 

ন্সতা্পণমূত্রাঞ্চ প্রদশ্য পরিধাপ্য তৎ। উপবীতং » সমপণাথ তন্ত্র প্রদর্শয়েখ॥ ৯৮॥ 

নীলীরক্রঞ্চ টটবস্থাতিরিৎ জেয়ং। নীলীপট্টে ন ন ছ্যাতীত্যাদিবচনাৎ ॥ ৯৫॥ কৌশেয়ানি 

কোশকারকৃমিকৃত-তন্তময়ানি। নানাভক্লিবিচিত্রাণি ভাগশো! বিচিত্রস্থচারদিশিল্পনিশ্দিতানি ৷ 

চীরজানি বন্চলোভ্ভবানি ॥ ৯৬--৯৭ | 

ততঘন্্ং পরিধাপ্য তশ্মিন্ উ' উপবীতাপ? ণৈ যা মুদ্রা তাং॥ ০৮॥ 
এরি ৯. পর পপ অপ এ 

হারা রঞ্জিত করিয়া বন্ধ প্রদান করিলে দৌভাগাশালী হওয়া! যায় এবং কুসুম দ্বার 

সুরঞ্জিত বস্ত্র হরিকে প্রদান করিলে রমণীপ্রিয় হইতে পারে। হে বিপ্রপত্তমগণ! নীল ও 

লোহিত ব্যতীত অন্য বর্ণে রঞ্িত করিয়! বস্্ নিবেদন করিলে ধার্মিক ব্যক্তি নিখিল ব্যাধি 
হইতে মুক্ত হইয়া থাকে। ৯৫। থেব্যক্তি মৃহু লঘু কৌশেয় বদন হরিকে নিবেদন করেন, 

তাহার অশ্বমেধান্টানের ফললাভ হইয়। থাকে । যে ব্যক্তি রঙ্কুরোমগঠিত, মৃগলেমোৎপন্ 
এবং কদলী-( মৃগীবিশেষ ) রোমজ শুরু বলন দেবদেব জনার্দনকে অর্পণ করেন, তাঁহার অশ্বমে- 
ধানুষ্ঠানের ফল হুইয়! থাকে। বিচিত্রস্থচি প্রস্ততি শিল্পঘটিত, বন্ধলোতৎপন্ন, শুরু, নববসন প্রদান 

করিলেও রাজস্্য় যজ্জের ফল হয়। দ্বারকামাহাত্ম্যে লিখিত আছে যে, যেব্যক্তি ভক্কিমান্ 

হইয়। নানাদেশোৎপন্ন মৃদু স্থবস্ত্রমূহ ধূপ দ্বার! ধূপিত করত কেশবকে পরিধান করাইয়। দেন, 

সেই বস্ত্রে যতসংখ্যক তত্ত থাকে, তিনি তত মন্বস্তর যাবৎ বিষুলোকে অবস্থিতি করেল । ৯৬। 

অনন্তর বস্ার্পণকার্ধো লিধিদ্ধ বলন। -বিষুবধর্মোত্তরে লিখিত আছে যে, যে ব্যক্ি নীল- 

বর্ণে র্ধিত, জীর্ণ ও অন্তকর্তুক পরিহিত বসন দেবদেব হরিকে অর্পণ করেন, তিনি সকল প্রকার 

পাতকে পরিলিথ হইয়! থাকেন। 
এতঘিষয়ে ব্যবস্থাবিশেষ।-_বিকুধর্টোত্তরেই লিখিত আছে যে, মেবরোুমজ বসন অথবা 

পট্টরসন নীলবর্ণের হইলে দুষণীয় নহে। ৯৭। 

সপ অগা ৫ ওরা শা সরস পর এ ০০৫» ০ 



৩১৬ জীপ্রীহরিচতিবিলাসঃ। [৬ বিলাসঃ। 

অখোপবাতার্পণমাহাস্থ্যং । 

ত্রিবিৎ শুরুঞ্চ পীতঞ্চ পটহ্ত্রাদিনির্িতং। যজ্োপবীতং গোবিন্দে দত্বা বেদাস্তগো ভবেৎ। 
নন্দিপুরাণে | 

যজ্োপবীতদানেন স্থরেভ্যো৷ ত্রাঙ্মণায় বা। ভবেছিঘাংশ্ততুর্বদী শুদ্ধধীর্না সংশয়ঃ ॥ ৯৯ | 
অথ গাদ্যতিলকাচমনানি। 

অথ পাদ্যং নিবেদ্যাদাবৃর্ধপু্ডং মনোহরং | নিম্মায় ভালে কষন্ত দদ্যাদাচমনং ততঃ ॥ ১০* ॥ 
অথ ভূষণং। 

ততো! দেবায় দিব্যানি ভূষণানি নিবেদ্য চ। পরিধাপ্য যথাযুক্তং তনুদ্রাঞচ প্রদর্শয়েৎ ॥ ১৭১॥ 
অথ ভূষণাপণমাহায়াং। 

ক্বান্দে শিবোমাসংবাদে ।-- 

মণিমৌক্তিকসংযুক্তং দত্বাভরণমত্তমং। স্বশক্ত্যা ভূষণং দত্বা অগ্নিষ্টোমফলং লভেং ॥ ১০২। 
কিঞ্চ।--গুপ্ামাত্রং হুবর্ণশ্ত যো দদ্যাদ্িফুমূর্ধনি | ইন্স্ত ভবনে তিষ্ঠেদ্ঘাবদাহ্ৃতসংপ্লবং । 
ত্মাদাভরণং দেবি দাতব্যং বিঝবে লদ1। নারায়ণে! ভবেৎ প্রীতো ভক্ত্যা পরময়া শুভে ॥১০৩ 

রর ৮ পপ ও পা 

ত্রিবিৎ নবগুণমিত্য্: | বার্থে খে চকারৌ । আদিশবেন কাপ শসাদি। তথ! চ ছন্দোগপরি-: 
শিষ্টে। কার্পাস- ক্ষৌম গোবাল-তৃণবন্ধ-তৃণাদিকং। সদ! সম্ভবতো  ধাধ্যমুপবীতং দ্বিজাঁতিভিরিতি, 
বেদান্তগঃ বেদপারঙ্গতে। বেদাস্তার৫থাভিজ্ঞো বা! ॥ ৯৯ | 

অথ যজ্োপবীতাণানস্তরং | অত্র পাগ্নিবেদর্পনং স্বানানস্তরমবশ্ং পাদ প্রক্ষালনস্য তিলকা- 
চমনয়োরপ্যপেক্ষ্যত্বাৎ। অতন্তয়মিদমত্রৈকত্রৈব লিখিত । মনোহরমিতি শ্ঠামস্থন্দরে প্রীললাটে 
ংঘুষ্টসকুষ্কুমচন্দনেন মধ্যছিদ্রতয়! বিরচনাৎ ॥ ১০৪ ॥ 

' . যথাযুক্তমিতি মশ্সিনঙ্গে ঘথ! যপরিধাপঘিতুমূপযুজ্যতে তত্র তথ! তৎ পরিধাপ্যেত্যর্থঃ॥১*১ 
্বশজ্যা নিলসামখ্যেন তৃষণমন্ত্রপি দত্ব| | যদ্বা । নিজশক্যনুারেণ মণ্যাদ্যাভরণব্যতিরিক্ত- 

স্পিন | শি পপপ্পেপপপিশাপিপ পক পশলা শালি ৮ শপ সপ প্ ৪৮ ০৮ সপ” * জজ সস, ্প্ - ৩৮ + | লে পপ এ পপ ৮: পপ: এ 

: অতপ্রর যজ্ঞোপবীত।-_বন্ধাপণ -ুদ্রা দেখাইয়া! বন পরিধান করাইয়া! তৎপরে ধজ্োপবীত 
মিবেদন পূর্ব্বক তন্মত্রা দেখাইতে হইবে। ৯৮। 

অনস্তর উপবীতদানমাহাত্ম্য ।-_-নবগুণিত শুভ্র অথব। পীতবর্ণ পটম্ত্রাদি ছার! নির্মিত 
যজ্জোপবীত হরিকে প্রদান করিলে ব্দাত্তশাস্ত্রের পারগামী হইতে পারে। নদ্দিপুরাণে লিখিত 
আছে যে, দেবতা অথবা দ্বিজাতিগণকে যন্ত্র সমর্পন করিলে স্থধী ব্যক্তি চতুর্ষেদবেদী ও 
পবিত্রমতি হইতে পারেন সন্দেহ নাই। ৯৯। | 

অনস্তর পাদ্য, ভিলক ও আচমনীয়।-_পরে পুদা গ্রদান করিষা মনোরম শ্হরির 
কপোলে অঙ্কিত করত তৎপরে আচমন প্রদান করিবেন । ১*০। 

অনন্তর ভূযণ। তংপরে হুরিকে দিব্য অলঙ্কার-সমূহ দানপু্কিযুখোপযু স্থলে পরিধান 
করাইয়৷ তন্থুদ্র! দেখাইতে হইবে । ১*১। | 

অনন্তর ভূষণদানমাহাত্মা | স্বদাপুরাণে শিবোমাসংবাদে লিখিত আছে যে, মণি-মৌক্কিক 

এ সণ পল» ২» সপ ৮ 



৬্ঠ বিলাসঃ।] শ্ীপ্রীহরিভক্তিবিলানঃ। ৩১৭ 

নদ্দিপুরাণে ।-- 
অলঙ্কারস্ত যো দদ্যাঘিপ্রায়াথ স্থরায় বা। স গচ্ছেত্বারুণং লোকং নানাভরণভূষিতঃ ॥ 

জাতঃ পৃথিব্যাং কালেন ভবেদ্বীগপতিনৃপঃ ॥ 

বিষুধর্শোত্বরে ।_ 

কর্ণাভরণদানেন ভবেচ্ছ তিধরো৷ নরঃ। অশ্বমেধমবা প্লোতি সৌভাগাঞ্চাপি বিন্দতি ॥ 
 কর্ণপূরপ্রদানেন শ্রুতিং সর্বত্র বিন্দাতি ॥ ১০৪ ॥ 

যুর্ধাভরণদানেন মৃর্ধন্তো ভূতলে ভবেৎ। চতুঃসমুদ্রবলয়াং প্রশান্তি চ বন্ুন্ধরাং ॥ 

তক্রৈব তৃতীয়কাণ্ডে ।-_ 

বিভৃষণপ্রদানেন মৃর্ধান্যো ভূতলে ভবেৎ। রম্যাণি রত্বৃচিত্রাণি সৌবর্ণানি দ্বিজোত্রমাঃ ॥ 

দত্বাভরণজাতানি রার্জনুয়ফলং লভেৎ। পাদাঙ্গুলীয়দানেন গুহুকাধিপতির্ভবেৎ ॥ 

পাদাভরণদানেন স্থানং সর্বত্র বিন্বতি ॥ ১০৫ ॥ 

শ্রোণীহ্ত্্প্রদানেন মহীং সাগরমেখলাং। প্রশান্তি নিহতামিত্রো নাত্র কাধ্যা বিচারপা ॥ 

সৌভাগ্যং মহদাপ্রোতি কিক্কিণীং প্রদদদ্ধরেঃ। হস্তাুলীয়দানেন পরং সৌভাগ্যমাপুয়াং ॥ 
তথৈবাঙ্গদ্দানেন রাজা ভবতি ভূতলে । কেয়ুরদানাস্তবতি শক্রপক্ষক্ষয়ন্করঃ ॥ 

্রবেয়কাণি দত্বা চ টাটা রানা | নার্ধ্যশ্চ বশগান্তস্ত ভবস্তি ছিজপুঞ্গবাঃ ॥ ১০৬॥ 
০ পপ তল পপ পপ ০৯, 

মপি ভূষণং দত! ।১*২॥ আভরপদানাক্মিকয়। পরমতক্ত্া গ্রীতো ভবেদিতি মুখ্যং ফলং। অন্তত, 

সর্বং সকামস্ত নাস্তরীয়কং জেয়$। এবমন্তত্রাপাৃ্ৃং। অনস্তে। ভগবান্ বিষুন্তশ্ত কামবিবর্জিতৈঃ। 
যদেব দীয়তে কিঞ্চিত্রদেবাক্ষয়মূচাতে ইচ্যাদিবচনাৎ তচ্চাগ্রে লেখামেব ॥ ১০৩ ॥ কর্ণাভরণকর্ণ- 
পূরয়োরবাস্তরভেদঃ। শ্রুতিং সর্বত্র বিন্দতি দুরতোইিপি সর্ববং শগোতীতার্থ ॥১৪॥ পাদাভরণং 
রর ৪. পপ ভর পপ ১৮: পম সপ এ পা | পে সপ ০্স্জ - সস স্পাপপ্প পাপা শপ শপ ০ 

সমন্থিত অতুযুৎকৃ অলঙ্কার কিংবা স্বীয় ্ষমতান্থসারে অন্তবিধ অলার প্রদান করিবে অগনিষ্টোম 
নামক যজ্ঞানুষ্ঠানের ফল হইয়। থাকে ।১০২। আরও লিখিত আছে যে, যেব্যত্তি এক্সব্রতিগ্রমাণ 

কাঞ্চন হরির শিরোদেশে অর্পন করেন, মহাগ্রলয় যাবৎ ইন্দ্রপুরে তাহার বাস হয়। অতএব 
হে দেবি! নিরন্তর হরিকে বিভূষণ দান করা কর্তব্য। ভূষণদানরূপ পরম! ভক্তিতে হরি পরি- 
তুষ্ট হইয়। থাকেন। ১*৩। নন্দিপুরাণে লিখিত আছে যে, যে ব্যক্তি ত্রাঙ্গণ কিংবা! দেবতাকে 
বিভূষণ প্রদান করেন, তিনি নান! অঙ্কারে অলঙ্কত হুইয়। বরুণধামে প্রস্থান করিয়া থাকেন 
এবং কালে ধরাতলে আগমন পূর্বক চক্রবর্তী স্থপতি হন। বিষুধর্োত্তরে লিখিত আছে" যে, 
কর্ণভূষণ অর্পণ করিলে শ্রুতিধরত্ব লাভ, অশ্বমেধফল ও সৌভাগ্য প্রাপ্তি হইয়! থাকে। কর্ণ 
পৃর দান করিলে দুরক্রুতি-শক্তি লাভ করা৷ যায়। ১০৪। মন্তকতৃষণ প্রধান করিলে ধরাতলে 

সর্বপ্রধান এবং চতুঃসমুত্রপরিরূতা পৃথিবীর শাসনকর্তা হইতে পারে। বিজুর তৃতীরকাণ্ডে 

লিখিত আছে যে, উৎকষ্ট বিভৃষণ অর্পণ করিলে সর্বপ্রাধান্ত লাভ হয়। হে বিপ্রসত্তমগণ ! 

মনোরম রত্বখচিত কাঞ্চনময় বিভূষণ সমস্ত গরদান করিলে রাজনুয়বজ্জের ফল গ্রাণ্ত হওয়! 



৬ষ্ঠ বিলাস: ] শ্ীঞ্ীহরিভন্তিবিলাসঃ | ৬১৯ 

প্রাথদত্বাসনাদীনি গন্ধং তনুত্রয়ার্পয়েৎ। শহ্ধে নিধায় তুলসীদলেনৈবাথ চন্দনং ॥ ১১৩। 
অথ গন্ধ; । 

আগমে।__ চন্দনাগুরুকপূরপন্কং গন্ধমিহোচ্যতে ॥ ১১৪ | 
গারুড়ে।__কন্ত.রিকায়! তব ভাগ চস্থারশ্চন্দনন্ত তু। কুক্ুমন্ত অয়শ্চৈকঃ শশিন: স্তাচ্চতুঃসমং | 
কপুরং চন্দনং দর্প; কুস্কৃমঞ্চ চতুঃসমং । সর্ববং গন্ধমিতি প্রোক্তং সমন্তস্থরবন্ভং ॥ ১১৫ ॥ 

বারাহে।__কপ্পুরং কুস্কুমঞ্চেব বরং তগরমেব চ। রন্তঞ্চ চন্দনধৈৈব অগুরুং গুগৃগুলং তথা । 
এতৈবিলেপনং দস্তাৎ শুভং চারু বিচক্ষণ: ॥ 

_ বিষুধর্শোত্তরারিপুরাণয়োঃ | 
স্গন্ধৈশ্চ মুরামাংসী-বপূরাগুরুচন্দনৈ: | তথান্তৈশ্চ শুভৈর্জীব্যেরষ্চয়েজ্জগতীপতিং ॥ 

বশিষ্ঠসংহিতায়াং ।__ 

ক্পূরাগুকুমিশ্রেণ চন্দনেনাঙ্থলেপয়েৎ। মৃগদপং বিশেষেণ অভীষ্টং চক্রপাণিন: ॥ 
কান্দে শ্রীত্রঙ্গনারদসংবাদে 1 - 

গদ্ধেভ্যশ্চন্দনং পুণ্যং চন্দনাদগুরুর্বরঃ | কষা গুরুষ্তত; শ্েষ্ঠঃ কুস্কৃমন্ধ ততোহধিকং ॥ 

তিষ্ঠতি ॥ ১১১ ॥ এবমধুনাখিলভূষণার্পণমেব লিখিতং তত্র শিষ্টাচারাপেক্ষয়া লিখতি বহুলমিতি। 
ভগবতো৷ ভোজনানস্তরমেব ভূষণং বহুলং সন্ত ইচ্ছস্তি সমর্পয়িতুং মন্তান্তে। অতোহ্ধুনা হল 
মেবাপ্যমিতি ভাবঃ। তথা অনুলেপনং পুম্পঞ্চ তদানীমেব বহুলমিচ্ছন্ত্রীতি প্রসঙ্গাদত্র লিখিতং 

অতএব জেয়ং শ্রভগবতঃ শ্লানানন্তরং ভোজনাৎ প্রথমমসক্কোচেন হুখভোঙনার্থমবস্তাপেক্ষ্যং 
মকরকুণ্ডলমৌক্তিকহারা্গদাক্থুলীয়কাদিভূষণং কিঞ্চিৎ তথ! শ্রীবক্ষোবাহু গ্রীবাদিতিলকমাত্রোপ- 

যোগি-কিঞ্চিদসছলেপনং তথা বনমালাবতংসমাত্রং কিঞ্চিৎ পুষ্পঞ্ নিজরচ্যার্পাৎ ভোজনাস্তে চ 

যখাশোভং তত্তং সর্বমেবেতি। কিঞ্চ। তত্র চানুলেপনাদ্গ পশ্চাদেব ভূষণমিচ্ছন্তি ৷ ভূষগ- 

রহিতেষু সংস্থ শ্রীমদন্গেষু সর্কেষেব সম্যগন্গুলেপনসিদ্ধে: ॥ ১১২ ॥ অথানস্তরং চন্দন চার্পয়েৎ। 
তচ্চ শব্ধে নিধায়ৈব তুলসীদলেনৈব চ। বিলেপয়ন্তী দেবেশং শবে কত্বা! তু চচ্দনমিতি, 
ভূলসীদললগেন চন্দনেন জনার্দানমিত্যাদিবচনেন ফলবিশেষোক্তেঃ | তচ্চাথ্ে লেখ্যমেব ॥১১৩। 

হয়। ১১১। সাধুবর্গ ভোগাস্তে বহুবিভূষণ ও ভুরি পরিমাণে অন্গুলেপন এবং কুক্থম নিবেদনের 
বিধি দিয়! থাকেন গার অন্ুলেপনাস্তে বিভৃষিপ্ত করিবারও মত দেন। তৎপরে পূর্ববৎ প্রতূর 

“অজ্ঞ প্রার্থনা পুর্ববক বিশুদ্ধ পাছুকাঘয় নিবেদন করত বাষ্ঠ, গীত ও ছত্রাদি সহ পুনরায় 
অর্চনাস্থলে লইয়া ধাইবে। ১১২। পরে পূর্ববৎ আসনাদি দিয়া গ্ধমূত্রা দ্বারা গন্ধ নিবেদন 
করিবে, অনন্তর তুলসীপত্র বীর! শব্ধস্থ চচ্দন নিবেদন করিতে হইবে। ১১৩। 

অনন্তর গন্ধ ।-_তঙ্ক্রে লিখিত আছে যে, চন্দন, অগ্ডরু ও কগূরপন্ব এন্ছলৈ এই লঙন্তের 
নামই গন্ধ ।১১৪। গক্ষড়পুরাণে লিখিত আছে যে, দুই ভাগ কত্তরী, চারিতাগ চন্দন, তিনভাগ 
কুক্ুম, একভাগ বর্পূর, এই তাগক্রমে এঁচারি করবা একজ .করিলেই তাহাকে গন্ধ বলা যায়। 
উহ! নিখিল দেধগংণর প্রিয়। ১৫1 বরাহপুরাণে লিখিত আছে যে, কপূর, বুদুম, 



৩২৬ শ্রীীহরিভক্তিবিলাসঃ | [ ৬ঠ বিলাসঃ । 

বিুধর্শোত্তরে ।-- 
ন দাতব্যং দ্বিজশ্রেষ্ঠা অতোইন্তদচুলেপনং। অন্ুলেপনমুখ্যন্ধ চন্দনং পরিকীর্ডিতং | 

নারদীয়ে।_ 

যথা বিষ্চোঃ সদাভীষ্টং নৈবেস্তং শালিসম্ভবং | গুকেনোক্তং পুরাণে চ তথা তুলসিচন্দনং। 
অগন্ত্যসংহিতায়াঞ্চ ।__ 

ঘ্বষ্য তুলসীকাষ্ঠং যে৷ দগ্চাত্রামযুন্ধনি। টানি ন চ তৎসমং। 
অধানুলেপনমাহাক্মাং | 

স্বান্দে ব্রক্মনারদসংবাদে শঙ্খমাহাত্মো ।-_ 

বিলেপয়স্তি দেবেশং শব্খে কৃত্বা তু চন্দনং ৷ পরমাত্ম। পরাং প্রীতিং করোতি শতবাধিকীং 1১১৬ 
গারুড়ে।__তুলসীদললগ্নেন চন্দনেন জনার্দনং। 
বিলেপয়তি যে! নিত্যং লভতে বাঞ্ছিতং ফলং ॥ 

নারসিংহে।-_কুক্কুমাগুরুত্রীধগুকর্দমৈরচ্যুতারতিং। 
বিলিপ্য ভক্তা! রাজেন্্র কল্পকোটিং বসেদ্দিবি ॥ 

বিষুঃধর্মোত্তরাপ্লিপুরাপয়োঃ।__ 
 চন্দনাগুরু-কপূর-বুস্কুমোশীরপদ্মকৈ; ৷ অন্ুলিপ্তে। হরিক্ঞযা বরান্ ভোগান্ প্রষচ্ছতি ॥১১৭॥_ 

__. গন্ধমিতি নপুংসকত্বমার্যং ॥ ১১৪। শশিনঃ ক' কপ্ূরন্যৈকো! ভাগ: | দর্পে। মুগমদঃ 1১১৫। শুভং 

স্থখকরং। চাকু স্থন্দরং । পাঠান্তরং স্পষ্টং ॥ ১১৬ ॥ 

উত্তম তগরকুন্থম, লক্গেহ চন্দন ও গুগগুলু। সুধী ব্যক্তির! এই সমগ্ত বস্তুর মনোরম শুভ 
বিলেপুন অর্পণ করিবে। বিষুধর্দোত্তরে ও অগ্নিপুরাণে লিখিত আছে যে, মুরামাংসী, 
কপূর, অগ্ুরু ও চন্দন এবং অপরাপর শুভ সুগন্ধি বস্তদ্বার! বিশ্বপতির পুজ। করিবে। 
বশিষ্ঠসংহিতায় লিখিত আছে যে, কর্ূ্র ও অগুরুনমন্থিত চন্দন দ্বারা অঙুলেপন প্রধান 

করিতে ক্লয়। মৃগমদ চক্রপাণি হরির অতীব প্রীতিপ্রদ। স্বন্দপুরাণে ব্রহ্ম-নারদসংবাদে 

লিখিত আছে যে, নিখিল গন্ধ অপেক্ষা চন্দন বিশুদ্ব, চন্দন হইতে অগুরু, অগুরু হইতে 

কষ্ণাগুরু এবং কৃষ্ণপুরু হইতে কুক্কুম অধিক পবিভ্র। বিষ্ুধর্শোত্তরে লিখিত আছে যে, 
হে ছ্বিজপত্তমগণ | ইহা ব্যতীত অপর ভ্রব্যের অনুলেপন প্রদান করিবে না। চন্দন 
অনুলেপনভ্রব্যের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলিয়৷ অভিহিত। নারদপুরাণে লিখিত আছে, শুকদেব 
পুরাণসমূহে কহিয়াছেন যে, যেরূপ শালিতঙুলের নৈবেগ্ হরির প্রীতিকর, তুলসীচম্দনও 

সেইরূপ। অগন্তযসংহিতাতে লিখিত আছে যে, তুলসীকাষ্ঠ ঘর্ষণ পূর্বক যদি শ্রীরামের 
শিরোদেশে প্রদান করা যায়, কপূর, অগ্ুরু, কন্তুরী ও কুস্কুমও তৎসনৃশ হয় না। 

অতঃপর অহুলেপনমাহাস্থ্য।_ক্বন্দপুরাণে ব্র্ধনারদনংবাদে শব্ধমাহাত্মযে লিখিত আছে : 
যে, শখ্ধে চন্দন গ্রহণ পূর্বক দেবদেব জনার্দনের দেহে লেপন করিলে পরমাত্ম। শতবর্ষ যাবৎ 

পরম সন্তোষ অন্গভব করিয়। থাকেন। ১১৬। গকুড়পুব্াণে লিখিত আছে যে, ধিনি প্রত্যহ 



সম 

৬ষ্ট বিপাস:। ] ইশ্রীহরিভক্তিবিলাঁলঃ। ৩২১ 
কালকেয়ং তুরুত্ষঞ্চ রক্তচন্দনমূত্তমং ॥ ১১৮ ॥ নৃণাং ভবস্তি দত্তানি পুণ্যানি পুরুযোত্তমে॥১১৯| 

বিষুধর্মোত্তরে ।-__ 

চন্দনেনাহুলিপ্যৈনং চন্দ্রলোকমবাপু য়া । শারীরৈর্মানসৈর্হ £খৈস্তৈব চ বিমুচ্যতে। 
কুস্কমেনান্ুলিপ্যৈনং হূর্যলোকে মহীম়্তে। সৌভাগামুত্তমং লোকে তথা প্রাপ্মোতি মানব: ॥ 
কপুররেণাঙ্গলিপ্যৈনং বারুণং লোকমাপ্ুম়্াৎ। শারীরৈর্মানসৈছ৫খৈত্তখৈব চ বিমুচ্যতে ॥ 
দত মৃগমদং মুখ্য যশসা চ বিরাজতে ৷ দা জাতীফলক্ষোদং ক্রিয়াসাফল্যমন্্ুতে । 

রমোণাগুরুসারেণ অঙুলিপ্য জনার্দনং । সৌভাগামতুলং লোকে বলং প্রাপ্রোতি চোত্তমং ॥১২৭ 
তথা বকুলনির্যাসৈরপ্নিষ্টোমফলং লভেৎ। বকুলাগুরুমিশ্রেণ চন্দনেন স্থগন্ধিন! | 

সমালিপ্ায জগন্লাথং পুণ্ডরীকফলং লভেৎ ॥ ১২১ ॥ 

একীকৃত্য তু সর্ব্বাণি সমালিপ্য জনার্দীনং | অশ্বমেধস্ত মুখ্যস্ত ফলং প্রাপ্পোত্যসংশয়ং ॥ 
যোইঙ্লিম্পেত দেবেশং কািতৈরছলেপনৈঃ । পার্থিবাগ্ঠানি যাবস্তি পরমাপুবি তত্র বৈ ] 

চিন্তিতং বাঞ্িতম্ অকারপ্রস্নেষেণ চিন্তিতাতীতমগীতি ব। ব।॥ ১১৭। । কালেং কালাগুরু:। 
তুরুষ্ষং শিহলকং। পুরুষোত্মে দত্তানি সন্তি নৃণাং পুণ্যরূপাণি ভবস্তি (১১৯ এনং গ্রকফং॥১২০। 
পুণ্তরীকং বরা ॥ ১২১। ততরাহুলোনের, া্খিবাশচন্মনাবিসিন: আছ্যশব্েন জলাদি- 
শপ ০ সপ, পা অপ ৮ তত 

তুলনীদললগ চন্দন লেপন করেন, তাহার অভীন্দিত: ফল সি হয়।  নৃসিহহপুরাণে লিখিত 

আছে যে, হে রাজসত্তম। ভক্তিসহকারে কুস্কুম, অগুরু ও চন্দন দ্বারা শ্রীহরির শ্রীমৃসতি 
বিলেপন করিলে কোটিকল্পযাবং স্থুরপুরে অবস্থিতি করিতে পারে। বিষ্ুধর্মোত্তরে ও 

অগ্নিপুরাণে লিখিত আছে যে, চন্দন, অগ্ুরু, কপূর, কুক্কুম, উধীরমূল ও পদ্ম দ্বার! ভত্তি্ভরে 

শ্রহরিকে অনুলেপন দিলে প্রত নানারূপ অতযুত্তম ভোগ প্রদান করিয়া থাকেন। ১১৭। 
পুরুষোত্বম হরিকে রুষ্ণাগুরু, শিহনক ও অত্যুত্ধম রক্তচন্দন দিলে মানবগণের পুণ্যসঞ্চার 

হইয়া থাকে । ১১৪৯। বিষুধর্মোত্তরে লিখিত আছে যে, ইহার অঙ্গে চন্দনাজলেপন দিলে নর 

চন্ত্রপুরে গমন করে এবং দৈহিক ও মানসিক কষ্ট হইতে পরিত্রাণ পায়। ইহাকে কুস্কুম ছর' 
মর্দন করিলে স্ুধ্যধামে আনন্দ ভোগ করে এবং ইহধামে উত্তম সৌভাগ্য লাভ করিয়া 

থাকে। প্রতুর অঙ্গে কপূর মর্দন করিলে বরুণধাম প্রাপ্ত হয় এবং দৈহিক ও মানসিক 

* কষ্ট হইতে বিমুক্ত হইতে পারে। অতত্যুত্ধম স্বগমদ প্রদান করিলে কীর্তিমান্ হয় এবং 
জাতীফলচূর্ণ প্রদান করিলে কিয়া সফল হয়। মনোরম অগুরুচন্দন হরির দেহে লেপন 
করিলে সংসারে অসীম সৌভাগাবান্ ও মহাবল হইতে পারে। ১২*। হরির অঙ্গে বকুলের 
নিধাস লেপন করিলে অগ্নিষ্টোমযজ্ঞফল লাভ হয়। জগৎপতির অঙ্গে বকুল ও অগ্ুরুসমন্থিত 

 স্কগন্ধপূর্ণ চন্দন বিলেপন করিলে পুণ্তরীকঘজ্ঞের ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। ১২১। সমন্ত ভ্রব্য 
একজ করত হরির অঙ্গে মর্গনি করিলে মুখ্য অশ্বমেধষঞ্ফল লাভ হুয় সংশয় নাই। যে 
লমন্ত অনুলেপন বস্ত কীর্তিত হইল, ধিনি তংসমস্ত বারা দেবদেবের অঞ্গলেপন করেন, 

৪) 



৩২২ প্রীপ্রীহরিভভিবিলাসঃ। [৬ বিলাস: 
তাবদবানি লোকেযু কামচারী ভবত্যসৌ। কেশসৌগন্ধ্জননং কত্বা মুগমদং নরঃ ॥ 

সর্ববকামসমৃদ্ধম্য যজন্য ফলমহ্কুতে ॥ ১২২॥ 

যঃ প্রষচ্ছতি গন্ধানি গন্বযুক্তীকৃতানি চ। গস্ধরবত্বং বং তন্ত সৌভাগ্যঞ্চ তথোত্তমং ॥১২৩ 
অথ প্রীতুলসীকাষ্টচন্দনমা হাত্ব্যং । 

গারুড়ে শ্রীনারদধুন্ধুমারনৃপসংবাদে ।__ ও রি 
যো দদাতি হরেন্লিত্যং তুলসীকাষ্টচন্দনং। যুগানি বসতে স্বর্গে হনস্তানি নরোভমঃ ॥ 
মহাবিফৌ কলো তক্ত্যা দত্বা তুলসিচন্দনং | যোহন্চয়েন্ালতীগুশৈর্নভূয়ঃ স্তনপো ভবেং ।১২৪ 
তুলসীকাষ্ঠসন্তৃতং চন্দনং যচ্ছতো হরেঃ ৷ নির্দহেৎ পাতকং সর্বং পূর্বজন্মশতৈঃ কৃতং ॥ 
সর্ধ্েষামপি দেবানাং তুলসীকাষ্ঠচন্দনং। পিতৃণাঞ্চ বিশেষেণ সদাভীষ্টং হরেরথা ॥ ১২৫। 
মৃত্যুকালে তু সংপ্রাপ্তে তুলনীতরুচন্দনং ৷ ভবতে যন্ত দেহে তু হরিভূবত্ব! হরিং ব্রজেৎ ॥১২৬ 
তাবন্সলয়ঙ্্ং বিষ্চোরাতি কষ্ণাগুরুনৃ'প | যাবন্ন দৃশ্ঠতে পুণ্যং তুলসীকাষ্টচন্দনং॥ 
তাবৎ কম্তরিকামোদঃ কপুরন্ত স্থগন্ধিতা। যাবন্ন দীয়তে বিষ্বোস্তলসীকাষ্ঠচন্দনং ॥ ১২৭। 

স্ধিনশ্চ। নপুংসকত্বমার্ষং। লোকেধু চতুদ্দশভুবনেষু॥ ১২২। ন্ধযুীকতানি সুগন্ধি- 
দ্রব্যযোগেন শোধিতানি ॥ ১২৩ ॥ 

তুলসিচন্দনং তুলসীকাষ্টচন্দনং | হৃস্বত্বমার্যং। স্তনপঃ সংসারীত্যর্থ: ॥ ১২৪ ॥ যচ্ছতো 
জনন্য পাতকং নি চন্দনমেব রর নাতি দহেত ॥ ১২৫॥ অস্ত রিভার 

পৃথিবযাদি লোকসমূহে যত পরমাণু আছে, সেই ব্যক্তি ততসংখ্য বর্ষ স্বেচ্ছাচারী হয়া 
চতুর্দশ ভুবনে বিচরণ করেন। মৃগমদকন্তূরীযোগে শ্রীমৃত্তির কেশপাশের সৌগন্ধয বর্ধন 
করিলে সর্বকামদ যজ্ঞফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। ১২২। যিনি ুগন্বপূর্ণ বস্ধসমূহ দ্বারা শোধন 
করত উদ্নিখিত গন্ধপদার্থসমূহ নিবেদন করেন, নিঃসংশয় তাহার গন্বর্বত্ব লাভ হয় এবং 
তিনি মহাসৌভাগ্যশালী হইয়! থাকেন। ১২৩। : 

অনন্তর তুলসীকাষ্ঠচন্দনমাহাত্ম্য।_গকুড়পুরাণে নারদ-ধুদ্ধুমারসংবাদে লিখিত আছ, ষে 
নরোত্তম প্রত্যহ জনাদ্দনকে তুলসীকাষ্টের চন্দন প্রদান করেন, অনন্তযুগ স্রপুরে তাহার বাস 
হয় যিনি কলিকালে মহাবিষ্ণকে তুলসীকাষ্টচন্দন অপণ পূর্বক মালতীকু গম দ্বারা পৃজা 
করেন, তাহাকে পুনরায় আর সংমারবন্ধনে বন্দীভূত হইতে হয় না। ১২৪। শ্রীহরিকে 
তুলসীকাষ্টের চন্দন প্রদান করিলে সেই চন্দন অর্চকের পূর্বশতজন্মসঞ্চিত পাতক নিঃশেষে 
দগ্ধ করিয়া ফেলে। তুলসীকাষ্ঠক্জনিত চন্দন শ্রীহরির ন্যায় অখিল স্থুরগণের, বিশেষতঃ পিতৃ- 
গণের নিরস্তর অতীন্সিত হয়। ১২৫। দেহবিসঞ্জনকালে যাহার শরীরে তুলসীচন্দন 
লিপ্ত থাকে, সে ব্যক্তি নিজে হরিসারপ্য প্রা্ধ হইয়। হরিকে লাভ করিয়া থাকে । ১২৬। 
হে'ন্গতে! যাবৎ বিশুদ্ধ তুলসীকাষ্টচন্দন প্রত্যক্ষ ন| হয়, তাবং চন্দন ও কৃষ্কাপ্রু হরির 



ষ্ঠ বিলাস: ] প্রীপ্ীহরিভক্িবিলাসঃ | ৩২৩ 
কলো হচ্ছন্তি যে বিফো৷ তুলসীকাষ্ঠচন্দনং । ু ন্ধুমার ন বৈ মর্ত্যাঃ পুনরায়ান্তি তে তুবি ॥১২৮। 

যো! হি ভাগবতো ভূত্বা কলৌ তুলসিচন্দনং। 
নার্পয়তি সদ! বিষ্ঞোর্ন স ভাগবতে। নরঃ ॥১২৯॥ 

গ্রহলাদসংহিতায়াং।_ 
ন তেন সদূশে! লোকে বৈষবো বিদ্যুতে ভুবি। হয: প্রচ্ছতি কৃষ্ণ তুলসীকাষ্ঠচন্দনং । 
তুলসীদারুজাতেন চন্দনেন কলৌ নরঃ। বিলিপ্য ভক্তিতে। বিষ রমতে সন্ত্িধী হরেঃ 1১৩০। 
তুলসীকার্টজাতেন চন্দনেন বিলেপনং। ষঃ কুর্্যাদ্বিঞ্ুতোষায় কপিলাগোফলং লভেং ॥১৩১ 
তুলসীকাষ্ঠসন্তৃতং চন্দনং যস্ত দেবতে। মৃত্যুকালে বিশেষেণ কুতপাপোইপি মুচ্যতে ॥,৩২| 
যো! দদাতি পিতৃণান্ত তূলসীকা্টচন্দনং । তেষাৎ স কুরুতে তৃপ্তিং শাদ্ধে বৈ শতবার্ধিকীং ॥ 

বিষুধর্শোত্তরে চ।-_ 
তুলসীচন্দনাক্তাঙ্গ: কুরুতে কুষ্ণপূজনং ৷ পৃজনেন দিনৈকেন লভতে শতবার্িকীং ॥ 
বিলেপনার্থং কৃষ্ম্ত তৃলসীকাষ্ঠচন্দনং। মন্দিরে বসতে যয তশ্য পুণাফলং শৃণু॥ 

তস্ত শ্রীভগবতপ্রিয়তামাহ তাবদিতি দ্বাভ্যাং। ভাতি শোভতে রোচতে বা ॥ ১২৭ ॥ বিশেষতঃ 
কলিকালে তদপ ণমাহাত্ম্মাহ কলাবিতি। তুবি ন পুনরায়াস্তি মুক্তা ভবস্তি, কিংবা গ্রীবৈকুণ্ঠ- 
লোক এব বসস্তীত্যর্থ:। পূর্বং মালতীলহিতস্ত ফলমুক্তমূ অধুনা কেবলসোবেতি ভেদঃ 
॥১২৮॥ অতো! বৈষ্ণবৈঃ কলাববস্তমেব তদর্পামিত্যাহ যো হীতি॥ ১২৯॥ লোক 
ইতি সধম্য্তপাঠে তুবি লাকে ভূর্লোক ইতার্থঃ। যদ্ধা, তুবি পুথিব্যাং চতুদ্দশ- 
সংখ্যলোকেইপি নাস্তীত্যর্থঃ ॥ ১৩৯ ॥ বিষ্বোস্তোষার্থ২ং তস্য স্বশ্তাপি ব। বিলেপনং 

য্ঃ কুধ্যাৎ স স কপিলাগোশতদানফলং লভতে ॥১৩১।  বিশেষেণ মৃত্যুকালে যঃ সেরতে। 

অঙ্গে শোভিত থাকে । যাবং হরির অঙ্গে তুলসীকাষ্ঠের চন্দন দৃষ্ট না হয়, তাঁবৎকালই 
কম্তরিকার সৌরভ ও কপূরের সৌগন্ধ্য বিরাজ করে। ১২৭। হেধুন্ধুমার ! কলিযুগে 
যাহার৷ হরিকে তুলসীকাষ্টের চন্দন প্রদান করে, তাহাদিগকে আর ধরাধামে উপস্থিত 

হইতে হয় না। ১২৮। কলিষুগে যে ব্যক্তি ভগবদ্ধক্ত হইয়! নিরস্তর হরিকে তুলসী- 
কাষ্টচন্দন প্রদান না করে, মে কদাচ ভগবানের ভক্ত হইতে পারে না। ১২৯। 
প্রন্ধাদসংহিতায় লিখিত আছে যে, যে ব্যঞ্জি শ্রীহরিকে তুলসীকাষ্ঠের চন্দন প্রদান 
করেন, তৎসদৃশ বৈষ্ণব ধরাতলে লোকমধ্যে আর নাই। কলিষুগে হরিদেহে ভক্তিসহকারে 
তুলসীকাষ্টচন্দন লেপন করিলে হরি-সকাশে গমনপূর্বক স্থখ-সভোগ করিতে 
পারে। ১৩০। যে ব্যক্তি বিষুটগ্রীত্ার্থ তুলসীকাষ্টচন্দন লেপন করেন, তিনি কামধেহুদানের 

ফল প্রাপ্ত হন। ১৩১। তুল্গসীকাষ্ঠচন্দন সেবন করিলে, বিশেষতঃ মরণসময়ে দেহে লেপন 

করিলে, পাপী হইলেও তাহার মুক্তি লাভ হয়। ১৩২। যিনি শ্রাদ্ধকালে পিতৃগণের উদ্দেশে 
তুলসীকা্টচন্দন অর্পণ করেন, তর্দীয় পিতৃকুল শতবর্ষ যাবৎ .সন্তষ্ট থাকেন। বিষুধর্োত্বরে 

লিখিত আছে যে, দেহ তুলসীকাষ্ঠচন্ধনে অঙ্ুলিপ্ত করত হুরির অর্চনা. করিলে একদিবসের 



৩২ শ্রীপ্ীহরিভক্তিবিলাসঃ। [ ৬ বিলাসঃ। 

তিলপ্রস্থাষ্টকং দত্বা যৎ পুণ্যং চোতরায়ণে। ততু,ল্যং জায়তে পুণ্যং প্রসাদাচ্চক্রপাণিনঃ ॥১৩৩| 

দেয়ং মলয়জাভাবে ঈীতলত্বাৎ কদন্বজং। যথা কিঞিৎ স্থৃগন্থিত্বাচ্চ্দনং দেবদারুজং ॥ 

গারুড়ে।__ হরেমলয়জং শ্রেষ্ঠমভাবে দেবদারুজং ॥ ১৩৪ | 
জখামূলেপে নিষিদ্ধানি। 

বিষ্ধশ্মোতরে | 

দারিজ্রাং পন্সমকং কুর্যযাদ্াস্থাং রক্তচন্দনং । উশীরং চিত্তবিভ্রংশমন্যে কুযুর্ণরূপন্রবং ॥ ১৩৫ ॥ 

পদ্মকাদি ন দাতব্যমৈহিকং হীচ্ছতা স্থখং। মুখ্যালাভে তু তৎ সর্ব দাতব্যং ভগবৎপরৈঃ ॥ 

ততো ভগবতঃ কুর্ধ্যাদম্লেপাদনস্তরং | বিদ্বান বিচিত্রৈব্যজটনশ্চামরৈরপি বীজনং 

বীজনমাহা যয । 
বিষুধর্মোত্তরে 1 

অন্লিপা জগন্নাথ তালবৃস্তেন বীজয়েৎ। বাফুলোকমবাপ্োতি পুরুষন্তেন কর্মাণ। ॥ 

চামরৈবীজয়েদ্যস্ত দেবদেবং জনা্দনং | তিলপ্রসথপ্রদানম্ত ফলমাপ্নো তানংশয়ং ॥ ১৩৭ ॥ 

 বিশেষেণেতি তদানীং গাগান্তরাসন্তবাদিন। সগ্োমুক্ডি সি: | যদ্ব]। ৃত্যুকালেহপি সেবতে, 

বিশেষেণেত্যন্ত পরেণান্বয়ঃ ॥১৩২॥ কিঞ্চয ইতি শ্রান্ধে যো! দদাতি ॥১৩৩॥ কদন্বজং চন্দনং |১৩৪। 

অন্যে দেবদার্ববাদয়ঃ উগ্রগন্ধয়ঃ বিহিতেভ্যোহপরে বা! ॥ ১৩৫ ॥ পূর্বরং চন্দনাগুরু-কপূর- 

কুঙ্কমোশীর-পদ্মকৈরিত্যুশীরপদ্মকার্পণং বিহিতম্, অধুন! দারিজ্র্যং পদ্মকং কুরধ্যাদিতি নিষিদ্ধ" 

মিত্যেবং বিরোধে লিখতি পন্পকেতি। পদ্মকাদি ন দাতব্যমিতি যৎ, এবার্থে। হি শব্ধ:, তদৈহিকং 

স্থখমিচ্ছতৈব ন দাতব্যমিত্যর্থ:, ভগবৎপরৈস্ব দাতব্যমেব ; কিন্তু মুখ্যানাং চন্দনাদীনামলাভে 

সতি। যথ। পুষ্পাণ্যধিকৃত্যোক্তং পাস্মে।__বিহিতপ্রতিযিদ্ধেত্ত বিহিতালাভতোহচ্চয়েদিতি 

তচ্চাগ্রে শাক্তং ভাবি। এবমধিকারিভেদার্দিনা ন বিরোধ ইতি ভাবঃ॥ ১৩৬॥ বিদ্বাণিতি 

উঞ্ণকালে কুধ্যাৎ শীতলকালে চ নৈবেতি ভাবঃ | তঙচ্চাগ্রে লেখ্যমেব ॥ 

বন্মেণ যদ্বযজনং তেন বসতনির্িব্যজনেনেত্য | যদ্বা। অথ শবে! বিকল ব্যজনেন 
- পাপা শাপসপ শা টি সপ্ত 

পট শী আশ তে শ শসা 

অর্ডনাতেই শতব্ধবৃত অচ্চনার ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। হরির অঙ্গলেগনার্থ ধাহার আলয়ে 

তুলসীকাষ্ঠের চন্দন বিদ্যমান থাকে, তদীয় পুপ্যফলের বিষয় অবধান কর। উত্তরায়ণসংক্রান্তি- 

দিবসে অষ্টগ্রস্থপরিমিত তিল প্রদান করিলে যে পুণ্য হয়, চক্রপাণি হরির গ্রীতি সধশার হইলে 

তৃৎসদৃশ পুণ্য লাভ হইয়া থাকে । ১৩৩। যদি মলয়জ চন্দনের অভাব হয়, তাহা হইলে 

ফদম্বকা্ঠজনিত চন্দন দিবে, কেন না, উহা! শীতল বলিয়া! প্রকীর্তিত। যংকিঞিৎ সুগন্ধি 

থাক। হেতু দেবদারুর চন্দনকেও চন্দন বলা যায়। গরুড়পুরাণে লিখিত আছে যে, বিষুচর 

অর্চনাক্রিয়ায় মলয়জ চন্দনই প্রশংসনীয়, তাহার অভাব হইলে দেঘদারুচন্দন গ্রাহথ। ১৩৪। 

অতঃপর অনুলেপনক্রিয়ায় নিষিদ্ধদ্রব্য1__বিষুধর্মোত্তরে লিখিত আছে যে, পদ্কাষ্ঠ 

দবারিতর্য উৎপাদন করে, রক্তচন্দন স্বাস্থাহানিকর, উদীর চিত্তবিভ্রমকর এবং অপরাপর (দেবদারু 

প্রভৃতি ) উগ্রগন্ধবিশিষ্ট বন্ত উপজ্রবকারক।১৩৫। এরহিক-হথথেচ্ছু বাকিরা! পদ্মারিকাষ্ট অর্পণ 
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ব্যজনেনাথ বস্ত্রেণ হুভক্ত্যা মাতরিশ্বনা। দেবদেবশ্য রাজেজ্জর কুরুতে তাপবারণং ॥ 

তৎকুলে যমলোকে তু শমতে নারকে। দরঃ ৷ বাযুলোকান্মহীপাল ন চ্যুতিিদ্যতে পুনঃ ॥ 

চলচ্চামরবাতেন কৃষ্ণং সস্তোষয়েন্নরঃ ॥ ১৩৮ 

তন্যোত্বমাজং দেবেশ স্বতে স্বমুখেন বৈ।- উষ্ণকালে ত্বিদং জেয়ং যৎ সম্তঃ পৌষমাঘয়োঃ 

শীতলত্বান্মলয়জমপি নৈবার্পয়স্তি হি ॥ 

তথা চোক্তং।-_ ন শীতে শীতলং দেয়ং ॥ ইতি ॥১৩৯ ॥ 

ইতি শ্রীগেপোলভ ট্রবিলিখিতে ভগবত্তক্তিবিলাসে দাপনিকো নাম ষ্ঠ! বিলামঃ ॥ ৬॥ 
টিউনস ০৯১১ আাশশশীত শত সা শশী শিপ শশা পিশপ চে 

তালবৃস্তাদিন! বস্ত্েণ বা! ব্জনরূপেণৈব যো৷ মাতরিশ্বা বাতন্তেন তাপস্ উষ্তায় বারণং ষঃ 

কুর্ধ্যাৎ। তাপন্ত গ্রায়ো ঘর্মকালেইম্থলেপনন্য বিশেষতোহর্পণাৎ। ততঙ্চ প্রন্থেদোস্তবাত্তদ্বারণং 

ুক্তমেব। যমলোকে যো! নারকঃ নরকস্্ধী দরে ভয়ং শমতে শাম্যতি ॥১৩৭-১৩৮॥ উত্তমং 

. ৰীষ্মনেনোতকষ্টতাং প্রাপ্তম্ অন্গং হস্তং দেহং বা স্তোতি। ইদম্ অশ্গলেপনানন্তরং বীজনং। 

যদঘন্মাৎ ॥ ১৩৯ । 

ইতি ষষ্ঠ বিলাস: ॥ ৬॥ 
৩ সপ জপ ৩ টা ীগিগ 

* শা শপ শিপিশাশ শশী পাশ শি শপ পপ 

করিবেন না। যদি ুখ্যব্তর অভাৰ হয়, তাহা হ্ঠলে ভগবন্তকত ব্ক্তিরা এ নকল | নিষিদ 

সামগ্রী অর্পণ করিবেন। ১৩৬। স্থুধী বাক্তি অঙ্গলেপনাস্তে বিচিত্র ব্যজন ও চামর দ্বার! 

প্রভৃকে বীজন করিবেন। 
অনন্তর বীজনমাহাত্ম্য ।__বিষুধর্শোত্তরে লিখিত আছে যে, হরিকে অন্থলেপন প্রদান 

পূর্ব্বক তালবৃস্তষোগে বীজন করিতে হয়। এই কর্দের ফলে মানব বায়ুলোকে বসতি প্রাণ 

হয়। চাম্র দ্বারা দেবদেব হরিকে বীজন করিলে নিঃসন্দেহ একগ্রস্থপরিমিত তিলদানের ফল 

হইয় থাকে । ১৩৭। হে নুপতে ! যিনি ভক্তি সহকারে বসন-ব্যজনের অনিলযোগে দেবদেব 

হরির তাপ দূর করেন, তদীয় বংশে যমলোকের তাপ বিদ্যমান থাকে ন। হে বৃপতে ! চণ্তি 

চামরানিল দ্বার হরির গ্রীতিবিধান করিলে বাষুলোক হইতে আর সেই বীজনকারীর পতন হয় 
না। ১৩৮। দেবদেব স্বীয় মুখে তীয় অত্যুতম হস্তের প্রশংসা করিয়া! থাকেন। শ্রীম্মধতুই এই 
বীজনে প্রশস্ত; কেন না, সাধুগণ পৌষ ও মাঘমাসে শীতল বলিয়াই চন্দনলেপনে নিষেধ 

করিয়া থাকেন। ন্ৃতরাং উক্ত আছে যে, শীতখ্ততে শীতল ভ্রবা নিবেদনীয় নহে। ১৩৯ । 

ইতি স্নাপনিক নাম ধষ্ঠ বিলাস সমাপ্ত । | 

কবিগান 



স্স্মস্পস্ড টি হুটিন্ টি উহটে ১ -স্ঞ 
বটি 

কুমনাঃ স্বমনন্বং হি যাতি যন্য পদাজয়োঃ | হ্থমনোধ্রণমাত্রেণ তং চৈতন্প্রতৃং ভজে ॥ ১। 

শ্রমদক্গানি তৈর্ভয| সমালিপ্যান্গলেপনৈ:| নিবেদ্যোতমপুজ্পাণি তমুদ্রাঞ্চ প্রদর্শয়েৎ॥ 

অধ পুপ্পাণ। 

নারসিংহে।_- পুশ্পৈররণ্যসৃতৈস্তথা নগরসম্তবৈঃ | 

অপযুণষিতনিশ্ছিদ্ৈঃ প্রোক্ষিতৈর্জস্তবর্জি তৈ:। 
আত্মারামোস্তবৈর্বাপি পৃতৈঃ সংপৃজয়েদ্ধরিং | ২ ॥ 

বামনপুরাণে শ্রীগ্রহ্নাদবলিসংবাদে ।__ 

তান্তেব স্থপ্রশস্তানি কুস্থমানি মহাস্থর। যানি স্থ্যবব্যুক্তানি রসগন্ধযুতানি চ ॥ 

জাতী শতাঙ্গ। হুমনাঃ কুন্দং চারুপুটং তথ! | বাণঞ্চ চম্পকাশোকং করবীরঞ্চ যুধিক! ॥ : 
গারিভদ্রং পাটল! চ বকুলং গিরিশালিনী। তিলকং জান্তুবনজং গীতকং তগরস্তথা। 
এতানি স্থগ্রশস্তানি কুনুমান্তচ্যুতার্চনে। স্থরভীণি তথান্ঠানি বর্জয়িত্বা তু কেতকীং ॥ ৩॥ 

বিষুঞধর্মোত্তরে ।_ | 

ুস্কুমন্ত চ পুপ্পাণি বন্ধুজীবস্ চাপ্যথ | চম্পকন্য চ দেয়ানি তথা ভূচম্পকশ্ চ॥ 
গীতযৃখিকজান্তেব যানি বৈ নীপজান্তপি | মঞ্র্য্য: সহকারশ্য তথ৷ দেয়৷ জনার্দনে 

ক কুন্ক্মমতিমুক্তকমেব চ। সর্বাশ্চ দাতা মমিকাজাত্য এব চ। 

বিচিত্পুপপ্রদানপ্রকরণলিখনসৌসটবায নিজেঃদেবরূপং পরমণ্ডরুবরং শরণং যাতি কুমনা 

ইতি। সুমনসাং পুষ্পাণামপ পমাত্রেণ স্থমনন্বমিতি প্লেষেণ পদাজয়োঃ পুষ্পবৎ সংসক্ততযা প্রিয় 
তমন্বমভিপ্রেতং॥১। তৈর্লিখিতৈভক্তয। প্রীত্যা অভক্তিচ্ছেদেন বা । তশ্তপুষ্পনিবেদনন্য মুদ্রাং 

অপধূ্ঠষিতৈরশিশ্ছিত্রৈশ্চ অবিদীর্ণদলৈঃ আত্মনঃ আরামঃ উপবনং তদুত্তবৈঃ ॥ ২॥ শতাঙ্গা 
শতপত্রিকা, চারুপুটং কর্ণিকারং, বাণং বিপ্ঠীভেদ: | পারিভত্রং পলহদেতি প্রমিদ্ধং। গিরিশালিনী 

সবেতরুটজং আন্থবনজং জবাকুকম গীতকং পিয়লীতি প্রসিদ্ধ | ফেতকীমিতি নানা 1৩ 
শসা শা? শী ৮ তা শক | শপ 

হাহার চরণকম্লদ্বয়ে পুষ্প ্রদানমানরেই কুমনা ব্যক্তিও বমি রা হয়, সেই টৈতত্- 
দেবকে ভজন! করি।১। ভক্তিনহকারে পূর্বকধিত অঙ্গলেপনসামগ্রীসমূহঘার। প্রভুর 
শর লেপন পূর্বক উত্কষ্ট কুন্থম নিবেদন করত পু্পদানমুদ্র প্রদর্শন করিবে । 

অনন্তর পুষ্পসমূহ।_ _নৃসিংহপুরাণে লিখিত আছে যে, বনজ্বাত কিংবা নগরোৎপন্ন অথব। 

আরামজ, অপুমষিত, অচ্ছির, সিজ, কাটাদিজীবশূগ্ত, বিশুদ্ধ কুন্থমন্ধারা গ্রীহরির অঙ্চন! 
করিবে। ২। বামনপুরাণে গ্রহলাদ-বলিসংবাদে লিখিত আছে যে, হে দৈত্যপতে ! বর্ণ রম ও  * 

গন্ধবিশিষ্ট গুণ্পই প্রশণ্ড। তাহার মধ্যে জাতী, শতপত্রিক| ( কমল ), মালতী, কুন্দ, কর্ণিকার, . 
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যাশ্চ কুজকজাজাতাঃ কদশ্বকুহ্ছমানি চ। কেতকীপাটলাপুষ্পং কাপুষ্পং তথৈব চ॥ 
এবমাদীনি দেয়ানি গন্ধবস্তি শুভানি চ। কেচিদর্ণগুণাদেব কেচিদগন্ধগুণাদখ। 
অন্থক্কান্যপি রম্যাণি তথা গেয়ানি কানিচিৎ। দেশে দেশে তথ! কালে যানি পুষ্পাণ্যনেকশঃ॥ 

গন্ধবর্ণোপপন্নানি তানি দেয়ানি নিতাশঃ ॥ 
কিঞ্চ তত্রৈব শ্রীবজ্রমার্কণ্েয়সংবাদে ।-__ 

মধ্যেইন্থবর্ণে। যন্য স্যাৎ শুরুশ্য কুম্থমস্ত চ। শুভশুরুত্ধ বিজ্ঞেয়ং মনোজ্ং কেশবপ্রিয়ং ॥ 

স্বান্দে | 

বাসন্তী মল্লিকা পুপ্পং তথ। বৈ বার্ষিকী তু যা। কুস্মতং যুথিকে দ্বে চ তথা চৈবাতিমুক্তকং 18 
কেতকং চম্পকঞ্চেব মাষবৃস্তকমেব চ। পুরদ্ধি মঞ্জরীপুষ্পং চুতপুষ্পং তখৈৰ চ ॥ 
বন্ধুজীবকপুষ্পঞ্চ কুক্্মং কুঙ্কুমন্ত চ। জাতীপুষ্পাণি সর্বাণি কুন্দপুষ্পস্তঘৈব চ ॥ 

পাটলাযলাস্তথা পুষ্পং নীলমিন্দীবরং তথা । কুমুদে শ্বেতরক্তে চ শ্বেতরক্তে তথামুজে । 
এবমাদীনি পুষ্পাণি দাতব্যানি সদ| হরেঃ ॥ ৫॥ 

তত্্ৈবান্তাত্র ।-- তি 

মালতী তুললী পদ্মৎ কেতকী মণিপুষ্পকং | কদস্বকুন্মং লক্ষ্মীঃ কৌস্তভং কেশবপ্রিয়ং ॥ 

_নীপঃ কদদ্বতেদঃ। অতিমুক্তকং মাধবীলতা। কাঞপুষ্পং কণতুহ্ছণীতি প্রসিদ্ধং। বাসন্তী 

বসস্তোপ্তব! বার্ষিকী চঘ৷ মজিকা তল্তাঃ পুষ্পমিত্যর্থঃ ॥ ৪ ॥ পুরন্ধি,ঃ পুঙ্গবীতি তন্তা মঞ্জরী 

ঝিন্টী, চম্পক, অশোক, করবী, যথিকা, মন্দার, পারুল, বকুল, । শ্বেতকুটজ, তিল, জবা, গীতক 

( পিয়লী ) এবং তগর, এই সমস্ত পুপ্প শ্রীহরির পৃজায় সমধিক প্রশন্ত। বনকেতকী ব্যতীত 
অপরাপর স্থগন্ধপূর্ণ কুহ্থমও প্রশস্ত । ৩। বিষ্ণধন্মোত্তরে লিখিত আছে যে, কু্কুম ও বন্ধুজীব- 

কুহ্থম ( বাধূলী ), চম্পক, ভূমিচম্পক, পীতঘূথী, কদন্থ ও আম্মমঞ্জরী হরিকে প্রদান করিবে । 

মন্লিকা, কুজ, মাঁধবী, ফুথিকাজাতীয়, মল্লিকাজাতীয়, কুজজাতীয় এবং কদস্ব, কেতকী, পাটলা, 

(পারুল )ও কণতুহুলী এই দক্ল ও নানারপ স্থগন্ধপূর্ণ কুক্ম জনার্দনকে প্রদান রূরিবে। 
উৎকৃষ্ট বর্ণবিশিষ্ট বলিয়া কতকগুলি এবং উৎকৃষ্ট সৌরভপূর্ণ বলিয়া! কতকগুলি পুষ্প নিবেদন 
করিবে। যে সমস্ত ফুলের কথা উল্লিখিত হয় নাই, স্থুদৃশ্ঠ হইলে তাহাও অপণ করিবে। 

দেশকালবিশেষে যে বিবিধ পুষ্প উৎপন্ন হয়, গন্ধ অথবা বর্ণবিশিষ্ট হইলে তাহাও প্রদান 
করিবে। আরও এ গ্রন্থেই বজ্ত্র-মার্কগেয়সংবাদে লিখিত আছে যে, যে শুভ্রবর্ণ কুম্থমের 

মধ্যস্থলে অন্ত বর্ণ বিদ্যমান থাকে, তাহাকে শুভশুরু কহে; উহা ুদৃষ্ট ও হরির প্রীতিপ্রদী। 

সবন্দপুরাণে লিখিত আছে যে, বসন্তখতুজাত অথবা বর্ধাজাত মল্লিকা, কুনুত, দ্বিবিধ যৃখিকা, 

মাধবী, কেতকী, চম্পন্তু, মাষবৃস্ত, পূরদ্ধি'র মঞ্জরী কিংব! ফুল, আত্রমঞ্জরী, বন্ধুজীব, কুস্কুম, 

সকল প্রকার জাতী, কুন্দ ও পাটল! ফুল, নীলেন্দীবর, শুভ্র কমু, লোহিতকুমুদ, শ্বেতপদ, 
লোহিত গল্স প্রভৃতি পুষ্প জনার্দীনকে সদা সমর্পণ করিবে । ৪--৫ | স্বন্দপুরাণের অন্তরও 

লিখিত আছে যে, মালতী, তুলসী, পঞ্স, কেতকী, মণি ও কাদবফুল লক্ষ্মী 'ও কৌস্বতবং 
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কিঞচ_কণ্টকীন্তপি দেয়ানি শুক্লানি সথরভীগি চ। তথ। রক্তানি দেয়ানি জরজানি খিজোত্তম ॥ /৬ 
নারদীয়ে সপ্তসাহত্রে প্রীভগবন্নারদসংবাদে ।-_ 
মালতী বকুলাশোক-শেফালী নবমালিকা। আতঞ্চ তগরাখ্যঞ্চ মল্লিক। মধুপিত্ডিকা ॥ 
যুথিকাষ্পদং কুন্দকদম্বশিখিপিঙ্গকং। পাটলা চম্পকং হৃগ্থং লবঙ্গমতিমুক্তকং। 

কেতকং কুরুবকং বিহ্ং কহলারং বাসকং দ্বিজ। পঞ্চবিংশতিপুষ্পাণি লক্দ্মীতুল্যপ্রিয়াণি মে ॥ 

মদীয়া বনমাল! চ পু্পৈরেভির্মা পুরা । গ্রথিতা চ তথ! তঁতৈঃ পঞ্চবিংশতিভিঃ ক্রুমাৎ ॥ 
হারীতম্তৌ চ।-_ 

তুলন্টো পঙ্কজে জাত কেতক্যৌ করবীরকৌ। শন্তানি দপুষ্পাণি তথা রক্তোৎপলানি চ।৭॥ 
অথ দামান্ভতোইখিলপু্পমাহাক্ঝ্যং। 

বিষুগ্ধর্মোত্তরে ।-- 

দানং কুমনসাং শ্রেষ্টং তথব পরিকীন্িতং। অলম্্যাঃ শমনং মুখ্যং পরং লক্ষ্মীবিবর্ধনং ॥ 
ধন্যং যশস্যমামুষ্যঃ মাঙ্গল্যং বুদ্ধিবর্ধনং | স্ব্গদধ্চ তথা প্রোক্তং বহিষ্টোমফল গ্রদং ॥ 

ন রত্বেন স্থবর্ণেন ন চ বিতেন ভূরিণা। তথা প্রসাদমায়াতি দেবশ্চক্রগদাধরঃ ॥ 

তখৈবান্যন্র ।__ 

_._. ধর্মাজিতধন ক্লীতৈধঃ কু্ধ্যাৎ কেশবার্চনং। উদ্ধরিষ্যত্যসন্দেহং সপ্ত পূর্ববাংস্তখাপরান্॥ 

পু 1৫। যথা লক: কৌন্বভঞ্চেতি ৃষ্টা্ততেনোদাহতং | কণ্টকীনি কণ্টকযুক্তানি ॥ ৬॥ 
শেফালী সেহলীতি প্রসিদ্ধা। মধু মধূকপুণ্পং। পিত্তিকা নন্যাবর্তঃ ৷ অষ্টপদং নাগকেশরং। 
শিখি চুক্রিয়েতি প্রসিদ্ধা। পিঙ্গকং হরিদ্ৰাকুস্থমং ॥ ৭॥ 

ধর্শেণ ন্তায়েন অঞ্জিতং যন্ধনং, তেন ক্রীতৈঃ কুস্থমৈ, এতেনন্যায়োপাঞ্জবিত্বেন পুষ্প রুয়ণমপি 

হরির গ্রীতিকর। আরও লিখিত আছে যে, হে দ্বিজসত্তম! শুত্রবর্ণ গন্ধ কুস্থুম কণ্টক- 
বিশিষ্ট হইলেও নিবেদন করিবে এবং জলজ রক্তপুষ্পও প্রদান করিবে ।৬। নারদপুরাণে 
সধসাহন্ে ভগবন্নারদসংবাদে লিখিত আছে যে, হে বিপ্র! মালতী, বকুল, অশোক, শেফালী, 
নবমল্লিকা, আত্ম, তগর, মল্লিকা, মধৃক ( মৌয়াফুল ), পিপ্ডিকা ( নন্যাবর্ত ), যুখিকা, নাগ- 
কেশর, কুদ্দ, কদন্ধ, শিখি, হরিদ্রা, পাটলা, চম্পক, লবঙ্গ, মাধবী, কেতকী, কুরুবক, বিশ্ব, 
কহুলার ও বাসক এই পঞ্চবিংশতিবিধ কুস্থম কমলার নায় আমার গ্রীতিকর। আমি পূর্বে যথা- 
ক্রমে এই পঞ্চবিংশতি কুন্থমে ও পঞ্চবিংশতি তত্বে মদীয় বনমাল! গ্রধিত করিয়াছিলাম। 
হারাতস্বতিতেও লিখিত আছে যে, বিবিধ তুলদী, দ্বিবিধ পদ্ম, দ্বিবিধ জাতী, স্বিবিধ 
কেতকী ও দ্বিরিধ করীর এই দশবিধ কুহ্ুম ও রক্ষোৎপল প্রশস্ত । ৭। 

অতঃপর সাধারণত; নিখিলপুশ্পের মাহাত্ম্য ।__বিষুধধর্শোত্রে লিখিত আছে যে, পুম্পার্পণ 
সর্বপ্রধান, এই দান অলম্্মীয় শাস্তি ও লক্ষী বৃদ্ধি করিয়া দেয় এবং ধন, যশঃ, আমু, মন্গল ও 
বুদ্ধি বৃদ্ধি করিয়া দেয়। ইহাতে স্থ্রপুর ও অন্নিষ্টোমযজ্ঞের ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। চক্র-গ্া- 
পাপি দেব বু, হ্্'অথব। প্রচুরপরিমিত ধনেও ঈদৃশ প্রীত হয়েন না। এইরূপ অন্তজ্ঞও লিখিত 
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আরামস্থেস্ত কুহ্থমৈর্ধ; কুধ্যাৎ কেশবাচ্চনং। এতদেব সমাপ্রোতি নান্্র কাধ্যা বিচারণা ॥ 
যথাকথঞ্চিদাহৃত্য কুস্থমৈঃ পৃজয্নন্ হরিং। নাকপৃষ্ঠমবাপ্পোতি ন মেহত্রান্তি বিচারণ। ॥ 
তথ রাষ্টরা্ৃতৈঃ পু্পৈর্ধঃ কুর্ধযাৎ কেশবাচ্চনং। পঞ্চবিংশত্যতীতাংশ্চ পঞ্চবিংশত্যনাগতান্ ॥ 
উদ্ধরেদাত্মনে বংশ্টান্ নাত্র কাধ্ধ্যা বিচারণা! । নগরেইপি বসন্ যন্ত্র ভৈক্ষ্যামী শংসিতত্রতঃ | 

অরণ্যাদাহৃতৈ: পুট্পৈঃ পত্র মূলফনাস্করৈ; | যথোপপক্নৈঃ সততমভ্যর্চয়তি কেশবং। 
সর্বকামগ্রদে! দেব্তস্য স্তান্মধুহ্থদনঃ। পুংসন্তস্তাপ্যকামস্ত পরং স্থানং প্রকীহিতং॥ 

যন্ত্র গত্ব। ন শোচস্তি তদ্িষোঃ পরমং পদং ॥ 
তত্ব শ্রীবঙ্ঞমার্কগ্ডেয়সংবাদে ।-__অক্ষমৈত্ত,পবাসানাং ধনহীনৈস্তথা নবৈঃ। 
অরণ্যাদাহৃতৈঃ পুশ্পৈঃ সংপৃজ্য মধুন্দনং ৷ পূর্বজন্মনি সংপ্রাপ্তং রাজ্যং শৃণু নরাধিপ ॥ ৮॥ 

নৃপে! যযাতিরনহ্থষে। বিশ্বগন্ধঃ করদ্ধমঃ | দ্িলীপো! যুবনাশ্বশ্চ শতপর্ব্বা ভগীরথঃ । 

ভীমশ্চ সহদেবশ্চ মহাশীলে! মহামন্ঃ। দেবলঃ কালকাক্ষশ্চ কৃতবীর্য্যো৷ গুণাকরঃ॥ 
দেবরাতঃ কুম্থস্তশ্চ বিনীতো বিক্রমে। রঘুঃ। মহোৎসাহে। বীতভয়ো। অনমিত্রঃ প্রভাকরঃ ॥ 

কপোতরোম৷ পর্জন্যশ্ত্ত্রসেনঃ পরস্তপঃ। ভীমসেনো দৃঢক্ধখঃ কুশনাভঃ প্রতর্দনঃ ॥ 
এতে চান্যে চ বহবঃ পূর্বজন্মনি কেশবং । পুজয়িত্ব! ক্ষিতাবস্াৎ প্রাপু রাজাযমকণ্টকং ॥ 
যক্ষত্বমথ গান্বর্ধং দেবত্বঞ্চ তথৈব চ। বিদ্যাধরত্বং নাগত্বং যে গত! মনুজোত্মাঃ ॥ 

বহস্াচ্চ ন তে শক্যা ময়া বক্জুং তবান্ঘ। তম্মাদ্যত্বঃ সদ! কার্ধ্যঃ পুরুষৈঃ কুস্থমার্চনে ॥ 
অরণ্যজাতৈঃ কুন্ছমৈ: সদৈব, সংপৃজয়িত্বা স্বয়মাহৃতৈস্ত। 
সর্বেশ্বরং যৎ ফলমাপু, বস্তি, রাজেকজ তণয়িতুং ন শক্যং ॥ 

পপ | শে শ। সপ লা পল লগ সস ও পপ সস অপ সম পপ ০ চিন 

শল্তং ব্রাঙ্মণাদেরিতি সি ॥৮॥ নি ইতযাদাবকাবলোপাভাবাদিকমা ॥ ৯॥ 
সত তল সস পা শালী বস আক পপ দিশা সীম "সপ পপ ৪: সস সম ৯৮ ৯ দিসি লি সি 

আছে যে, যে ব্যক্তি ধর্মোপার্জিত ধন দ্বারা ুহুম ক্রয় করত হরির অঞ্জনা করেন, তিনি অধ- 

স্তন সপ্ত ও উর্ধতন সপ্ত পুরুষকে পরিত্রাণ করিয়! থাকেন। যে ব্যক্তি আরামস্থ পুম্পদ্ধারা 

হরির পৃজা করেন, তিনি এই আরামই লাভ করেন সংশয় নাই। যে কোন প্রকারে কুস্থম 
আনম্বন পূর্বক জনার্দনের অষ্চনা করিলে ন্বর্গলাভ হয় সংশয় নাই। যে বাক্তি রাষ্ট্র হইতে 
কুস্থম আনয়ন পূর্বক হরির পূজা করেন, তিনি নিঃসন্দেহ স্থীয় পূর্বতন পঞ্চবিংশতি ও ভাবী 
পঞ্চবিংশতি পুরুষ পরিত্রাণ করেন। যে ব্যক্তি নগরবাসী হুইয়াও ভিক্ষাজীবী ও ব্রতাবলম্বী হওত 

কাননমধ্য হইতে যথালন্ধ পুষ্প, পত্র এবং ফল মৃল ও অঙ্কুর সংগ্রহ পূর্ব্বক সর্বদা হরির অর্চনা 

করেন, মধুন্থদন দেব তদীয় নিখিল কামন! সিদ্ধ করিয়া দেন। সেই ব্যক্তি প্রার্থনা! না করিলেও 
তদীয় পরমপদ-প্রাধ্টি হইয়। থাকে । যে স্থলে গমন করিপে শোক করিতে'হয় না, তাহাই 
হরির পরমপদ। এ গ্রন্থেই বজমার্কগ্ডেয়সংবাদে লিখিত আছে যে, হেনুপতে ! অবধান করুন, 
পূর্ববজন্মে অনশনে অক্ষম এবং নিধন মানবগণ বন হইন্ডে কুহুম সংগ্রহ পূর্বক হরির পূজা 

করিয়া! রাজ্যলাভ করিয়াছেন। ৮। ন্ব্পতি যযাতি, লহ, বিশ্বগন্ধ, করম্বম, দিলীপ, যুবনাশ্খ 
: ৪২ 



৬৩০ শঞীহরিভক্তিবিলসঃ। [ ৭ম বিলাসঃ। 

স্বয়মাহত্য পুঙ্পাণি ভিক্ষাশী কেশবার্চনং। যঃকরোতি স রাজেন্দ্র বংশানামুদ্ধারেৎ শতং ॥ 
বিষুধর্দোতরে 1 

পুষ্পাণি তু স্গন্ধীনি মনোজ্ঞানি তু ষঃ পুমান্। প্রষচ্ছতি হ্বধীকেশে স ভাগবতমানবঃ ॥ . 
নারসিংহে--তপঃশীলগুণোপেতে পাত্রে বেদস্য পারগে। দশ দত্বা স্থবর্ণানি যং ফলং সমবাপু য়াৎ। 

তৎ ফলং লভতে মর্ত্যো। হরেঃ কুহুমদানতঃ ॥ 
তত্রৈবাগ্রে।_- 
মল্লিকা-মালতী-জাতি-কেতকাশোকচম্পকৈ:। পুরাগ-নাগ-বকুলৈঃ পদ্সৈরুৎপলজাতিভি; ॥ 
এতৈরন্তৈশ্চ কৃহছমৈ: প্রশত্তৈরচ্যুতং নরঃ। অর্চন্ দশস্থবপণ্ঠ গ্রত্যেকং ফলমাপু য়াৎ ॥ 

এবং হি রাজন্ নরসিংহমূর্ডেঃ, প্রিয়্াণি পুষ্পাণি তবেরিতানি 
এতৈশ্চ নিত্যং হুরিমাচ্চ্য ভক্ত্যা, নরো বিশুদ্ধো হরিমেব যাতি ॥ 

স্কানদে_্বয়মাহত্য যে! দগ্যাদরণ্যকুহ্মানি চ। স রাজ্াং স্কীতমাপ্পোতি লোকে নিহতক'্টকং ।৯ 

তত্ৈব শ্ীশিবোমাসংবাদে __ 
ধৈঃ কৈশ্চিদিহ পুশপৈশ্চ জলজৈ: স্থলজৈরপি। সংপৃজা কথিতৈ্ক্ত্য| বিধুঃলোকে মহীয়তে ॥ 

বিষ্ল্রহন্তে শ্রীমার্কণেয়েন্ছায়সংবাদে ।_- 
খতুকালোস্তবৈঃ পুপৈধোহন্চয়েক্রক্মিণীপতিং। 
সর্ধান্ কামানবাপ্পোতি যান্ দিব্যান্ যাংস্চ মানুষান্॥ ১০ ॥ 

ও ৪ পা শশা | শপ শত শপস্পোপিপাপ পা রা জপ ০ 

কথিতৈধিহিতৈরিত্র্থ রঃ পূর্বোকৈর্ববা ॥ ॥ ১০। 
প্র সপ পপ ০ পা শশা শশী 

শতপর্বা, ভগীরথ, ভীম, সহদেব, মহাশীল, মহামন্থ, দেবল, কালকাক্ষ, কৃতবীর্বা, গুণাকর, 
দেবরাত, কুম্ভ, বিনীত, বিক্রম, রঘু, মহোৎসাহ বীতভয়, অনমিত্র, প্রভাকর, কপোত- 

রোমা, পঞ্জন্য, চন্দ্রসেন, পরস্তপ, ভীমসেন, দৃরথ, কুশনাভ ও প্রতর্দন, এই সমস্ত এবং 
অন্যান্য বহুসংখ্য ঘৃপতি পুরাঁকালে হরির অঙ্চন! করিয়া এই ধরাতলে নিষ্ণ্টক রাজ্য 
লাভ করিয়াছিলেন। যে সমস্ত মানবশ্রেষ্ঠ, যক্ষ, গন্ধর্বব, দেবডা, কিংব! বিগ্ভাধর বা নাগ 
হইয়াছিলেন, তাহারা অসংখ্য। হে অনঘ! এই হেতু আমি তাহাদিগের নাম উল্লেখে অক্ষম 
হইতেছি, অতএব নিরন্তর কুহ্থমাহরণে যত্ব কর] মানবগণের কর্তব্য । হে রার্জসত্তম 1 নাঁদা- 
প্রকার বনকুক্ছম স্বয়ং সংগ্রহ পূর্বক প্রত্যহ সর্বেশবরের পূজা করিলে মাঁনবগণের যে ফল 
হয়, তাহা! বর্ণনাতীত। হে রাজেন্দ্র! যিনি ভিক্ষান্ন আহার পূর্বক নিজে পুষ্প আহরণ করত 
হরিয় পুজ! করেন, তিনি কুলজ শতপুক্লষের পরিত্রাণ করিয়া থাফেন। বিঞুঃধর্মোতয়ে লিখিত 
আছে যে, ধিনি মনোরম সুগন্ধি কুক্থম মাধবকে সমর্পণ করেন, তিনি জমৈফ ভগবস্তক্ত বলিয়া 
কীর্ঠিত। নৃসিংহপুরাণে লিখিত আছে যে, তপোরত, কুলগুণবিশিষ্ট, বৌ পান্তরে দশন্র্দ 
অর্পণ করিলে যে ফ্রু হয়, জুনার্দিনফে পুম্প প্রগান করিলে মানিব সেই ফল লাভ বয়ে। 
অগ্ভজও লিখিত আছে যে, | মানতী, জাতী, কেতবী, শোধ, চম্পক, পু্লাগ, 'নাগ, 
ঘকুল, গল্প ও উৎপলজাতীয় সর্ধপ্রকার কুম্কম এবং অপরাপর প্রশস্ত পুষ্পযোগে হরির পুজা 



৭ম বিরাসঃ। ] স্রীজীহরিভভিরিলাসঃ| ৩১ 

অথ পুশ্পবিখেষমাহাক্ম্যং | 

তথ! চ নারসিংহে।-_ পুষ্পজ্জাতিবিশেয়েণ ভরেৎ পুণ্াং বিশেষতঃ ॥ 

কিঞ্চ।__ এবং পু্পবিশেষেণ ফলং তদধিকং নৃপ | জেয়ং পুষ্পাস্তরেণাপি যথা! শ্যাতন্লিবোধ মে। 

তত্র ড্রোণপুণ্পমাহাস্ম্যং ৷ 

নারসিংহে এব।-- 

ভ্রোণপুণ্পে তথৈকন্মিন্ মাঁপবায় নিবেদিতে। দ! দশস্থবর্ণানি ঘং ফলং তদবাপ্ু,য়াৎ ॥ ১১॥ 
জ।তা। মাহায্মাং। 

নারসিংহে।-_দ্রোণপুশ্পসহমেভ্যঃ খাদিরং বৈ বিশিষ্যতে। 

শমীপুষ্পুসহস্রেভ্যো বিষপুষ্পুং বিশিষ্যতে ॥ 

বিশ্বপুষ্পসহতন্রেভ্যো৷ বকপুষ্পং বিশিষ্যতে । বকপুষ্পসহম্রাদ্ধি নন্দ্যাবর্তং বিশিষাতে ॥ 

নন্দ্যাবর্তসহন্রাদ্ধি করবীরং বিশিষ্যতে। করবীরশ্ত কুন্থমাৎ শ্বেতপুষ্পমন্থত্তমং ৷ 
করবীরশ্বেতকুন্্মাৎ পালাশং পুষ্পমুত্তমং। পালাশপুষ্পপাহজ্র্যাৎ কুশপুষ্পং বিশিষ্যতে। 

কুশপুষ্পসহত্রাদ্ধি বনমাল। বিশিষ্যতে। বনমালাসহন্াদ্ি চম্পকন্ত বিশিষ্যতে। 

_ এবমিতি দ্রোণপুপ্পোক্ত প্রকারেণেতি জেয়ং তৎপুরাণে দ্োণপুপে তথৈকল্থিসলিত্যনস্তরমন্ত 

পাঠাৎ। অতঃ পুপ্পান্তরেণেতি দ্রোণপুষ্পাদিতরেণাপীত্যর্থ: । পুম্পীন্তরজ্ঞেনেতি পাঠে অস্তরং 
ভোদস্তজজেন॥ ১১॥ 

শে ও. 2 ওর ওর লক রাজা 

করিলে প্রতিপুণ্পে দশন্বর্ণমুদ্রার্পণের ফল লাভ হয়। হে নূপতে ! এই আমি ত্বংসকাশে নৃসিংহ- 

দেবের প্রিয়কুন্থমসমূহ কীর্তন করিলাম। কেবল এইগুলি দ্বার! ভক্তি সহকারে প্রত্যহ হরির 
উপাসনা করিলে মানব নিষ্পাপ হইয়। হরিকে লাভ করিবে। স্বন্দপুরাণে লিখিত আছে যে, যে 
ব্যক্তি নিজে বনজ কুন্ম আহরণ পূর্বক হরিকে নিবেদন করেন, তিনি ধরাতলে নিষণ্টকে 

সংরদ্ধিত সামাজ্য লাভ করেন। ৯। এ পুরাণেই শিবোমাসংবাদে লিখিত আছে যে, কি জলজ, 

কি স্থলজ, পূর্বকথিত যে কোন কুহ্ম দ্বার। পুঙ্জ! করিলে মানব হরিধামে গমন পূর্বক সসম্মানে 

অবস্থিতি করিতে পারে। রিষ্চুরহুন্তে মার্কণেয় ইন্্র্যয়সংবাদে লিখিত আছে যে, যে ব্যক্তি 

ঞতুকালোৎপন্ পুপপু দ্বার! রুল্সিণীবন্পভের পুঙ্জ। করেন, তাহার পরলোকসন্বন্ধীয় ও নরলোক- 

যন্বক্জীম নিগিল কাদন। কূ্সিদ্ধ হয়। ১০। 

অনন্তর বিশেষতঃ দ্ধুুমমাহাত্মা ।--নৃসিংহ এরাণে এই কথাই লিখিত আছে যে, কুম্নুমের 
স্বাতিভেদে বিশে বিশেষ পুণ্য হইয়া! থাকে । আরও লিখিত আছে যে, হেরাজন্! দোগকুত্- 

মের যে মাহায্ম্ের বিষয় উল্লেখ ররিলাম, তদচ্মারে পরিজ্ঞাত হইবে যে, কুম্থমতেদে ছুলেরও 

আধিক্য আছে; এতছাতীত অপর পুম্পেও যে ফল হয়, তাহ! মৎসকাশে অবধান কর । 

তনধ্যে ভ্োণদুপ্মমাহাজ্যা। 'বৃসিংহপুরাণে বিখিত ছু, নং একা ফ্রোণরুগা অপন 

রুরিলে দখন্বরমুত্রর্পণের ফল প্রাধ হয়। ১১। , 

: স্ৃদিৎহপুত্বাণে জাভীপুল্ের লিয়ে এই একার লিখিত আছে যে, একটা শমীগু্প 
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চম্পকাৎ পুপুশতকাদশোকপুণ্পমুত্ধ* অশোকপুষ্পসাহন্র্যাৎ সেবস্তীপুষ্পমৃত্তমং । 

কুজপুস্পসহন্রাণাং মালতীপুষপমৃদ্বমং। মালতীপুষ্পসাহম্যাৎ তরিসন্ধ্যাপুশপমৃত্তমং | 
ত্রিসন্ধ্যারক্সাহত্্যাৎ ত্রিসন্ধ্যাশ্বেতকং বরং | ত্রিসন্ধ্যাশ্বেতসাহন্র্যাৎ কুম্দপুষ্পং বিশিষ্যতে 

কুন্দপুষ্পুসহমাদ্ধি শতপত্রং বিশিষাতে । শতগত্রসহস্রাদ্ধি মন্্িকাপুষ্পমুত্বমং | 

মন্তিকাপুষ্পসাহস্র্যাজ্জাতীপুষ্তং বিশিষ্যতে। সর্বাসাং পুশজাতীনাং জাতীপুপপুমিহোত্মমং। 
'** জাতীগুষ্পসহত্রেণ হচ্ছন্মালাং স্থশোভনাং। বিষবে বিধিদ্ঞক্তা! তস্য পুণ্যফলং শৃু। 

কল্পকোটিসহম্রাণি কল্পকোটিশতানি চ। বসেৎ বিষুঃপুরে শ্রীমান্ বিষুতুলাপরাক্রমঃ। 
শেষাণাং পুপজ্াতীনাং যৎ ফলং বিধিদর্শিতং। তৎফলস্তান্মারেণ বিষুলোকে মহীয়তে । 

বিষুরধর্োত্তরে | 

সর্বাসাং পুষ্পজাতীনাং জাত্যঃ শ্রেষ্ঠতম মতাঃ । জাতীনামপি সর্বাসাং শুক্লা জাতি; প্রশস্ততে ॥ 
স্বান্দেইপি ব্রদ্মনারদসংবাদে ।_মন্িকেত্যাদি শ্লোকত্রমান্তে | 
কিঞ্চ তত্রৈবান্ত্র 
জাতীগুপপপ্রদানেন ন্ধ্বৈঃ সহ মোদতে। জাতীপুষপা্টকং দা বহিষ্টোমফলং ভবেহ। ১২॥ 

_. নন্যাবর্তং পিশীতগরং। করবীরং রক্তম আগে শ্বেতমিত্বাক্তে: | বনমাল! দষ্পবিশেষঃ 
০ সপ পক পপ ০ টি স্পা পপ পল আশ 

সহন্ম দ্রোণপুষ্প অপেক্ষা প্রধান । সহম্রসংখ্য শমীগু্গ অপেক্ষা একটা বিষপুণ্প শ্রেষ্ঠ সহম্রবিব 
পু্প হইতে একটা বকপুণ্প উত্তম; সহন্ন বকপুষ্প অপেক্ষা একটী নন্দ্যাবর্ত এবং সহত্রনন্ধ্যা 
বর্ত হইতে একটা করবীর শ্রেষ্ঠ । করবীরপুষ্পমধ্যে শ্বেতকরবীর প্রধান এবং শ্বেতকরবীর 

হইতে গলাশ শ্রেষ্ঠ । সহশ্রসংখ্য পলাশপুষ্প অপেক্ষ। একটা কুশকুক্ম প্রধান; সহশ্রকুশপুষ্প 

অপেক্ষা একটী বনমাল। ( মালতীজাতীয় পুশ) শ্রেষ্ঠ। সহত্রসংখ্য বনমাল! হইতে একটা 
চম্পক প্রধান; শতদংখা চম্পক হইতে একটা অশোক শ্রেষ্ঠ; সহমত অশোক হইতে একটা 

কুজ'স্প প্রধান। সহন্ন কুজপুণ্প হইতে একটা মালতী উত্তম; সহন্ত্র মালতী অপেক্ষা একটা 

ত্রিসন্ধাপ্ুশ প্রধান; লোহিতব্ণ সহত্রনংখ্য ত্রিসন্ধ্যা হইতে একটামাত্র শুত্রবর্ণ ত্রিসন্ধযা শ্রেষ্ঠ; 

সহন্ শু ত্রিসন্ধ্যা হইতে একটা কুন্দকুম্থম শ্রেষ্ঠ, সহনর' কুন্দপুষ্প হইতে একটা পদ্ম প্রধান; 
সহশ্র পদ্ম অপেক্ষা একটা মল্লিকাপুষ্প শ্রেষ্ট; সহত্র মনিকা হইতে একটা জাতীপুষ্প উত্তম। 
এখানে যতরূপ পুণের উল্লেখ হইল, তংসমস্ত হইতে একটা জাতীপুণ্পের প্রাধান্ত জানিবে। 
ধিনি সহশ্রসংখ্য জাতীপুপপ দ্বারা মনোরম মালা গ্রথিত করত ভক্তি লহকারে বধাবিধানে 
হরিকে প্রদান করেন, তাহার পুণ্যফল অবধান কর। সেই ব্যক্তি ক্রীমান্ ও হরিসদৃশ 
পরাক্রমবান্ হইয়। কল্পকোটি সহম্র ও কল্পকোটিশতকাল হুরিধামে অবস্থিতি করেন। 
যথাবিধি অবশিষ্ট পুষ্পমূহ্র যে ফল নিরূপণ করা হইয়াছে, তদমুসারে অগ্চক ব্যক্তি হরি- 

ধামে সঙ্গাননা প্রাপ্ত হইয়। থাকেন। বিষুধধর্োত্তরে লিখিত আছে যে, বত প্রকার পুষ্প আছে, 
তৎসমন্ত হইতে জাতীপুষ্প প্রধনি বলিয়া কীর্তিত। সমস্ত জাতীর মধ্যে আবার শুত্রবর্ণ জাতী 

গ্রধান। স্বন্দ পুরাণে ব্রহ্মনারদ-সংবাদে মল্লিকা প্রভৃতি তিনটি শ্লোক বর্ণিত আছে। এ পুরাণের 
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জাতীপুষ্পসহন্রেণ যথেষ্টাং গতিমাপ্ুয়াৎ। শ্বেতত্বীপমবাপ্োতি লক্ষপৃজাবিধায়কঃ ॥ ১৩ 
স্বাতীপুত্পক্কতাং মালাং কর্পুরপটবাসিতাং। নিবেদ্য দেবদেবায় যং ফল প্রাপ য়ান্নরঃ। 

ন তত্বর্ণযিতুৎ শক্যমপি বর্ষশতৈরপি ॥ 
স্কান্দে প্রত্রহ্ষনারদসংবাদে ৷ 
বর্ণানান্ধ যথা বিপ্রন্তীর্থানাং জান্বী যথা। স্রাণাস্ত যথা বিফ পুষ্পাণাং মালতী তথ! । 

মালত্যা হি তথ! দেবং যোইচ্চয়েদগরুড়ধবন্্ং। জন্মছু:খজরারোগৈমূরক্তোইসৌ মুক্তিমাপু মাং 1১৪৫: 
তত্্ৈবান্ত্র ।-_ 

যোইচ্চয়েন্সালতীপুশ্পৈ: কৃষ্ণ ত্রিভূবনেশ্বরং | তেনাপ্তং নান্তি সন্দেহস্তৎপদং দুল্লপভং হরেঃ। 

মালতীকলিকামালামীষদ্ধিকসিতাং হরে: | দত্ব! শিরসি বিপ্রেন্দ্র বাজিমেধফলং লভেৎ॥ 

গারুড়ে ।- 

পক্ষীন্্র ন শ্রুতং দৃষ্টং ভূতংবা! ন ভবিষ্যতি। মালত্য! ন সমং পুষ্পং ছ্বাদস্টা। ন সম। তিথিঃ ॥ 
পুশ্পেণৈকেন মালত্যাঃ গ্রীতি্ধা ফেশবস্ত হি। ন সা! ক্রতৃসহত্রেণ ভবতে নারদোহব্রবীৎ ॥ 
যত্র যত্্র খগশ্রেষ্ঠ ভবতে মালতীবনং। পত্রে পত্রে তথ! তৃষ্টো বসতে তত্র কেশবঃ॥ 
ৃষ্ট1 তু মালতীপুষ্পং বৈষণবেন করে ধৃতং। প্রীতো ভবতি দৈত্যারিঃ স্থতং দৃষ্টাা যথা! খগ | 
পুষ্পে পুম্পে খগশ্রেষ্ঠ মালত্যাঃ হবমনোহরে ৷ অক্ষয়ং প্রাপাতে স্থানং দ্াহপ্রলয়বর্জিতং ॥ 
বল্লভং মালতীপুষ্পং মাধবন্য সদৈব হি। হেলয়! দাপয়েৎ স্থানং ক্বকীয়ং গরুড়ধবজঃ ॥ ১৫ ॥ 

মালতীজাতিভেদঃ 1১২ ॥ লক্ষং জাতীপুষ্পাণামেব তেন পজায়াঃ বিধায়ক: ॥ ১৩॥ বপূর্স্ত 
পটঃ চুরণগন্ধস্তেন বাসিতাং। মালবত্যা ইতি পাঠেইপি মালবত্যেব মালতী । মুক্তিৎ পরমানন্দ- 

লক্ষণাং ॥ ১৪॥ ন সমমিত্য্র নকার্ত অধুনাপি নান্তীতার্থঃ। ভবতে ভবতি ইত্যাদিকমার্- 
এ টপ পল ৮ শত: শপ শপ সপ হা শপ পে ০ আপ ০ শা শা শপ 

স্থানান্তরে লিখিত আছে যে, জাতীপুষ্প অর্পণ করিলে গর্বগণের সহিত অবস্থিতি রক 

আনন্দে কালাতিপাত করে । অষ্টসংখ্য জাতীপুশ অর্পন করিলে অগ্রিষ্টোম যজ্বের ফল প্রাপ্ত 

হওয়া যায়। ১২। সহন্রসংখ্য জাতীপুণ্প অর্পণ করিলে যথেচ্ছ গতি প্রাপ্ত হইতে পারে। লক্ষ 
সংখ্য জাতীপুণ্প দ্বারা অঙ্চন! করিলে শ্বেতদ্ীপ প্রাপ্ত হইবে। ১৩। জ্রাতীগুষ্প দ্বারা গ্রথিত 
মাল! কপূরচূর্ণ দ্বারা স্থব্াসিত করত দেবদেব হরিকে অপণ করিলে মানবের যে ফল হয়, শত- 

বর্ষেও তাহা! কীর্তন করিয়া শেষ করা যায় না । 

মালতীপুণ্পের বিষয়ে স্বন্দ পুরাণে ব্রদ্বনারদসংবাদে লিখিত আছে যে, যেরূপ বর্ণের মধ্যে 

ঘিজাতি, তীর্থসমূহমধ্য জাহুবী এবং দেবগণমধ্যে হরি শ্রেষ্ট, তদ্রূপ পৃষ্পমধ্যে মালতীই প্রধান। 
ধিনি মালতীপুষ্প দ্বার! গরুড়ধ্বজ্ হরির অর্চনা করেন, তিনি জন্ম, ছুঃখ, জর! ও ব্যাধি হইতে 
বিমুক্ত হইয়! মোক্ষ-গ্রাপ্ত হইয়! থাকেন। ১৪। উক্কত্বন্দ পুরাণের অন্তআও লিখিত আছে যে, 
যিনি মালতী পুষ্প দ্বারা ত্রিভৃবনপতি হরির অচ্চনা করেন, তিনি সেই দুর্লভ স্থান প্রা 
হন মংশয় নাই। হে বিপ্রসত্তম! ঈবং বিকসিত মালভীপুশ্পের কলিকানির্মিত মালা অনার্দনে ॥ 
শিরোদেশে অর্পণ করিলে অশ্বমেধফল প্রাপ্ত হওয়া! যায়। গরুড়পুরাণে লিখিত আছে খে, 



৩৩৪ জীশ্রীহরিভ্িবিলানঃ। [ *ম বিলাম:। 

দততমাত্রং হরেঃ পুষ্পং নির্দালাং ভবতি ক্ষণাৎ। অৰবোরাত্রং প্রতৃক্তং হি মালতীকুন্থমং ন হি। 

বিষ্কোরঙ্কাৎ পরিভ্রষ্টং মালতীকুক্মং খগ। যে! ধারয়েচ্চ শিরসি সর্ববধন্মফলং লতেৎ॥ 
আদত্বা কেশবে নত ্বমূর্ধ1 মালতীৎ বহেৎ। স নরঃ খগশার্থল সর্কাধর্শচ্যুতো ভবেৎ॥ 

কার্তিকে চ তৃম্ত! মাহাস্মাবিশেষঃ | 
তথা চ গারুড়ে | 

ন্ুবর্দানং গোদানং ভূমিদানং খগেশ্বর | বিহায় কার্তিকে মাসি মালতীং যচ্ছ কেশবে ॥ 

সর্ধমাসেষু পক্ষীন্দ্র মালতী কেশবপ্রিয়া। প্রবোধন্তাং বিশেষেণ অশ্বমেধাদিদায়িনী ॥ ১৬॥ 
্কান্দে ব্রদ্মনারদসংবাদে ।__ 
মালতীমালয়া বিষু পুজিতো ষেন কার্তিকে । পাপাক্ষরকতাং মালাং হঠাৎ সৌরি: প্রমার্জতি ॥১৭ 
পাল্সে উত্তরথণ্ডে কার্িকমাহাত্মো ।__ 

মালতী-জাতিকা:পৈৈ: ন্বর্ণআত্যা চ চম্পকৈঃ। পুজিতো মাধবো দগ্যাৎ কার্ডিকে বৈষণবং পদং ॥ 
শপ "পপি চা সপ "শী পল এ পা ০. পপ শপ ০সস্প স্পা? স। শশী পাপ ০ ০৮ 

মুন্নে়ং ॥ ১৫ ॥ নির্মাল্যমিতি উপতৃক্ততেনোত্তারণযোগ্যমিত্য্ | নহিনিশ্মাল্যং ভবতি। 

পাঠাস্তরং স্থগমং। অবত্ব। অসমর্পা ॥ 

মালাং ও ভিং। সৌরিররমঃ ॥ ১৬-১৭ ॥ 

হে বিহগসত্তম [ মালতী সদৃশ পুষ্প ও দবাদশী সদৃশ তিথিক্রত য় নাই ষ হয় নাই, ভবিষ্যতে 
হইবেও না। নারদ বলিয়াছেন যে, একটা মালতীপণ্পে হরির যেকপ গ্রীতিসঞ্চার হয়, মহ 
যক্ষেও তদ্রপ গ্রীতি হয় না । হে বিহ্গসত্বম ! যে ষে স্থলে মালতীকানন বিষ্ঞমান থাকে, হরি 

এরূপ ঘ্রীত হয়! তাহার পত্রে পত্রে অধিষ্ঠান করেন। হে বিহঙ্বম ! যেরূপ পুত্রদর্শনে আনন্দো- 

দয় হয়, তক্রপ বৈষণবকরে মালতী পুষ্প থাকিলে দৈত্যনিস্থদন হরি আনন্দিত হইয়া থাকেন। 
হে বিহগন্যত্রম ! মনোরম মালতীকুন্থম অর্পণ করিলে প্রত্যেক পুণ্পে তাপবিহীন, গ্রলয়বর্জিত 

অক্ষয় স্থল লাভ হইয়। থাকে । মালতী কুস্ম নিরন্তরই হরির গ্রীতিকর। গরুড়ধ্বজজ অচ্চক 

বাক্তিকে অবহেলে স্বীয় ধাম অর্পণ করিয়া থাকেন। ১৫। জনাদ্দনিকে কুসুম প্রদানমাক্রই 

নিশ্মীল্য হয়; কিন্ত অহমিশি ভূক্ত হইলেও মালতীকুহ্ুম নিশ্মাল্য হয় না। হে বিহগ! যিনি 

হরির অঙ্গ হইতে ম্মলিত মালতীকুস্থম শিরোদেশে ধারণ করেন, তিনি নিখিল ধর্শের ফল লাভ 

করিয়! থাকেন। হে পক্ষিসত্তম! যিনি হরিকে অর্পণ না করিয়! মালতীক্হম স্বীয় দেহে 

ধারণ করেন, তাহাকে সর্বধর্ম হইতে পরিভ্রষ্ট হইতে হয়। 

কার্তিকমাসে মালতীকুন্থমের বিশেষ মাহাম্থ্য ।__গরুড়পুরাণে কথিত আছে যে, হে খগপতে ! 

্ব্দান, ধেছুদান ও পৃ্থীদান না করিয়া কার্তিক মাসে হরিকে মালতীকুস্ম প্রদান কর। হে 

বিহঙ্গবর ! মালতী সকল মাসেই হরির প্রীতি সাধন করে। বিশেষতঃ কাঠিকমাসে অশ্ব- 

মেধাদির ফলপ্রদ হয়। ১৬। স্বন্দপুরাণে ব্রহ্মনারদসংবাদে লিখিত আছে যে, কাষ্িকমাসে 
যিনি মালতী পুষ্প ঘ্বারা কেশবের অর্চনা করেন, শমন তাহার হঠাৎ পাতকরূপ অক্ষর 
দ্বারা রচিত পংক্তি মাঙ্জনা করিয়া! দেন। ১৭। পদ্বপুরাণের উত্তরধণ্ডে কার্ডিকমাহাক্যো 

পপ সপ ০৯ ০৯৫ এ, এ 

০ ১ 



৭ম বিলাসঃ। ] উঞ্জহরিভ[ক্তবিলাসঃ। ৩৩৫ 

কমলত্য মাহাক্মযং। 
কান্দে ব্রক্মনারদসংবাদে ।-_ 
শুভরাশুত্ৈম হাগন্ধৈ: কুস্থমৈ: পশ্বজোস্তবৈঃ। অধোক্ষজং সমভ্যর্চ্য নরো যাতি হরেঃ পদং | 

তত্রৈবান্তত্র ।-_ | 
অহো নষ্টা বিনষ্টান্তে পতিতাঃ কলিকন্দরে। ঘৈর্নার্চিতো হরির্ভক্ত্যা কমলৈরসিতৈঃ সিতৈঃ॥ 
পল্লেনৈকেন দেবেশং যোইচ্চয়েৎ কমলাপ্রিয়ং। বর্ধাধুতসহত্রস্ত পাপন্ত কুরুতে ক্ষয়ং ॥ 
পদ্মৈঃ পদ্মালয়াভর্তা পৃঁজিতঃ পন্নহস্ততৃৎ। দদাতি বৈষ্ঝবান্ পুত্রান্ ভক্তিমব্যভিচারিধীং ॥ ১৮ 

তত্ৈব প্রীশিবোমাসংবাদে ।-_ 

পদ্মপুষ্পাণি যে! দদ্যাত্ম্মাচ্ছতগুণং ভবেৎ  ১৯। 
তত্র বর্ণবিশেষেণ ম।হাত্ম্যবিশেষঃ | 

তথ চন্বানদে |- 

রক্তপদ্মপ্রদানেন রুক্সমাষকর্দো ভবেং। শতং দত্ব! চ ধশ্মাত্ম। বহিষ্টোমফলং লভেং॥ 

সহঅঞ্চ তথা দত্বা নুধ্যলোকে মহীয়তে। বিষ্ললোকমবাপ্রোতি লক্ষপূজাবিধায়কঃ। 
্বয়মেব তথা লক্্ীর্ভজতে নার সংশয়ঃ | রক্তপন্ প্রদানাদ্ধি খেতন্য দ্বিগুণং ফলং।॥ 

অপ্রণয়েনাপার্চিতঃ সন্ | পদ্মহস্ততৃ্দিতি যষ্ঠপি হস্তেন পন্মং বিভর্ভীত্যর্থঃ ॥ ১৮। তচ্মাদিতি 
প্রা তত্র পূর্বোক্তাং সৌবর্পপুষ্পদশকফল প্রদানাৎ করবীরপুষ্পার্পণফলাদিতি জেয়ং ॥ ১৯ 
লিখিত আছে যে, কার্তিকমাসে মালতী, জাতা, স্বণজাতী অথবা চম্পক্ স্বারা অগ্িত হইলে 
হরি হরিনাম অর্পণ করেন। ক্বন্দপুরাণে ব্রহ্মনারদসংবাদে পদ্মবিষয়ে এইন্ধপ লিখিত 
আছ্ছে যে, মানব মহাগন্বপূর্ণ শুভ্র অথবা নীল পদ্স দ্বার! হরির পূজা করিলে বিষুধামে 
প্রয়াণ করে। স্বন্দপুরাণের অন্তত্র লিখিত আছে, অহে!! যে সকল ব্যক্তি ভক্তিসহকারে 
নীলপন্ম অথবা শ্বেতপপ্ম দ্বারা হরির অর্চনা করিয়াছেন, তাহারা নষ্ট ও বিনষ্ট হইয়। 
কলিকন্দরে নিমগ্ন হইয়াছেন সন্দেহ নাই। যিনি একমাত্র কমল দ্বারা দেখদেব হরির 
পূজ। করেন, তিনি কোটিবর্জনিত পাতক নষ্ট করিয়া থাকেন। কমলকর কমলাক+স্ত পল্ম 

দ্বারা অচ্চিত হইলে বৈষণবপুত্রগণকে অব্যভিচারিণী ভক্তি অর্পণ করেন। ১ | ্বন্দ- 
পুরাণে শিবোমাসংবাদে লিখিত আছে যে, যিনি পদ্ম অর্পণ করিবেন, তিনি তাহা হইতেও 

অর্থাৎ স্বর্ণময় দশ পুষ্প অর্পণের ফলগ্রদ করবীরার্পণ অপেক্ষাও শতগ্ডণ অধিক ফল প্রাণ 
হুইবেন। ১৪। 

বর্ণভেদে মাহাত্ম্যবিশেষ - ব্দপুরাণে লিখিত আছে যে, রক্ষোৎপল অর্পণ করিলে 
একমাধ। কাঞ্চনদানের ফল লাভ হয়। ধার্টিক ব্যক্তি এক শত পদ্ম প্রদান করিলে 'অগ্নি- 

ট্টোমহজ্ঞের ফল লাভ, করে। সহম্্সংখ্য প্রদান করিলে ভাগ্বরলোকে ষসম্মালে নিবসতি 
করিতে পারে । যিনি লক্ষসংখ্য রক্তো২পল দ্বার! অচ্টনা করেন, তিনি হরিধামে গমন করিয়া 
খারেন। কমলা স্বীয় ইচ্ছাতেই ভাহাকে ভজন! করেন সংপয় নাই। রক্কোৎ্পল নিবেদন 
করা অপেক্ষা শুর পল্পে দ্বিগুগ ফলক্হ্য়! থাকে। 

শী ৩০ 
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তত্রাপি কার্তিকে বিশেষ; । 
পাম্মোতরখণ্ডে কার্তিকমাহাত্ম্যে।_ 

কমলৈ: কমলাকাস্তঃ পৃজিতঃ: কার্তিকে তু যৈঃ। কমল! অস্থগ! তেষাং জন্মাস্তরশতেঘপি ॥ 
ক্কান্দে চ শ্রীব্রন্ষনারদসংবাদে।-_ 

কার্তিকে নার্চিতো যন্ত্র কমলৈঃ কমলেক্ষণঃ | জন্মকোটিধু বিপ্রেন্্র ন তেষাৎ কমলা গৃহে ॥ 
নীলোৎপলন্ত মাহাক্ম্যং ৷ 

বিষুরধর্শোতরে | 

দত্বা নীলোৎপলং মুখ্যং কুম্মং কুস্ুমস্ত চ | তুল্যং ফলমবাপ্রোতি বন্ধুজীবস্ত চ ছিজাঃ ॥ 
স্থব্দশদানম্য ফলং প্রাপ্পোতি মানবঃ | দত্বা নীলোৎপলৎ বিষ্কোর্নাত্র কার্ধ্যা বিচারণা ॥ 

নীলোৎপলশতং দত্বা খন্ছিষ্টোমফলং লভেৎ। নীলোৎপলসহসত্রেণ পুণরীকমবাপুয়াৎ। 
লক্ষপূজাং নরঃ কৃত্ব! রাজস্য়ফলং লতেখ ॥ 

কুমুদন্ত মাহাজ্যং | 

বিষুধন্মোত্তরে ।-- 
রূপমাষকদানস্ত ফলং কুমুদ্দতো৷ ভবেং। কুমুদানাং শতং দত্ব। চন্দ্রলোকে মহীয়তে ॥ 
সহশ্রঞ্চ তথা দত্ব! যথেষ্টাং গতিমাপুয়াৎ। অশ্বমেধমবাপ্পোতি লক্ষপুজাবিধায়কঃ ॥ 

রক্তোৎপল প্রদে বিফোস্থা ্ তাদ্দিগুণং ফলং॥ ২০ 

রু্পমীষকদ ইতি ুবর্ণমাযদানফলং প্রা াদিতার্থ; । শতং রক্তপল্মানাং এবমগ্রেংপি  স্বয়- 

মেব লক্ষীর্তজত ইতি সাক্ষা: সর্ববসম্পততিত্তসত ভবেদিতার্থ । এবং কমলা অন্থগেত্যপি ॥ ২* ॥ 
০৪ শপ পাপ 

কার্তিকমাসে বিশেষ যথা ।-_ _পদ্সপুরাণে উত্তরখণ্ডে লিখিত আছে যে, যাহার! কার্তিক- 

মাসে পন্প বারা হরির অর্চনা করেন, লক্ষ্মী শতজন্ম যাব তাহাদিগের অগ্গামিনী হইয়া 

থাকেন। ক্বন্দপুরাণে ত্রক্ষনারদসংবাদে লিখিত আছে যে, হে বিপ্রসত্তম ! যে সকল ব্যক্তি 

কার্তিকমাসে পদ্ম ছার! লক্মীকান্তের অচ্চনা না৷ করেন, কোটিজন্মেও তাভাদিগের আললয়ে 
লক্ষমীদেবার অবস্থিতি হয় না। 

বিষুঃধর্মোত্বরে নীলোৎপন্প বিষয়ে লিখিত আছে যে, হে বিপ্রগণ! মুখ্য নীলপঞ্প ও কুসুম 
কুহ্থম এবং বন্ধুজীবফ্ুল হরিকে অর্পণ করিলে তুল্যফল হইয়া থাকে । হরিকে নীলোংপল 
প্রদান করিলে মানব দশস্বর্ণদানের ফল লাভ করে সংশয় নাই। শতসংখ্য নীলোৎপল নিবেদন 
করিলে অগ়িষ্টোমযজ্ঞের ফল লাভ হয়, সহম্রসংখ্য নীলোৎপল দান দ্বারা অচ্চন! করিলে 
রাজনুয়ফল হইয়া থাকে । 

বিষুধর্ষোত্তরে কুমুদের বিষয়ে এইরূপ লিখিত আছে যে, কুমুদপুষ্প প্রদান করিলে এক- 
মাধাপরিমিত রজতদানের ফল প্রাথ হওয়া যায়। শতসংখ্য কুমুদকুস্থম নিবেদন করিলে 

চন্্রধামে সসম্মানে নিবসতি করিতে পারে) সহশসংখ্য প্রদান করিলে বাসনাঙ্রূপ গতি প্রাপ্ত 

হওয়। যায় এবং লক্ষসংখ্য দ্বারা অর্চনা! করিলে অশ্বমেধযজ্ের ফল হইয়া থাকে। হরিকে 
রক্তোৎপল নিবেদন করিলে এক্পে দ্িগুণিত ফল হইয়া থাকে। ২। 



৭ম বিলাসঃ। ] শ্রীঞ্রহরিভক্তিবিলাঁসঃ। ৩৩৭ 

কাগ মাহাক্াং। 

স্কান্দে ব্রহ্ধনারদসংবাদে ।_ - 

জাতরপনিভৈধিষুং কদশ্বকুস্থমৈমূ্নে | যেহচ্চয়স্তি চ গোবিন্দং ন তেষাঁং দৌরিজং ভয়ং ॥ 
কদশ্বকৃহুমৈর্ঘ গৈর্ষেইসচয়স্তি জনার্দনং । তেষাং যমালয়ো নৈব ন জায়ন্তে কুযোনিযু॥২) 

কিঞ্চ_-ন তথা কেতকীপুশৈর্মণলতীকু্মৈর্ন হি। তোষমায়াতি দেবেশ: কদগ্ষকুন্থমৈযথা! ॥ 
দৃ্] কদম্বপুপ্পাণি গ্রীতো। ভবতি মাধব: | কিং পুনঃ পুঁজিতন্তৈশ্চ সর্ববকামপ্রদে! হরিঃ 
যথা পদ্মালক্াং প্রাপ্য গ্রীতো৷ ভবতি মাধব: । কদম্বকুন্থমং লব্দ1 তথা গ্রীণাতি লোককৃং। 

সকৃৎ ক্দম্ব*ুষ্পেণ হেলয়া হরিরর্চিতঃ | সপ্তজন্মানি দেবেশস্তম্ত লক্ষমীরদূরত; | 
কদস্বপুষ্প্গন্ধেন কেশবে! বা স্থবাসিতঃ ৷ জন্মাধুতার্জিতত্তেন নিহতঃ পাপসঞ্চয়ঃ ॥ ২২ ॥ 

রা আধ।ঢ়ে বিশেষ | 

ঘনাগমে ঘনশ্তামঃ কদস্বকুন্ুমার্চিতঃ | দদাতি বাঞ্িতান্ কামান্ শতজন্মানি সম্পদঃ ॥ 

কদশ্বকুন্ুমৈদে'বং ঘনবর্ণং ঘনাগমে। হেইচ্চয়ন্তি মুনিশ্রেষ্ঠ তৈরাপ্তং জন্মনঃ ফলং ॥ 
করবীরশ্য মাহাস্ম্যং | 

স্কান্দে শ্রীশিবোমাসংবাদে।__ 
করবীরৈর্মহাদেবি ষঃ পৃজযনতি কেশবং। দশদৌবর্ণ কৈঃ পুশ্পৈর্যৎ ফলং তদবাপুয়াৎ ॥ 

পা আপ আজ 

_ জাতরূপং সুবর্ণ তন্লিভৈস্তৎসদৃশবর্শৈরিত্যর্থঃ। ন চ তে কুষোনিষু জায়ন্তে ॥ ২১ ॥ লোক- 
কুদপি হেলয়াপি। বাশব্দো যদি বেত্যর্থ:, কদস্বপুষ্পন্ত গন্ধমাত্রেণাপি যদি বা বাসিতস্তথা- 
গীত্যর্থঃ | ২২ ॥ 
শর ও ৭ সস পপ পপ শত শে ৮ পপ আর আপ ক ৮ 

স্বন্দপুরাণে বষনারদসংবাদে কান্বিষয়ে লিখিত আছে ৫ যে, হে তপোধন । যেসকল বাকি 

কাঞ্চনবর্ণ কদস্বপুষ্প দ্বার! হরির অগ্চনা করেন, তাহাদিগের শমনভয় বিগ্যমান থাকে না। যে 

সকল ব্যক্তি মনোরম কদম্বপু্ দ্বার হরির পুজ। করেন, তাহাদিগকে শমনপুরে গমন করিতে 

হয় না! এবং কুষোনিতেও দেহ পরি গ্রহ করিতে হয় না। ২১। আরও লিখিত আছে যে, কদস্ব 

পুণ্পে যেরূপ হরির সন্তোষ হয়, কেতকী অথব! মালতী কুন্থুমে সেবপ হয় না। কদম্ব দেখিবা- 

মাত্রই হরি প্রীত হইয়া থাকেন? স্থৃতরাং তাহার দ্বার! অর্চিত হইলে যে কিরূপ হুন, তাহ! 
আর কি বলিব? তখন তিনি অখিল বাঁসনাই পূর্ণ করিয়া থাকেন। লোকস্থ্টিক্র্তী মাধব 
কমলাকে প্রার্ধ হইলে যেরূপ প্রীত হয়েন, কদম্বপুষ্প প্রাপ্ত হইলেও সেইরূপ প্রীতি লাভ 
করেন। একবারমাত্র কদম্বকুহ্মদ্বারা হেলাসহকারেও জনার্দনের পুজা করিলে হরি এবং 
কমল! সপ্তজন্ম যাবৎ তদীয় সঙ্গিধানে অধিষ্ঠিত পাকেন। হরিকে কদম্বপুশ্প দ্বারা স্থবাসিত 

. করিলে প্রত অফুতজন্মসঞ্চিত পাতকপুঞ্জ ধ্বংস করিয়া থাকেন । ২২। 

আষাঢ় মাসে উহার মাহাত্যবিশেষ।-স্কন্দ টরাণে বর্ণিত আছে যে, বর্ধাখতু সমাগত 
হইলে যদি জলদশ্যামল হরিকে কদস্বপুষ্প দ্বারা পুঁজ! করা যায়,তাহা৷ হইলে তিনি শত্জন্ম যাবৎ 

৪৩... 

শে গা পপির শপ শা স্পা 

কক 
রা 



৩৬৮ প্ীপীহরিভক্তিবিলাসঃ | [৭ম বিলাসঃ। 

করবীরৈঃ সবরতৈষ্চ যো বিজু সরুদর্চয়েৎ। গবামযুতদানস্ত ফলং গ্রাপ্নোতি মানব: ॥ 
ততৈব ব্রদ্মনারদসংবাদে-_ 

যেহচ্চয়স্তি স্থরাধাক্ষং করবীরৈঃ সিতাসিতিঃ । চতুষুগানি বিপ্রেন্দ্র গ্রীতো ভবতি কেশবঃ॥ 
সিতরজৈর্মহাপুণাঃ কুক্থমৈঃ করবীরজৈঃ | যোইচ্যুতৎ পৃজয়েন্তক্তযা সযাতি গরুড়ধবজং॥২৩| 

পুরদ্ধি পুষ্পত্য মাহাক্মযং । 

পুরদ্ধি,পুশপৈর্ধঃ কুর্ধ্যাৎ পৃজাৎ মধুরিপোর্নর:| তন্ত প্রসাদমায়াতি দেবশ্চক্রগদাধরঃ ॥ 
রম্যাঃ পুরদ্ধি_মঞ্চ্যে। দয়িতান্তন্ত নিত্যশঃ | পুরদ্ধি,পুষ্পং যো৷ দগ্যাদেকমপ্যস্য মগ্ডলে ॥ 

তিলপ্রস্থপ্রদানস্য ফলং প্রাপ্পোতাসংশয়ং। পুরন্ধি, মঞ্জরীপুশ্পৈ: সহত্রেণার্চয়েদ্ধরিং ॥ 
অগ্রিষ্টোমমবাপ্রোতি কুলমুদ্ধরতে তথা। কর্ূররপটবাসেন পুরদ্ধিমধিবাসিতাং। 
মহারজনরক্তে চ তথা সুত্রে নিবেশিতাং। মালাং পুষ্পসহমত্রেণ যঃ প্রষচ্ছতি ভক্তিতঃ॥ 
অশ্বমেধফলং তশ্য নাত্র কার্য্যা বিচারণা। শতেন বাজপেয়স্ত ফলমাপ্রোত্যসংশয়ং | 

প্লক্ষপূজাং তথা কৃত্বা সর্বজ্ঞানমবাপুয়াৎ ॥ ২৪ ॥ 

_. সম্পদস্চ বিভূতীর্দ্দাতি। ঘন্তাম ইতি ঘনবর্ণমিতি চ কদসবপুষ্পভূষণেন শোভাতিশয়োইভি- 
প্রেত: ॥ ২৩॥ তথেতি সমুচ্চয়ে পক্ষান্তরে বা। মহারজনরক্তে সুত্রে পুষ্পসহক্রেণ নিবেশিতাং 

গ্রথিতাং মালা যঃ প্রযচ্ছতি। শতেন পুরদ্ধি, পুপাণাং। এবং লক্ষঞ্চ তেন পৃজাং | ২৪ ॥ 

প্রতি জন্মের অভীপ্গিত বাসনা দিদ্ধ করেন এবং সকলপ্রকার সম্পত্তি দিয়া থাকেন। হে 

তাপসপ্রবর ! যে সকল ব্যক্তি বর্ধাখতুতে দেবদেব নীরদবরণকে কদস্বপুষ্প দ্বার! পূজ। করেন, 

তাহাদিগেরই জন্ম সার্থক | 

করবীরপুষ্পসম্বন্ধে স্বন্দপুরাণে শিবোমানংবাদে লিখিত আছে যে, হে মহেশ্বরি ! যে ব্যক্তি 
করবীরপুষ্প দ্বার! হরির পূজা করেন, তাহার দশস্বর্ণমুদ্রাদানের ফল হয়। যে ব্যক্তি অতীব 

লোহিতবর্ণ করবীর-কুস্থম দ্বারা একবারমাত্র হরির পুজা করেন, তাহার অযুতগোদানের ফল 
হইয়া থাঁকে। স্বন্দপুরাণে ত্রগ্ধনারদসংবাদে লিখিত আছে যে, যিনি শুভ্র অথবা! লোহিত- 
করবীর দ্বারা দেবদেব হরির অষ্ঠনা করেন, হে দ্বিজেন্ত্র ! চতুযুগাবসান যাবৎ হরি তংপ্রতি 
পরিতুষ্ট থাকেন। অতীব পবিত্র শুভ্র অথবা রক্ত করবীরকুস্থম হারা ভক্তিসহকারে মাধবের 
পূজ! করিলে অচ্যুতদেবকে লাভ করিতে পারে। ২৩। 

অতঃপর পুরদ্ধি,পুপ্পের বিষয় ।-_যে বাক্তি পুরদ্ধি,কুন্ুমদ্বার! মধুক্দনের অর্চনা করেন, 

চক্রগদ্দাপাণি হরি তংপ্রতি প্রীত থাকেন। রমণীর পুরদ্ধি ম্জরী সর্বদাই হরির সম্তোধ বিধান 
করে। যিনি প্রত্ৃর মগুলে একটীমান্র পুরন্ধি.কুস্থম অর্পণ করেন, তাহার গ্রস্থপরিমিত তিল- 

দানের ফল লাভ হয় সন্দেহ নাই। যেবাক্তি সহশরংখ্য পুরষ্থিম্ঞ্জরী অথব! তৎ-পুশ্পের দ্বারা 
জনার্দিনের পুজা! করেন, তাহার অগ্রিষ্টোম্যজ্ের ফল লাভ হয় এবং তিনি স্বীয়কুল উদ্ধার 
করিয়া খাকেম। সহশরসংখ্য পুরদ্ধিকুস্থম কপুরচুর্ণ যোগে বালিত ও কুইভবর্ে রঞ্জিত হজে 
গ্রথিত করিয়া ভক্তিসহকারে হরিকে সেই মালা প্রদান করিলে অশ্বমেধজফল হয় সঙ্গেই 



পম বিলাসঃ।] শ্ীশ্হরিভক্তিবিলানঃ| ৩৩৯ 

| অগন্ত্যগুষ্পন্ত মাহাস্থ্যং । 
সটদ্দ ব্রন্দনারদসংবাদে ।-_ 

অগঙ্টাকুহুমৈর্দেব যেহন্য়ন্তি জনার্দনং। দর্শনাত্তস্ত দেবর্ষে নরকািঃ প্রশাম্যতি ॥ 

ন তৎ করোতি বিপ্রেন্্র তপন! তোষিতে। হরিঃ | যৎ করোতি হ্ৃধীকেশো মুনিপুশৈরলক্ক তঃ॥ 
মুনিপু্পরূতাং মালাং যে বচ্ছন্তি জনার্দীনে। দেবেন্দ্রোইপি মূনিশরেষ্ঠ কম্পতে তম্য শবয়া ॥ 
কিঞ্চ তত্রৈবান্তত্র ।-.. 
মুনিপুণ্পকৃতাং মালাং দৃষ্ট1 কণ্ঠে বিলম্বিতাং। গ্রীতো৷ ভবতি দৈত্যারির্শজন্মানি নারদ ॥ 
অগন্ত্যবৃক্ষস্ৃতৈঃ কুস্থমৈরসিতৈঃ মিতৈঃ| যেহচ্চযিষ্যস্তি দেবেশং সংপ্রান্তং পরমং পদং ॥ ২৫॥ 

- বিঙকুরহন্তে_ 

অগন্তাসস্ভবৈঃ পুশ্পৈঃ কিংশুকৈঃ স্থমনোহরৈঃ। সমভার্চ্য হৃমীকেশং জন্মদুঃখাদ্ধিমুচযতে ॥ 
তত্র চ কান্তিকে বিশেষঃ 

স্কাদ্দে তত্রৈব।__ 

বিহায় সর্বপুষ্পাণি মুনিপুর্পেণ কেশবং। কান্িকে যোইট্চয়েস্তক্্যা বাঁজিমেধফলং লভেৎ॥২৬ 

মুনিপ্ শাচ্চিতো বিষুঃ কা্তিকে পুরুযোত্মঃ। দা ত্যভিমতান্ কামান্ শশী বুষ্যস্থিতো যথা ॥২৭| 

গবামযুতদানেন য ফলং প্রাপ্যতে মুনে। মুনিগুশ্পেণ চৈকেন কান্ঠিকে তং ফলং স্থতং॥ 

হে দেবর্ষে! তন্য দর্শনা তেষাং দর্শনাদিতার্থট । কে আত্মনে! তক্তন্ত বা॥ ২৫॥ 

কিংশুকৈঃ পলাশপুশ্পৈ: কিংবা কিংশুকপুষ্পাকারৈরিত্যর্থঃ। 

যথা হূর্্যস্থিতঃ শশীতি অমীবান্তায়াং যথা ফলবিশেষে। ভবতীত্ার্থঃ। শশীতি হন্বপাঠেনৈক- 

পদ্যে যোগবিশেষঃ | অর্থন্্ব ল এব। যদ | শ্ুকুরক্তাগন্ত্যপুষ্পৈঃ পৃজিতঃ মন্ শশিক্রর্যয়োঃ 

স্থিত ইব তাভ্যামপ্যধিকঃ পরুষোত্তমে। ভবতি, অতঃ শোভাতিশয়ং প্রাপ্তোহসৌ শ্যামনুন্বরঃ 

_সন্তষ্ঃ ন্ অভিমতান্ দ দদাতীত্যর্থঃ॥ ২৬-২৭। 

নাই | শতসংখ্য পুরদধিকুন্থম_ প্রদান করিলে নিঃ সন্দেহে বাজপেমযজ্ঞফল হইয়া থাকে এবং 

লক্ষসংখ্য দ্বারা অর্চন৷ করিলে সর্বজত্ব প্রাপ্ত হওয়। যায়। ২৪। ্ 

অতঃপর বকণপুশ্পের বিষয় । - স্বন্দপুরাণে ব্রহ্মনারদসংবাদে লিখিত আছে যে, হে নারদ! 

যেসকল ব্যক্তি বকপুষ্প দ্বার হরির পৃজ। করেন, তাহাদিগকে নিরীক্ষণ করিলে নরকানল 

নির্বাপিত হইয়। যায়। হে বিপ্রসত্তম! বককুন্থম দ্বারা বিভূষিত করিলে হরি যাহ! করেন, 

তপোহুষ্ঠান স্বারা গ্রীতিবিধান করিলে তাহ! করেন না। হে তাপসশ্রেষ্ঠ ! যে ব্যক্তি কেশবকে 

বককুন্থমের মালা প্রদান করেন, স্থররাজও তদীয় ভয়ে বিকম্পিত হইয়। থাকেন। এ পুরা- 

ণের অন্তত্রও লিধিত আছে যে, হে দেবর্ষে! স্বীয় কঠে কিংবা ভক্তজনের কণ্ঠে বককৃচ্ছম- 

রূচিতা মাল! বিলম্ধিত দর্শন করিলে হরি ততপ্রতি দশজন্ম যাবং পরিতুষ্ট থাকেন। যে সকল 

বাজি অথব! কৃফবর্ণ বককুন্থম দ্বারা দেবদেব অনার্দনের পুজ। করেন, তাহাদিগের 

পরমপদ লাভ হয়। ২৫। বিষ্ুরহস্তে লিখিত আছে যে, পলাশপুষ্পতুল্য মনোরম বকপুপপ দ্বারা 

মাধবের পৃজা করিলে জন্মদুঃখ হইতে মুক্তিলাভ হইয়। থাকে। 



০ সপ সপজত শত শা শত ০৩ টি 

৩৪০ নিিনিরিবরাাতি ৰ 1 খম বিলাস) । 

পাল্পে কািকমাহাত্যে চ।-_ 

মুনিপু শৈর্বদি হরিঃ পুজিত; কািকে নরৈঃ | টি গতিদো জানিনা 
কেতকীপুষ্পন্ত মাহাক্মাং। 7 

স্কান্দে তত্রৈব। কেতকীপুষ্পকেণৈব পৃজিতো গরুডধ্বজ:। সমাঃ সহশ্রং সুর্নীতো পারার | 
অর্চয়িত্ব! হধীকেশং কুন্্মৈঃ কেতকোস্তবৈ:। পুণ্যৎ তন্তবনং যাতি কেশবন্ প্রমা্য়ং ॥ ২৮॥ 

কিঞ্চ।__স্বর্ণকেতকীপুষ্পং যে দদাঁতি জনার্দনে। স্ঁবর্ণদান্জং পুণ্যং ঈভতে স মহামুনে ॥ 
বিশেষতশ্চাধাড়ে। 

তদ্রেব।-_কেশবঃ কেতকীপ্ শপৈষিথুনস্থে দিবাকরে। যেনাচ্চিতঃ সকত্তক্্যা স মুক্তো নরকার্ণবাৎ।॥ 
কেতকীপস্পমাদায় মিথুনস্থে দিবাকরে ৷ যেনাচ্চিতে। হরির্ভক্তযা গ্রীতো৷ মন্বস্তরং মুনে ॥ 

শ্রাবণে মাহাআ্যুবিশেষঃ | 

কর্করাশিগতে স্্ষ্যে কেতকীপত্রকোমলৈঃ। যেইচ্চয়িষাস্তি গোবিন্দং সংপ্রাপ্ধে দক্ষিণায়নে। 

কৃত্ব। পাপনহআ্াণি মহাপাপশতানি ছ.। তে২পি যাশুস্তি বিপ্রেন্ত যত বিষ যা সহ॥২৭। 

(পত্রকৈকেনেতি পাঠে একেনাপি পত্রেণেত্যথ:। পত্রশবোহতর পুষ্পপত্রপরঃ | যা | 
কেতকীশবেন তংপুষ্পং তশ্যৈকপত্রেণ। ক্ষচিচ্চ পত্রেকেনৈবেতি পাঠঃ ॥ ২৮ ॥ স্থবর্ণবৎ যং 
কেতকীপুষ্পম্, এতেন শুক্লাভং বন্যকেতকং ব্াবচ্ছিন্নং ॥ 

__. কাষিকমাসে বকপুষ্পদানের ফলবিশেষ।-_ধিনি অপরাপর পুষ্প বিসঙ্জ্ন পূর্বক কেবল- 
মাত্র বকপুষ্প দ্বারা কাণ্িকমাসে ভক্তিনহকারে হরির অর্চনা করেন, তাহার অশ্বমেধযজ্ঞানুষ্ঠা- 

নের ফল লাভ হইয়! থাকে । ২৬। কান্তিকমাসে বকপুষ্প দ্বার। পূজিত হইলে পুরুষপ্রবর হরি 
যেরূপ অমাবস্যাদিনে অচ্চিত হইলে ফল প্রদান করেন, সেইরূপ অভীক্সিত পূরণ করিয়া 
থাকেন। হে তাপস! অযুতসংখ্য গোদানে যে ফল প্রাঞ্চ হওয়। যায়, কাণ্তিকমাসে একটা- 

বকপুষ্পদ্ধারা অচ্চন৷ করিলে সেই ফল প্রাপ্ত হইতে পারে। পদ্মপুরাণে কাঙ্তিকমাহাত্মো 
লিখিত,.আছে যে, নরগণ কাঠিকমাসে বকপুগ্ণ ছার! জনার্দনকে পূজা! করিলে, প্রভূ তাহা- 
দিগকে জ্ঞানী উর্ধরেতা ও তাপসবর্গের গতি প্রদান করিয়া থাকেন। 

কেতকীপুশ্পের বিষয় ।-্বন্দপুরাণের পূর্বোক্ত স্থানেই লিখিত আছে যে, কেবলমাত্র 
কেতকীপৃষ্প দ্বার! গরুড়ধ্বজ হরির অর্চনা করিলেই তিনি সহন্রবর্ধ যাবৎ অর্চকের প্রতি 
পরিতুষ্ট থাকেন। কেতকীতরুজাত পুষ্প বারা হরির পুজা করিলে যে স্থলে কমলা অবস্থিতি 
করেন, সেই পবিজ্র বিষু্ধামে গমন করিতে পারে । ২৮। আরও লিখিত আছে যে, ষে বাক্তি 

কাঞ্চনবর্ণ কেতকীপুণ্প হরিকে অর্পণ করেন, হে মহ্র্ষে! তিনি কাঞ্চনদানের পুণ্য প্রাপ্ত হন। 

ভাঙ্করদেব মিথুনরাশিগত হইলে ষে ব্যক্তি কেতকীপুষ্প গ্রহণ পূর্বক ভক্কিসহকারে প্রী- 
কষের উপাসন। করেন, তিনি নরকার্ণব হইতে পরিত্রাণ প্রাপ্ত হন। হে তাপন! সুর্যান্থিখুল- 
রাশিগত হইলে যে ব্যক্তি কেতকীপুষ্প দ্বার! ভক্তিসহকারে কেশবের উপাসনা করেন, হরি 
এক মন্বস্তর যাবৎ ততপ্রতি সন্ত থাকেন। 



খম বিলানঃ। ] গঞ্রীহরিভক্তিবিলাসঃ। ৩৪১ 

ক শেষঃ। উব।_ ত্িকেইপি মাহাত্াবি 

সারির ইষতকীগ্ দততং দেন কলৌ হরেঃ। দীপদানঞচ দেবর্ষে তারিতং স্বকূলাযুতং ৩, 
রি হ কুন মাহঝাং। 

স্কান্দে সী এ 

অভ্র রি কেশুবং কন্মঘাপহং | প্রয়্াতি ভবনং বিষ্টোর্বাদ্দিতং মুনিচারণৈং ॥ 
দশমন্তন্ষে চ সাক্ষাৎ শ্রীভগবদ্ধেশবর্ণনে ।-_ 

অপোণপত্ুযপগতঃ প্রিয়য়েহ গাৈস্তসবন্ দৃশাং সখি সুনির্বুতিম্চ্যুতো বঃ। 
” স্বাস্তাঙ্গলজকুচকুদ্কুমরপ্রিতায়াঃ কুন্দশ্রজঃ কুলপতেরিহ বাতি গন্ধঃ ॥ ৩১ ॥ 

তথা ।__ কুদ্দদামর্ুতকৌতুকবেশে! গৌপগোধনবৃতো যমুনায়াং। 
নন্দস্থুন্ুরনঘে তব বংসো নর্শদঃ প্রণয়িনাং বিজহার ॥ ৩২। 

 দ্বীপদানঞ্চেতি ৃ ষটান্তত্বেন,  তন্থ কার্তিকে পরমপ্রসিদ্ধমাহাত্্যাৎ ॥ ২৯_৩*॥ 
রাঁসক্ীড়ায়াম্ অন্তহিতশ্য শ্রীভগবতোহদ্বেষণে বিরহাকুলানাং শ্রীবল্লবীনাৎ বচনং। অগীতি 

নির্ধারণে প্রশ্নে বা। তো এণপত্তি! হে সখি! বো যুস্মাকং দুশাং । গাত্রৈঃ শ্রীলোচনাস্তবয়বৈঃ 

শাবণমাসে কেতকীমাহাস্া । হে বিপ্রসত্তম ! দক্ষিণায়ন সমাগত হইলে যৎকালে ভাস্বর- 
দেব কর্কটরাশি আশ্রয় করেন, তৎকালে যে সকল ব্যক্তি কেতকীকুন্থম দ্বারা হরির পুজ। 
করেন, সহম্র সহন্র শত খত পাপে পাতকী হইলেও তাহার1, যে স্থানে হরি কমলা সহ বিরাজ 
করেন, সেই লোকে গমন করিয়া! থাকেন। ২৯। 

কাণ্তিকমামে কেতকীপুষ্পদানের বিষয়। যে বাক্তি কানিকমাসে হরিকে কেতকীপুষ্প ও 

দীপ প্রদান করিয়াছেন, তিনি স্বীক্প অযুতকুল পরিত্রাণ করিয়াছেন। ৩ৎ। 

অতঃপর কুন্দপুণ্পের মাহাত্ম্য ।_্বন্দপুরাণে পূর্বোক্ত স্থানেই লিখিত আছে যে, কুন্দপুষ্প 
ছ্বার৷ পাপনাশন হরির পুজা করিলে মানব খষিগণ ও চারণবর্গের অগ্চনীয় হরিধামে, প্রস্থান 
করেন। দশমন্কন্ধে সাক্ষাৎ ভগবদ্ধেশবর্ণনে লিখিত আছে যে, গোপীকুল দৃষ্টি প্রসন্ন দর্শনে 
হরিণীঝুলের শ্রীহরিদর্শন সম্ভাবনা করত বলিলেন, হে হুরিণপত্বীগণ ! আমাদিগের হরি নিজ 
সুন্দর মুখ ও বাহু ইত্যাদি দ্বার! তোমাদিগের দৃষ্টির গ্রীতি বিস্তার পূর্বক প্রিয়া সহ কি নিকট- 
বর্তী হইয়াছিলেন? কেন না, এ স্থানে কাস্তাঙ্গসঙ্গনিবন্ধন তদীয় কুচকুদ্কুমে অন্থরঞ্জিতা 

শ্রীহরির কুন্দপু্পমালার গন্ধ প্রাপ্ত হওয়া! যাইতেছে । ৩১। আরও লিখিত আছে যে, গুক- 
দেব বলিয়াছিলেন, হে নৃপতে ! প্ীহরি এরূপেই বৃন্দাবন-ভূমে ক্রীড়া করত নন্ধ্যাকালে গোধন- 
সমূহ প্রত্যানয়ন করিয়া যৎকালে কালিম্দীতে ক্রীড়া করেন, গোপিকারা! তদ্বীয় তাৎকালিক 
সৌভাগ্য কীর্তন পূর্বক বলিলেন, হে যশোমতি ! স্বীয় বংস নন্দতনয প্রীহরি গোপিকাগণের 
উৎসাহার্থ কৌতুহলী হইয়! কুন্দপুষ্পমানায় সুশোভিত হইয়| যখন ক্রীড়া করেন, তখন মন্দ মন্দ 
সমীরণ চন্দনসদূশ সুগন্ধ ও সুশীতল স্পর্শ বার! তদীয় সম্মাননা করত অঙ্গকুলরূপে বীজন করে 

তত পর শান সন সর 

০০০ 



৩৪২ | শ্রীপ্রহরিভক্তিবিলাসঃ। .. [৭ম বিলাসঃ। 

পাবীকুহ্মদ্ক ম।হাক্সযং। 

বিষ্ুপুরাণে ।-__ 

অর্টিযিত্বা হষীকেশং পাবস্তীকুনুমমৈর্নরঃ ॥ হপুষ্টগণাকীর্ণং কাক? লোকমবাঞ যে ॥ ৩৩. . 

কর্ণিকারস্ত মাহাত্মাং। 

তব্রৈব।-_ 

কর্ণিকারময়েঃ পুট্পৈ: কাটন্ত: বনকনু গ্রতৈ:। অর্চিয়িত্বাচ্াতং লোকে তন্চণঘোকে রি | 
দশমব্ক্ধে চ তঁত্রিব। _ 

বর্থাগীড়ং নটবরবপুঃ কর্ণয়োঃ কর্ণিকারং, বিভ্বদ্বাস: কনককপিশং বৈত্য়স্তীঞ্চ মালাং। 

রন্ধন বেণোরধরন্থধয়! পূরয়ন্ গোপবৃন্দৈবপ্বারণ্যং স্বপদরমণং প্রাবিশদগীতকীতি। ॥ ৩৪ | 
রকশতপত্রিকায়। মাহাস্বাং। 

স্বান্দে তত্রৈব।-_ 

বুঙ্কুমারুণবর্ণাঢ্যাং গন্ধাঢ্যাং শতপত্রিকাং। যে দদাতি জগন্নাথে শ্বেতদ্বীপাৎ পতেন্ন হি॥ 

হনিবতি পরমানন্ তন সন পরি রাখ! সাট্ত ইহ উপগঞ্ভ নিকট প্রা: ভন 
লিঙ্গমান্ঃ কান্তেতি। কুলপতেঃ শ্রীকষস্ত। এবং রাসক্রীড়ায়াং শ্রীভগবতা সাক্ষান্ষণভূতকুন্দ- 
মালায়। গৃহীতত্বাৎ তয়ৈব চ ভগবছুপগমবিজ্ঞানাত্ততপ্রিয়ত্বসিদ্ধা! মাহাত্মাবিশেষঃ সঙ্গতঃ ॥ ৩১। 

তথা দিবসাস্তরে তামামেব প্রীযশোদাং প্রতি বচনং কুন্দেতি। কুন্দস্ত দায়! মালয়। কৃতঃ কৌতু- 
কেন পরমোৎসাহেন যদ্বা কৌতুকমুৎসবস্তদ্রপো বেশে! যেন। এবং মাহাত্ম্যবিশেষঃ 

সিদ্ধ এবঃ ॥ ৩২ ॥ 

পাবস্তী হুন্দভেদ:। হষটপুষ্টের্তর্বহিঃস্থপূর্ণেঃ গৈ পার্দৈরাকীর্ণং ব্যাঞ্চং কাচ কৃষণসম্ব- 

দ্িনং। হৃপুষ্ট ইত্যসমন্তপাঠে নরম্য বিশেষণং ৷ পাধাস্তরং স্থগমং ॥ ৩৩॥ 

কর্ণিকারং কর্ণয়োবিভ্রদিতি সাক্ষাৎ শ্রীভগবদ্ধেশে তন্ত বর্ণনেন মাহাত্যতরঃ সিদ্ধ এব ॥ ৩৪ ॥ 

জনার্দনে, দানং সমপ্পণং ॥ 

এবং গন্ধর্ব প্রভৃতি উপদেবতারা স্বতিবাদক হইয়া বাস, পন ও কুম্তুমবর্ষণ দ্বার] সর্বথ। 

আরাধন। করিয়। থাকেন। ৩২। 

পাবস্তীমাহাত্ময ।__বিষুঃপুরাণে লিখিত আছে যে, পাবস্তীপুত্পদ্বার৷ হরির পুজ! করিলে 
মানৰ অন্তর্বান্থে আনন্দপূর্ণ পারিষদবর্গে পরিবেষ্টিত কৃষ্ণধামে গমন করে। ৩৩। 

, 'কর্ণিকারমাহাত্মা ।--উক্ত পুরাণেই লিখিত আছে যে, কাঞ্চনবং দিব্যকান্তি মনোরম কর্ণি- 

কার গুম্প ছার! হৰির পুঁজ! করিলে তদীয় ধামে সসম্মান বসতি হয়। দশমস্বন্ধে লিখিত আছে 
যে, শুকদেব বলিয়াছিলেন, হে নরপতে ! কিরূপে শ্রীহরি স্বরণে ব্রজবালাদিগের চিত্ত কৃ 
হইল, তাহ! ৰলি, অরধান কর। গোপিকার! মনে করিলেন, শ্রীহরির নটবর ঘেহ পরিগ্রহ ূ 
পূর্বক স্বীয় পদচিছ্নিত মনোরম বৃন্দাবনে প্রবিষ্ট হইলেন। তীয় শিরোদেশে মষ্ুরবর্হনির্দিত 
মুকুট, শ্রৰণযুগনে কর্ষিকার, পরিধানে ব্বর্ণবং কপিশরর্ণ বস্ত্র, গলে বৈজয়ৰী মাল! বিরাজমান । 

পপ আঃ পরস্পর 



পম বিলাসঃ। ] শ্রীহরিভক্তিবিলাসঃ ৩৪৩ 
সেবস্তীপলীশপুপ্পয়োর্মাহাক্বাং। 

ততৈব-_সেবস্তীকুহমৈ: পুণ্যে: কিংসুকৈঃস্থমনোহরৈঃ।সমভ্্চ্য হযীকেশং জন্ঃখাধিমুচ্যতে॥ 
কুজস্য মাহাত্ম্যং। 

তত্রৈব।-__ 

গন্ধাট্যের্বিমলৈরন্টৈঃ কুহ্ছমৈ: কুজকোন্তবৈঃ। ভক্ত্যাভ্যচ্চ্য হযীকেশং শ্বেতদ্বীপপ বসেন্নরঃ ॥ 
| চম্পকপ্য মাহায্)ং। 

স্কান্দে তত্রেব।__নীলোৎপলসমং দানং চম্পকন্ত জনাদীনে ॥ 

ততরৈব ব্রক্ষনারদসংবাদে ।-_ 

ব্যাকালে তু দেবেশং কুস্থমৈশ্চম্পকোন্তবৈঃ ৷ হযেহচ্চয়ন্তি নর। ভক্ত্য। সংসারে ন খনগতিঃ ॥ 
অশোকবকুলয়োর্মাহাক্ম্যং। 

তত্রৈব বিষুরহস্যে ।_ 

অশোককুক্থমৈ রম্যৈর্জন্মশোকভয়াপহং ৷ পৃজক্িত্বা হরিং দেবং যাতি বিষুমনাময়ং ॥ 
অন্তচ্চ স্কান্দে তত্রৈব।__ 

বকুলাশোককুনুমৈষেইচ্চয়স্তি জগৎপতিং। তে বসন্তি হরেলোকে যাবচ্চভ্রদিবাকরৌ | 
পাটলন্ত মাহাস্ন্যং | 

তাত্রেব।__ 

যোইচ্চয়ে পাটপাপুট্পৈঃ সর্ধবপাপহরং হরিং। স পুণ্যাত্মা পরং স্থানং বৈষ্বং ব্রজতে গ্রবং | 

যঃ পুনঃ পাটলাপুশপৈর্বসন্তে গরুড়ধবজং। অর্চয়েখ পরয়। ভক্ত্য। মুক্তিভাগী ভবেদ্ধি সঃ 1 
তিলকন্ড মাহাক্স্যং | 

বিষুরহন্তে 1 
তিলকত্তোজ্জ'লঃ পুশ্পৈ: সংপৃজ্য ডা | গাগা? নিরাতস্কঃ দানার ভবেৎ ॥৩৫। 

_. নিরাতক্কঃ সংসারাদিভয়রহিতঃ ॥ ৩৫ ॥ 

তিনি স্বয়ং অধরাম্ৃত দ্বারা বেুরদ্ধ দ্ধ, পরিপূর্ণ: করিতেছেন এবং গোপবর্গ তদীয় সমস্তাৎ তাহারই 

যশোগান করিতেছেন । ৩৪। 

লোহিতবর্ণ শতপত্রিকামাহাত্ম | -স্বন্দপুরাণের পূর্বোক্ত স্থলেই লিখিত আছে ধে, যিনি 
কুক্কুমবং শোণিতবর্ণ গন্ধপূর্ণ শতপত্রিকাপুষ্প হরিকে প্রদান করেন, তিনি আর শ্বেতদ্ীপ হে 

- পরিজষ্ট হন না। 

সেবস্তী ও পলাশমাহাত্ম্য ।_ স্বন্মপুরাণের পূর্ববোক্তস্থানেই লিখিত আছে যে, বিশুদ্ধ সেবস্তী 
. গু'অমোরম পলাশপুষ্প হ্বারা জনার্দনের পুঁজ! করিলে জন্সছুঃখ হইতে উত্তীর্ণ হওয়া যায়। 

কুজপুষ্পমাহাত্মা।_্নদপুরাণের পূর্বোক্ত দ্থানেই লিখিত আছে যে, মানব গন্ধবিশিষ্ট শুরু, 
খনকুজ ,স্প দ্বারা তক্তিসহকারে জনার্দনের পূজ! করিলে শ্বেতদ্বীপে অবস্থিভি করিতে পারেন। 

চম্পফপুসপমাহাত্থয। - বন্দপুরাণের পূর্বোক্ত স্থানেই লিখিত আছে যে, হরিকে চণ্পকপুষ্প 

শত ০ 



৩৪৪ ভ্ীতীহরিভক্তিবিলাসঃ। [ *ম বিলাস; । 

জবায়। মাহাত্ম্যং। 
বিষুঃরহস্তে__সমৃজ্জলৈর্জবাপুশ্পৈরভাচ্চ্য জলশায়িনং। স্ুপুণ্যাং গতিমাপ্রোতি বীতভীববাঁতমৎসরঃ। 
জবাপুট্পৈঃ পুমান্ ভক্ত্যা সংপুজ্য পুরুযোত্তমং ৷ উত্তমাং গতিমাপ্রোতি প্রসয়্ে গরুড়ধ্বজে | 

অটরূষকল্ত মাহাস্মাং। 
স্কান্দে তত্রৈব। 

অটরূষকপু্পৈর্ধ: পূজয়েং জগতাং পতিং। স পুণ্যবান্নরো যাতি বিষ্কোস্তৎপরমাং গতিং ॥৩৬ 
কুনুস্তন্য মাহাজ্যযং। 

তঁ্রেব।__ 
কৃম্ৃস্কুহ্থমৈর্হ ছৈ্ষেই্চয়স্তি জনার্দনং। তেষাং মমালয়ে বাস: প্রসাদাচ্চক্রপাণিনঃ ॥ ৩৭ ॥ 

সমূজ্ছলৈ: শুক্লুঃ। তৎপৃজয়ৈব প্রসন্্ে নতি। ্ বিতীয়ান্তে৷ বা! পাঠ: । পুরুযোত্মমিতি 
বিশেষণং ॥ ৩৬॥ মম ত্রহ্মণঃ ॥ ৩৭ | 

আছে যে, ধাহারা বর্ধাখতুতে চম্পককৃম্থমদ্বারা ভক্তিসহকারে দেবদেব হরির পুজা করেন, 

উাহাদিগকে আর পুনরায় সংসারে দেহধারণ করিতে হয় না। 
অশোক ও বকুলমাহাত্ম্য ।__বিষ্ুরহস্তে লিখিত আছে যে, মনোরম অশোক পুষ্পদ্বারা 

জন্মরহিত, ভয়নাশন, শোকরহিত দেবদেব মাধবের অচ্চন! করিলে রোগরহিত বিষুধামে গতি 

হইয়। থাকে। স্ন্দপুরাণের পূর্ববোক্তস্থলে আরও লিখিত আছে যে, ষে সকল ব্যক্তি বকুলপুস্প 
ও অশোকপুষ্প দ্বার! বিশ্বপতির পৃজ! করেন, চতুর্দশ ইন্দ্রের আধিপত্যকাল যাবৎ বিষুধামে 
তাহাদদিগের বাস হয়। 

পাটলপু্পমাহাত্মা ।__ন্বন্দপুরাণের পূর্ব্বোক্তস্থানে লিখিত আছে যে, ধিনি পাটলকুক্ম দ্বারা 

সর্ধপাপনাশন হরির উপাসনা করেন, সেই পুণ্যবান্ নিঃসন্দেহ হরির পরমধামে প্রস্থান করেন। 

যে ব্যক্তি বসন্ত খতুতে দৃঢ় ভক্তিপূর্ববক পাটলকৃক্বমহ্থার! গরুড়ধজ হরির পুজা করেন, নিঃস- 
নেহ ত।হার মুক্তিলাভ হয়। 

ভিলপুষ্পমাহাত্মা ।-_বিষুটরহস্তে লিখিত আছে যে, শুরুব্্ণ তিলকৃক্থম ছারা সম্যক্বিধানে 
হরির অর্চনা করিলে পাপহীন ও নির্ভীক হুইয় গ্রীহরির অন্থচর হইবে । ৩৫। 

জবামাহাত্ম ।__বিষুরহস্তে লিখিত আছে যে, শুরুবর্ণ জবাকুুম দ্বারা সলিলশায়ী হরির 
পুজা করিলে নির্ভীক ও মৎসরহীন হইয়া অতীব বিশ্তুদ্ধ গতি প্রাপ্ত হয়। যেব্যক্তি জবাপুষ্প 
দ্বারা বিধানে ভক্তিসহকারে গরুড়ধ্বজ হরির অর্চনা করেন, তিনি পরিতুষ্ট হওয়াতে উক্ত 

ব্যক্তিও পরম! গতি প্রাপ্ত হন। | 

অটক্বষকমাহাত্ম্য ।_্বম্দপুরাণের পূর্বোক্তস্থানে লিখিত আছে যে, ধিনি অটন্ষকপুক্প 
দ্বার! বিশ্বগতির অগ্টনা! করেন, সেই পুণ্যশীল হরির পরম পদ প্রাপ্ত হইয়! থাকেন। 

কুহুস্তকুন্ুমমাহাত্থয ৷ এঁ পুরাপেই লিখিত আছে যে, যে ব্যক্তি মনোরম কুমুত্তপুন্প দ্বারা 
হরির পূজা করেন, চক্রপাণি প্রতৃর অন্ৃকম্পায় আমার (ত্রদ্ধার) ধামে তদীয় বসতি হয়। ৩৭। 



“মবিলানঃ।] .  উ্রীহরিভক্তিবিলাসঃ। ৩৪৪ 
মল্লিকায়! মাহা্ম্যং। 

স্বান্দে তত্রৈব।__ 
মল্লিকাপুক্পজাতীনাং যুথিকায়ান্তথৈব চ। তথা কুজকজাতীনাং ফলশ্থার্ধং প্রকীর্ঠিতং | 
ততৈব প্রত্রক্ষনারদসংবাদে ।__ 

সথগন্ধৈরমক্লিকাপুশ্পৈরষ্য়িত্বাইচ্যুতং নরঃ| সর্বপাপবিনিম্ম্ক্কে। বিষুলোকে মহীয়তে ॥ ৩৮॥ 

মঙ্লিকাকুন্থমৈর্দেবং বসন্তে গরড়ধ্বজ্ং। যোহন্চয়েৎ পরয়। ভক্ত দহেৎ পাপং তিধাজ্জিতং 1৩৪। 
কুস্তীপুষ্পন্ত মাহাক্ম্যং। 

স্কান্দে তত্রৈব। কুস্তপুষ্পস্ত দেবর্ষে ষঃ প্রযচ্ছেজ্জনার্দনে। স্থবর্ণপলমাত্রন্ত পুষ্পে পুণ্পে ভবেম্মুনে। 
গোকর্ণাদীন।ং মাহাজ্মং | 

বিষ্চুরহস্তে ।-. 

গোকর্ণনাগকর্ণাভ্যাং তথ! বিলশ্লাতকেন চ। অর্চযিত্বাইচ্যুতং দেবং দেবানামধিপো! ভবেং॥ 
অগ্রলী-বোতকীপুশ্পৈঃ কুম্মাগুতিমিরোদ্বৈ:। অলং কৃত্বা নরঃ রুষ্ণং কৃতার্থো হরিলোকভাক্॥ 

দুর্বাদিপুষ্পাণাং মাহাস্থং। 
স্কান্দে তত্রৈব ।__ 

গৃহদুর্বাভবৈ: পুশৈস্তথ! কাশকুশোস্তবৈঃ | ভূধরং সমলঙ্কৃত্য বিষুঃলোকে ব্রজেয়রঃ ॥ 
বিষু্রহন্তে চ।-_ 

শরদূর্ববাময়ৈঃ পুপৈস্তথ। কাশকুশোস্ত'ধঃ | ভুবনেশমপন্ত্য বিষ্ুলোকে ব্রজেন্নরঃ ॥ ইতি। 
বর্ণভেদেন পুষ্পাণাং ফলভেদশ্চ দর্শিতঃ | তথা তেষাঞ্চ সর্ধেষাং মালায়! মহিমাধিকঃ ॥ 

তথ! চস্কান্দে বিষুধর্মোতরে চ।-_ 

শ্বেতৈ: পুশ্পৈঃ সমভ্যচ্চ্য নর! মোক্ষমবাপুয়াৎ। কামানবাপুয়াল্লোকে পীতৈর্দেবং সমর্চয়ন্॥ 
শত্রণামভিচারেধু তথ৷ কৃষৈঃ: প্রপৃজয়েং। ূ 

ফলস্তপূ্বমুক্তত্ত নীলোৎপলার্পণস্ত তত্র তখৈব ক্রমপাঠাং॥ ৩৮। ত্রিধেতি মহাপাতকাদি- 
ভেদেন বা॥ ৩৯ | 

সপ রস, + 

মন্লিকামাহাত্মা।-স্বদদপুরাণে লিখিত আছে যে, মল্লিকাজতীয় পু, বুমিকানাউীর গত 
কুজজাতীয় পুঙ্পের ফল পূর্ববকথিত নীলোৎ্পলদানের অর্ধফলসদৃশ বলিয়া গ্রথিত। স্বন্দপুরা- 
পের ত্রন্ষনারদনংবাদে লিখিত আছে যে, মানব স্থগন্ধপূর্ণ মল্লিকাকুস্থম দ্বারা হরির পৃজা করত 
নিখিল পাতক হুইতে বিমুক্ত হইয়া! হরিধামে গমন পূর্বক সসম্মানে তথায় অবস্থিতি করে।৩৮। 

, ধিনি বসস্তধতৃতে মন্লিকা পুষ্প দ্বারা দৃঢ়া ভক্তি সহকারে জনার্দানের পুজা! করেন, তিনি কি 
কায়জ, কি মনোজ, কি বাক্যজ ত্রিবিধ পাতক ভন্মীভৃত করিয়! থাকেন। ৩৯। 

কুস্তীক হুমমাহাত্ম্য।-.উক্ত ক্বন্দপুরাণেই বর্ণিত আছে যে, হে নারদ ! যিনি হরিকে কৃভীপু্প 

অর্পণ করেন, প্রত্যেক পুশ্পে তিনি এক পলমিত কাঞ্চনদানের ফল প্রাথ হন। * 

গোকর্ণাদিষাহাত্ময ।-_বিষুরহন্ঠে লিখিত আছে যে, গৌকর্ণ, নাগকর্ণ ও বিল্লাতক কুন্ম 

্বার। হরিকে অর্চনা! করিলে স্থরগণের অধিপতি হওয়া যায়। অঞ্জলী, বোতকী, কৃন্মাড ও 
ৃ 6৪8 ৃ 
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বিষ্ণরহস্তে চ।-_- 
্র্ণলক্ষাধিকং পুপ্পং মালা কোটিগুণাধিকা । দত্বা ভবতি কৃষ্ণায় নরৈর্ভক্তিসমন্বিতৈ:॥ ইতি ॥ 
মল্লিকান্ত দিবারাত্রোর্নক্তং সম্পাকযুথিকে। নন্দ্যাবর্তং চার্ধরাত্রে মালতীং গ্রাতরেব হি ॥ 
ইতরাণি চ পুষ্পাণি দিবা ভগবতেইপঁয়েৎ। এবং কেচিচ্চ মন্থাস্তে পূজাবিধিশারদাঃ ॥ 

কিঞ্চ__ প্রহরং তিষ্ঠতে জাতীকরবীরমহক্সিশং । জলজং মপ্তরাত্রাণি ষণ্মাসন্ত বকং তথা ইতি 
অবচায়োত্তরে কালে জেয়মেতদ্বিচক্ষণৈঃ ॥ ৪০ ॥ 

অথ পুষ্পমওপাদি । 

পুণ্পাণাং মগ্ডপং ছত্রং বিতানং বৈষণবোত্তমঃ। দোলাদিকঞ্চ নির্ধায় শ্রীরুষ্ণায় সমর্পয়েৎ | 
অথ পুষ্পমগুপাদিষাহাত্ম্যং। 

বিষুধর্মোত্তরে। 

কষ্ণবেশ্মনি ষঃ কুরধ্যাৎ স্থরূপং পুষ্পমণ্ডপং। স পুষ্পকবিমানৈস্ত কোটিভিঃ ক্রীড়তে দিবি॥ 

__. নাগক্ হস্তিকর্ণেতি প্রসিদ্ধঃ। অপ্লী শ্যামপুষ্পং। বোতকী বৌতকবে ইতি প্রসিদ্ধা। 
তিমির। ব্রিতয়েতি প্রসিদ্ধ! ॥ ৪ । 

তিমির! কৃন্থম দ্বারা জনাদনিকে অনগ্গত করিলে মানব কৃতকৃত্য হইয়া! গোলোকধামে 
্রস্থিত হয়। 

দুর্বধাদিমাহাত্ময ।-_-্বন্দপুরাণেই কথিত আছে যে, গৃহদূর্বাভব পুষ্প, কাশপুষ্প ও কৃশবুস্থম 

দ্বার হরিকে বিভূষিত করিলে মানব হরিধামে প্রস্থিত হয়। বিষ্ুরহস্যে লিখিত আছে যে, 
শরপুণ্, দুর্ববাপুষ্প, কাশকুক্থম ও কুশকুন্ম দ্বারা ভূবনপতি হরিকে বিভূষিত করিলে মানব হরি- 
ধামে গ্রস্থিত হয়। বর্ণবিশেষে পুশপসমূহেরও ফলভেদ প্রদর্শিত হইয়াছে এবং এ সমস্ত পুষ্পের 

মালা গ্রথিত করিয়া প্রদান করিলে মহিমার আধিক্য হয়, ইহাও প্রদর্শিত হইয়াছে । স্বন্দপুরাণে 
ও বিষুধধর্মোত্তরে লিখিত আছে যে, মানব শুত্রবর্ণ কুক্থম দ্বারা! হরির অর্চনা করিলে মুক্তি প্রাপ্ত 
হয়। গীতেবর্ণ কুহুম দ্বার! হরির পৃজ। করিলে সংসারে তাহার নিখিল কামনা পূর্ণ হইয়া থাকে। 

শত্রর প্রতি অভিচারেচ্ছ, ব্যক্তি কৃষ্ণপুপপ দ্বারা অর্চনা করিবে। বিষুরহস্তে লিখিত আছে যে, 
লক্ষম্বর্ণ দান না করিয়া ভক্তিসহকারে পুষ্প দান করিলে ফলের আধিক্য আছে। আবার পুশ্পের 
মাল! গাথিয়৷ দিলে কোটি গুণ অপেক্ষাও সমধিক ফল হয়। কি দ্বিবা কি নিশা সকল সময়েই 
হরিকে মল্লিকাপুষ্পু দিতে পারে। রাত্রিতে যুখিক! ও সৌদালিপুষ্প, অর্ধরাত্রিকালে নন্দ্যাবর্ত 
এবং কেবলমাত্র প্রভাতে মালতী পুষ্প নিবেদন করিতে পারে । অন্তান্ত সমস্ত পুম্পু দিবাভাগেই 
দান করা কর্তব্য। কোন কোন পুজাবিচক্ষণ মহাত্ম! এই প্রকার নির্দেশ করিয়াছেন । আরও 
লিখিত আছে যে, জাতী এক প্রহর, করবীর অহোরাত্র, পন্ম সপ্তরা্ত ও ০০০৪০ থাকে। 
চয়নাস্তে এই নিয়ম বুঝিতে হইবে। ৪$। 

£গর পুষ্পমণ্পাদি। _ বৈষ্বপ্রধান ব্যক্তি কুহ্ুমের মণ্ডপ, ছত্র, ফন ও মোলাদি 
প্রস্তুত করত প্রীহরিকে প্রদান করিবে। 



"ম বিলাস: |] উত্রীহরিভক্তিবিলানঃ। ৩৪৭ 

তত্ৈব স্কান্দে চ।-_- 

কৃত পুষ্পগৃহং বিষ্টোঃ পুশৈপর্ববা তদ্িতানকং। ফলেন যোগমায়াতি রাজসুয়াশ্বমেধয়োঃ ॥ 

তত্রৈব শ্রীশিবোমাসংবাদে 1 

কেশবোপরি ষঃ কৃুর্ধ্যাচ্ছত্রং বা পুষ্পুমণ্ডপং। পুপৈস্তন্মঞ্চকং বাপি তন্ধ পুণ্যং ব্দাম/হং | 

প্রাপ্তৈহ্বর্য্যো মহাঁভাগৈঃ ক্রীড়ারতিসমন্থিতৈঃ | নিত্যন্ত মোদতে স্বর্গে স নরে। নাত সংশয়ঃ ॥ 
বিশেষতঃ কার্তিকে। 

্কান্দে শ্রীত্রক্ষনারদসংবাদে। 

মালতীমালয়! যেন কার্তিকে পুগ্পমণ্ডপং। কেশবন্য গৃহে চক্রে ন ময়! বিদিতং ফলং ॥ ৪১ ॥ 
অথ সুবর্ণপুপ্পাদিমাছাস্ব্যং। 

ব্রত্বাদিপুৈশ্চ ভগবস্তং সমর্চয়েৎ। ন চ নিশ্মাল্যতাং যান্তি তানি তন্মুহরর্পয়েৎ ॥ 
তথা চোক্তং দেব্যা।-_ন নির্মাল্যং হেমপুপমর্পয়েদরিতং সদা ॥ ৪২ ॥ 

বিষুধর্মোত্তরে স্কান্দে চ1-- 

_ক্কতিমাণ্যগলেপানি গন্ধেনাতিস্থগন্ধিনা | ॥ ধূপেন' গটবাসেন চন্দনাস্ঘনুলেপনৈ: ॥ ৪৩॥ 

_ স্থরূপং স্ন্দরং মঞ্চকং পর্য্কং ॥ ৪১। 
তৎ তন্মাৎ ॥৪২। স্র্ণাদিপুশ্াণামর্পণপ্রকারং লিখতি কৃত্রিমাণীতি । কত্রিমাণি স্বর্ণপুষ্পারদীনি 

_ধূপেন পটবাসেন চ সগন্ধিদ্ব্যপূ্ণেন বিশিষ্টানি ॥ ৪৩ ॥ 

অনন্তর পুষ্পমণ্ডপমাহাস্ত্য।__বিজুধর্শোরে লিখিত আছে যে, যে ব্যক্তি হরিমন্দিরে মনোরম 

কুহমমণ্ডপ রচনা করেন, তিনি পুষ্পরচিত বিমানারোহণে স্থরপরে গমন পূর্ববক ক্রীড়া! করিয়া 

থাকেন। বিষুরধর্শোত্তরে ও ক্বন্দপুরাণে লিখিত আছে যে, কুক্ম দ্বারা হরিমন্দির ও তত্রত্য শয্যা 

রচন| করিলে রাজন্ুয়ষজ্জের ও অশ্বমেধযজ্জের ফল প্রার্ধ হওয়া যায় । এ স্বন্দপুরাণে শিবোমা- 

সংবাঁদে লিখিত আছে যে, যিনি মাধবের উপরিভাগে কুম্থমচ্ছত্র অথবা কুস্থমমগ্ডুপ কিংবা! তীয় 

র্ব্য্ক প্রস্তুত করেন, তদীয় পুণ্যের কথা কহিতেছি। সেই ব্যক্তি এই্বরধয,নানারূপ উত্তম ভোগ, 

ক্রীড়া ও বিহার উপভোগ করত নিত্য স্থরপুরে অবস্থিতি করেন সংশয় নাই। 

কার্ধিকমাসে ফলবিশেষ ।_্বম্দপুরাণে ত্রদ্মনারদসংবাদে লিখিত আছে যে, ধিনি মালতী- 

কুকুম দ্বারা কার্িকমাসে হরিমন্দিরে মগ্ুপ প্রস্থত করিয়াছেন, তাহার যে কি ফললাভ হইয়াছে, 

তাহ। অবগত নহি। ৪১। : 

£পর সুবর্ণাদিপু্প ।-ন্বর্ণনির্মিত ও রত্ধাদদিনির্টিত কৃন্ুম দ্বারা ভগবানের পূজা করিবে। 

এ সম্ত গু নির্মাল্যত। প্রাপ্ত হয় না, উহ! পুনর্ববার নিবেদন কর! যায়। ভগবতীও বলি- 

' ফ্বাছেন যে, সুবর্ণপুপ্প নির্দমাল্যত! প্রাপ্ত হয় না, উহ! নিবেদিত হইলেও পুনঃ পুনঃ প্রদান 

করিতে পারে। ৪২ । বিষুধর্মোত্তরে ও স্বন্দপুরাণে লিখিত আছে যে, অত্যন্ত সুগন্ধি গন্ধত্রব্, 
ধৃপ, গটযান (বর্ণ) ও চ্নাদি অঙুলেগনসাম্রী সহিত মিম (স্বর্ণাদিনির্শিত ) পুষ্প 

প্রদান করিবে। ৪৩। 



৩৪৮ শ্রীঞ্হরিভভিবিলাসঞঃ। [ *ম বিলাসঃ। 

অথ স্বব্ণপুষ্পা দিম।হাস্ঝ্যং | 

স্কান্দে_্বর্ণপষ্পার্চিতো যন্থ গৃহে তিষ্ঠতি কেশবঃ। তশ্থৈব পাদরজস] শুধ্যতি ক্ষিতিমণ্ডলং 1881 
সবরণপুশ্পৈরভার্চ্য রাজনুয়ফলং লভেৎ॥ রত্বৈর্দেবমথাভ্যর্চ রাজা ভবতি ভূতলে ॥ 

তত্ৈব শ্রীশিবোমাসংবাদে ।_ পুষ্পজাতিষু সর্বান্থ সৌবর্ণং পুষ্পমুত্তমম্॥ ইতি ॥ ৪৫। 

এবমুক্তৈরল্নক্ৈশ্চ শোভাটোর্ববা স্থগন্ধিভিঃ | সংপৃজ্যো ভগবান্ পুর্ন নিষিদ্ধৈস্ত ুঃখদৈ: 18৬1 

অথ নিষিদ্ধ।নি পুষ্পাণি। 

তত্র সামান্ততঃ বিষু্ধর্শোতরে 1 

ম্মশানচৈত্রদ্রমজং ভূমৌ বাপি নিপাতিতং। কলিকা চ ন দাতব্য দেবদেবন্ত চক্রিণঃ। 
শুরান্তবর্ণকুন্থমং ন দেয়ঞ্চ তথ। ভবেৎ। স্থগন্ধি শুরুং দেয়ং স্যাজ্জাতং কণ্টকিনো! দ্রমাৎ। 
দত্বা কণ্টকিসম্ভৃতমহুক্ং পরিভুয়তে ৷ অস্থক্তরক্তকুস্থমাদসৌভাগ্যমবাপু,য্লাৎ। 
উগ্রগন্ধি তথ! দা নিতামুদ্বেগমাপু,য়াৎ। অগন্ধি দত্ব! বাপ্পোতি হৃুভং পরমং নরঃ। 
তত্ব তৃতীয়কাণ্ডে।-_ 
উগ্রগন্ধীন্তগন্ধীনি কুস্থমানি ন দাপয়েং। অন্যায়তনজাতানি কণ্টকীনি তৈব চ॥ ৪৭॥ 

রক্তানি যানি ধর্মজাশ্চৈত্যবৃক্ষোত্ভবানি চ। যানি শ্বশানজাতানি তথা চাকালজানি চ। 
দানং বিবর্জয়েদযত্বাৎ পুম্পাণামপ্যগন্ধিনাং ॥ 

"িপিভিজা অভিবিক, বব পুসতাচয। নজর উবে 
ভাবঃ। যশ্য পাদরঙ্গোমাত্রেণ জগং পবিত্র স্থাত্বস্য ন্বর্গাদিফলাস্তরং কিয়ন্মাত্রং শ্রীশ্রীভগবং- 
পার্ধদবর এবাসাবিতি ॥ ৪৪ ॥ রত: রত্বময়পুশ্পৈঃ ॥ ৪৫ ॥ অনুক্তিঃ শান্ত্রোক্তব্যতিরিক্তৈ: | 
যদি চ তানি শোভাবস্তি স্থগন্ধীনি বা ভবস্তি তদা তৈশ্চ সংপুজ্য ইত্যর্থঃ। শান্ত্রেণ নিষিদ্ধৈত্ব ন 
সংপুজ্যঃ যতো ছুঃংখদৈঃ ॥ ৪৬॥ 

চৈত্যক্রমো নাম বদ্ধবেদিকতলঃ পৃজ্যো বৃক্ষ: | অস্থতং পূর্কোোক্তাদিতরৎ 18৭ ধর্মজা ইতি 

অনন্তর সথবর্ণপুষ্পাদির মাহাত্ময। -স্বন্দপুরাণে 1 লিখিত আছে যে, জনার্দিন দেব যাহার 

আলয়ে স্থ্বর্ণনুষ্পাদি দ্বারা পুজিত হইয়া অধিষ্ঠান করেন, তাহার চরণধূলি দ্বার! ধরামগ্ডল 

পবিত্রিত হইয়া থাকে । ৪৪1 স্বর্ণপ্দ্ার প্রীহরির পৃজ! করিলে রাজন্থযানুষ্ঠানের ফল প্রাপ্ত 
হওয়া যায় এবং রত্বময় পুষ্পদ্বার! অর্চনা করিলে পৃথীপতি হইতে পারে । এ পুরাণেরই শিবো- 
মাসংবাদে লিখিত আছে যে, যাবতীয় পুণ্পজাতির মধ্যে হবরণপুষ্পই সর্বপ্রধান। ৪৫। যে সমস্ত 
পুষ্পের বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে এবং যাহ! অহুন্পিখিত আছে, নুদৃশ্ঠ ও ন্ুগন্ধি হইলে তত 
সমস্তই হরিকে অর্পণ করিবে কিন্তু নিষিদ্ধ পুষ্প সকল অথবা যাহা! অর্পণ করিলে ভগবানের. 
ক্লেশকর হয়, তাহ! প্রদান করিবে না। ৪৬ 

অনস্তর নিধিদ্বপুশ্প।-__সামান্তঃ বিষুধর্মোত্তরে লিখিত আছে যে, শ্বশানতরুজাত অথব! 

িত্রক্ষোৎপর * পু, ভূপতিত পুত্প ও কলিকা, দেবদেব জনার্দনকে এ সকল প্রদান করিতে 
পাস পপ পপ ০ সা এ সর 

মতে চৈত্যবৃক্ষ--ঘাহার তল নাহার তল বাধান ও পু পুজ। করা হয়। 



খম বিলাস: |] উ।ঞীহরিভক্তিবিলালঃ। ৩৪৯ 

নারদীয়ে রাক্ষমীশপথে ।-- 
পারক্যারামজাতৈশ্চ কুহুমৈরর্ঘয়েৎ স্থুরান্। তেন পাঁপেন লিপোয়ং যগ্ঠেতদনৃতং বনে ॥ 

জানমালায়াং।-." . 
ফলিকাতিস্তথ! নেজ্যং বিন! চম্পবজৈ: শবতৈং | 
গুফৈন” পৃজয়েছিষুণ পত্রে: পুশ্পৈ: ফলৈরপি ॥ ইতি ॥ ৪৮ 

জ্বান্তিযুত্যোন্তথ! মন্্লীনবমালিকয়োরপি। কলিকাভিহরে্ডক্তৈ: সৌরভ্যাৎ কৈশ্চিদিষ্যতে ॥ 
স্কান্দে জরীব্রক্ষনারদসংবাদে ।-_ 
বিষ্ণ্রহন্তে ।-. 

ন শুক্ৈ: পুজয়েছিফুং কুহমৈর্ন মহীগতৈঃ | নাবিশীর্ণদলৈঃ কষ্টে টচবাশুবিকা সিতৈঃ।8৯| 
পান্মে।_কীটকোযোপবিদ্ধানি শীর্ণপযুযষিতানি চ। বর্জয়েদুর্ণনাভেন বাসিতং যদি শোভনং ॥ 
গন্ধবস্ত্যপবিভ্রাণি উগ্রগন্ধীনি বর্জয়েৎ ॥ ৫৭ ॥ গন্ধহীনমপি গ্রান্থ পবিভ্রং ষৎ কুশাদিকং | 

বৈহ্থায়সপঞ্চরাত্রে। _ 

চতুষ্পথ-শিবাবাস-শশানাবনিমধ্যতঃ। স্থগন্ধিফলপুষ্পাণি নাদদীতার্চনে হরেঃ ॥ ৫১ 

পাঠে হে ধর্মজ। ইতি তত্রত্যনাং সম্বোধনং ॥ ৪৮॥ আশুবিকাসিতৈ: বলাদ্বিকাসিতৈঃ ॥ ৪৯ ॥ 

কীটশ্য কোষরূপাবাসেন অপবিদ্ধানি দুষিতানি পুষ্পাণি শীর্ণানি পযু্ধিতানি চ। যগ্পি শোভন- 
মুত্তমং। অপবিভ্রাণি চেং গন্ধবস্তাপি পুষ্পাণি বর্জয়েৎ ॥ ৫০ ॥ চতুষ্পথাদেরবনিতৃ ম্যাক 

র্ সপ শা পা শাস্পিশা পপসপ্পি শশী? শী শপ শপ শশী শি শপ 

নাই। শুন্রবর্ণ ব্যতীত অন্যবর্ণের পুষ্প প্রদান করিবে না। কণ্টকতরূৎপন্ন পুষ্প শুত্রবর্ণও 
স্গন্ধপূর্ণ হইলে প্রদান করিতে পারে। যে সমস্ত কণ্টকতরূৎপন্ন পুষ্পদানের বিধি নির্দিষ্ট 

হইয়াছে, তথ্বযতীত অন্য রক্তবর্ণ পুষ্প দিলে অসৌভাগ্য প্রাপ্ত হইয়া থাকে। তীব্রগন্ধপূর্ণ পুষ্প 

গ্রদান করিলে নিত্যোদিগ্ন থাকিতে হয়। গদ্ধবিহীন কুন্থুম অর্পণ করিলে অতীব অযঙ্গল 

ঘটে। বিঞুধর্দোত্তরের তৃতীয় কাণ্ডে লিখিত আছে যে, তীব্রগন্ধপূর্ণ বা গন্ধরহিত পুষ্প অনি- 
বেদ্ত। অপরের গৃহোৎপন্ন ও কণ্টকিতরূৎপন্ন পুষ্পও প্রদান করিবে না। ৪৭। হে ,ধর্মানিষ্ট- 

গণ! রক্তবর্ণ পুষ্প, চিত্যতরুজাত পুষ্প, অকালোৎপন্ন পুষ্প এবং গন্ধবিহীন পুষ্প প্রদান করিতে 

নাই। নারদপুরাঁণে রাক্ষপীর শপথে লিখিত আছে যে, আমি যদি মিথ্যা কহি, তবে অন্ত 

ব্যক্তির উদ্চানজাত পুষ্প দ্বার! দেবতার পৃজা! করিলে যে পাতক হয়, আমিও যেন সেই পাপে 
নিমগ্ন হই। জানমালায় লিখিত আছে যে, চম্পক ব্যতীত অন্তপু্পের কলিকা দ্বারা অর্চনা 
করিবে ন! এবং শুফ পত্র, বা! শু ফুল দ্বার! অচ্চন! করিতে নাই। জাতি, যুখী, মল্লিকা ও 

 মবমঙ্লিকা এই সমস্ত কুহ্ছমের করিকার গন্ধও অতুযুত্তম) এই হেতু কোন কোন ভগবন্তক্ত 

উহ! নিবেদন করিতে মত দিয়া থাকেন। বিষ্ণরহন্তে লিখিত আছে যে, শুভ্রবর্ণ পুষ্প ভূপতিত 
হইলে তদ্দারাও হরির অর্চনা করিবে না। যাহার দল অবিকসিত, যাহা ক্লিষ্ট ও যাহা! বল. 

পূর্বক বিকাসিত, তাদৃশ পুষ্প ছার! অর্চনা অকর্তব্য 1৪৯ পল্পপুরাণে লিখিত আছে যে, যাহা 
কীটকোযোপবিদ্ধ, সুতরাং দুষিত, যাহা! শীর্ণ, যাহা পধূর্ণধিত এবং যাহা উর্ণনাভ কর্তৃক বানিত, 



৩৫৬ ঞ্রীহরিভক্তিবিলসঃ। | *ম বিলান:। 

ন বিশীপ্দলৈঃ শি্েনাশুভৈর্নাবিকাসিভিঃ। পৃতিগঞ্ধুযগ্রগন্ধ নি অযনগন্ধানি বর্জয়েৎ ॥ ৫২) 

কীটকোষোপবিদ্ধানি শীর্ণপযুণধষিভানি চ। ভগ্নপত্রঞ্চ ন গ্রাহং কৃমিদুষ্টং ন চাহরেৎ ॥ 

বর্জয়েদূর্ণনাভেন বামিতং যদি শোতনং। স্থলস্থং নোদ্ধরে পুষ্পং ছেদয়েজ্জলজং ন তৃ। 

যানি স্প্ টানি চাম্প্ শ্ৈলেরশকাযুকৈশ্চ বর্জয়েৎ ॥ ৫৩। 
. অতাপবাদঃ। 

জ্ঞানমাজায়াং | 
ন পরু্যিতদোষোশন্তি লজোৎপলচম্পকে | তুলশ্তগন্ত্যবকূলে বিষে গঙ্গাজলে তথ] ॥ 

বিষুরধর্োতরে চ।- 

মন গৃহে করবীরন্থৈঃ কুহ্থমৈরচ্চয়েছ্ধরিং | পতিতৈমু'কুলৈল্নীনৈঃ শ্বাসৈবণ জন্তদৃষিতৈ: | 

আঘাতৈরঙ্গসংস্প ্ েদখিতেশ্চের নার্চয়েৎ॥ ৫৪ ॥ 
সপ পে রি টি ০০ টির সিল 

গৃীয়াং॥ ৫১ ॥ বিশর্ণদলাদিভিঃ পুশৈর্ন পৃজ। কাধ্যেতি শেষঃ | শ্লিটট: অক্টোন্তসংলমৈঃ॥ ৫২ 

নোদ্ধরেৎ মূলতো৷ নোৎপাটয়েখ। লোকে অযুক্তৈনিন্দোশ্চ স্পৃষ্টানি পুশ্পাণি বর্জয়েৎ॥ ৫৩॥ 
গৃহে যঃ করবীরঃ শ্বেতপুপো রক্তপুষ্পশ্চ তংস্থেত্তদীয়ৈরিত্যর্থ: । অতএবোক্তং বারাহে।_ 

বন্ধককরবীরে চ ন গৃহে রোপয়েৎ কচিদ্িতি। শ্বাসৈর্জন্তভির্বা দৃষিতৈরিত্যর্থ: ৷ অঙ্গেন স্বীয়- 
ত্তবযতিরিকেন গাত্রেণ সং ২স্পৃষ্টেঃ দৃষিতৈশ্চ নিন্দিতৈঃ ॥ ৫৪ ॥ 

তাদৃশ পুষ্প দ্বার! পৃজ্া করিবে না। অপবিত্র সুগন্ধি কুন্থম অথবা তীব্রগন্ধি পুষ্প প্রদানও 
অকর্তব্য। ৫*। কুশাদি পুষ্প গন্ধহীন, কিন্তু পবিত্র, এই হেতু তৎ্সমস্ত নিবেদন করিতে 

পারে। বৈহায়সপঞ্চরাত্রে লিখিত আছে যে, হরিপৃজার্থ চতুষ্পথ, মহাদেবের বাসস্থান ও 

শশানভূমি হইতে হুগন্ধপূর্ণ ফল কুস্ম গ্রহণ করিতে নাই | ৫১। ক্বন্দপুরাণে ব্রহ্মনারদসংবাদে 
লিখিত আছে যে, যে সমস্ত কুম্থমের দল শীর্ণ, যাহার দল পরস্পর লগ্র, যাহ। অশুন্ক অথবা 

যাহা অবিকসিত, তংসমন্তদ্বার৷ অর্চনা করিতে নাই এবং পৃতিগদ্বপূর্ণ, তীব্রগন্ধবিশিষ্ট 
'পুষ্পও প্রদান করিবে না। ৫২। কীটকোযোপবিদ্ধ অর্থাৎ যে দুশ্পের অভ্যন্তরে কীটকোঁধ 

বিস্যমান থাকা নিবন্ধন দূষিত হইয়াছে, তাহা আহরণ করিতে নাই। যাহা শীর্ণ, পযু্ণিত, 
ভগ্নপত্র ও কুমিছৃষ্ট, তাহাও গ্রহণ করিবে না। যে পুশের মধ্যে উর্ণনাভ অবস্থিতি করে, 

তাহা কুদৃস্ণ হইলেও পরিত্যাগ করিবে। স্থলজ্গাত পুষ্প সমূলে উৎপাটন করিতে নাই এবং 

জলজপুণ্প ছেদন করা অকর্তব্য। যে সমস্ত পুশ্পে অন্পৃস্ঠ বস্ত অথব! লোকবিগহ্িত বন্ধ 
স্পষ্ট হইয়াছে, তাহ! বর্জন করিবে। ৫৩। 

 এতছিষদ্বের ব্যবস্থাবিশেষ।-_জ্ঞানমাঁলায় লিখিত আছে যে, পল্প, উৎপল, তুলসী, বক 
ও বকুলকুন্থম এবং বিবপত্র ও গঙ্গোদক পধুরধিত হইলেও দৌষ হয় না। বিষ্ুণধর্মোত্বরে 
লিখিত আছে যে, গৃহস্থিত শুভ্র অথবা! রক্তকরবীর-তর্ব ৎপন্ন পুষ্প দ্বার! শ্রীহরির অর্চনা 

করিতে নাই। ভূপতিত, অবিকসিত, ম্লান, শ্বীসদৃষ্ট, জস্তুষ্ট, আস্রাত, অঙ্গসংস্প-ষ্ট অথব! গহিত, 
এই সমস্ত পুষ্প ছবারাও পুজ। কর! নিষিদ্ধ। ৫৪। 



+ম বিলাসঃ। ] : * , শ্রীহরিভক্তিবিলাসঃ| :৬৫১ 
| অথ বিশেষত! নিষিদ্ধানি । 

বিষুধর্মোত্তরে তৃতীয়কাণ্ডে।__ 
ককরম্ত চ পুষ্পাণি তথা ধুত্তরকন্ত চ। কৃষ্ণ্চ কুটজং চার্কং নৈব দেয়ং জনার্দনে ॥ ৫৫ ॥ 

কিঞ্চান্তত্র ।--- 

নার্কং নোম্মত্তকং বিটিং তখৈব গিরিকর্ণিকাং। ন কণ্টকারিকা পুষ্পমচ্যুতায় নিবেদয়েং। 
কুটজং শান্সলীপুষ্পং শিরীষঞ্চ জনার্দনে। নিবেদিতং ভয়ঞ্চোগং নিস্তব্ধ গ্রহচ্ছতি ॥ 

স্কান্দে তত্রৈব।__ 

যেই্চয়ন্তি ত্রিলোকেশমর্কপুপৈর্জনার্দনং | তেভ্যঃ ক্রুদ্ধ ভয়ং ছুঃখং ক্রোধং বিষ প্রযচ্ছতি ॥ 
উন্নত্তকেন যে মৃঢ়াঃ পৃজয়ন্তি ত্রিবিক্রমং | উন্মাদং দারুণং তেভ্যো দদাতি গরুড়ধ্বজঃ ॥ 
কাঞ্চনাবয়বৈঃ পু্পৈ্বেইস্চযন্তযস্থরদ্বিষং | দারিদ্র্যং দুঃখবহুলং তেষাং বিস্তুঃ প্রযচ্ছতি ॥ 

গিরিকর্ণিকয়া বিষ যেহর্চয়্ত্যবুধা নরাঃ | তেষাং কুলক্ষয়ং ঘোরং কুরুতে মধুন্দনঃ ॥ ৫৬ ॥ 
অথ পুষ্পগ্রহণকালাদি । 

মধ্যান্থে স্নানমাচর্ধ্য কুস্থমৈস্ত সমাহৃতৈ: | নৈব সংপৃজয়েছিু্ং যন্নিষিদ্ধানি তান্যপি ॥ ৫৭ ॥ 
তথা চস্কান্দে। তত্রেব।_- 

সানং কত্বা তু যৎ কিঞিৎ পুষ্পং গৃহৃন্তি বৈ নরাঃ | দেবতান্তত্ন গৃ্স্তি পিতরঃ খলু বৈ দ্বিজ্জ। 

খযন্তনগৃতবত্তি ভন্মীভবতি কাষ্টবৎ ॥ ইতি ॥ ৫৮॥ 
৭ শপ শপ শপ শী শশা শাসিপাীসিসশাসপ শিস 

_ জ্রকরম্ত করবীরস্ত ॥ ৫৫ ॥ নিঃ £সত্বমিতি পাঠে নিঃসত্বতামিত্যর্থ; ॥ ৫৬ ॥ 
_অপিশবঃ ূর্বানিষিদ্ধাপেক্ষয়া সমুচ্চয়ে। তানি মধ্যাহুন্গানানস্তরমাহতানি কুন্থমানি ॥ ৫৭। 

অন্তর বিশেষতঃ নিষিদ্ধ পুম্পু।-_বিষুধর্োত্তরে তৃতীয়কাণ্ডে লিখিত আছে যে, করবীর, 
স্তর, কৃষ্ণবর্ণ কুটজ ও অর্ক এই সমস্ত পুষ্প হরিকে প্রদান করিবে না। ৫৫। অন্তত্রও লিখিত 
আছে যে, অর্ক, ধুস্ত,র, ঝিন্টী, গিরিকর্ণিক1 ও কণ্টকারি পুষ্প হরিকে প্রদান করিতে নাই। 
কুটজ, শাল্মলী ও শিরীষপুত্প হরিকে প্রান করিলে মহাভয় উৎপন্ন হয় এবং নিধনজ্ সধশার 

হইয়া থাকে। স্কন্দপুরাণের উক্ত স্থানেই লিখিত আছে যে, ষে সকল ব্যক্তি অর্কপুষ্প দ্বারা 

ভ্রিলোকপতি হরির অচ্চনা করেন, হরি কুপিত হইয়! তাহাদিগকে ভয়, কষ্ট ও শাস্তি প্রদান 

করিয়া! থাকেন। সে সমস্ত মৃর্থ ধুস্ত,র পুষ্প দ্বারা অর্চনা! করে, গরুড়ধবজ জনার্দীন তাহাদিগকে 
ভীষণ উন্মাদরোগ প্রদান করেন। যে সকল ব্যক্তি কাঞ্চনারুতি পুষ্পসমূহ দ্বারা দৈত্যনিগৃ- 

. দ্বন কেশবের অঙ্চনা করে, হরি তাহাদিগকে বুতর দারিজ্যযযন্ত্রণ! প্রধান করেন। যাহান্না 

গিরিকর্ণিকা পুণ্প বারা মাধবের অর্চনা করে, হরি ভীষণরূপে তাহাদিগের বংশ নাশ করিয়া 
থাকেন। ৫৬। 

তঃপর পুষ্পচয়নের কালাদি।-_মধ্যান্ুসময়ে ক্সানাস্তে আহত পুণ্প দ্বার এবং নিষিদ্ধ পুষ্প 

রা হরি দন করিবেন ।৫৭। স্বন্দপুরাণের পূর্ধেবাক্ত স্থানেই লিখিত আছে যে, 
হেবিপ্র! ক্মানাস্তে যে পুষ্প চ্বন কর হয়, স্থরগণ, পিতৃগণ ও খধিগণ কদাচ তাহা গ্রহণ 



৩৫২ শ্রীত্রীহরিভক্তিবিলাসঃ| [ ম বিলাস: । 

কুন্ুমানামলাভে তু চৌধ্যাদানং ন দুষ্যতি | দেবতা্থন্ত কুন্থমমন্তেয়ং মন্থরব্রবীৎ | ৫৯॥ 
তথ! কৌর্মে ব্যাসগীতায়াং | 

পুষ্পে শাকোদকে কাঠ তথা মূলে ফলে তৃণে। আদতাদানমন্ডেয়ং মন্ধুঃ গ্রাহ প্রজাপতি; 1৬০॥ 

গ্রহীতব্যানি পুষ্পাণি দেবার্চনবিধো দ্বিজাঃ। নৈকম্মাদেব নিয়তমনহুজ্ঞাপ্য কেবলম্যাইতি ॥৬১। 
বিহিতেষু নিষিদ্ধানাং বিহিতালাভতে। মতং ॥ কুমুদমানামুপাদানং নিষিদ্ধানাং ন কহিচিৎ 1৬২। 

বিহিতগ্রতিযিদ্ধস্ব বিহিতালাভতোইচ্চয়েৎ ॥ ৬৩ ॥ 
নিষিদ্বপুষ্পসংগ্রহক্লোকৌ । 

রিষ্টং পযু[িতঞ্চ ভূমিপতিতং ছিত্রঞ্চ কীটাম্থিতং,যৎ কেশোপহতঞ্চ গন্ধরহিতং যচ্ছোগ্রগন্ধাদ্িতং। 

 খমিতি সমুচ্চয়ে পিতরশ্চ ন ৃ হৃস্তি। ভন্দীভবতি বিফলং স্তাদিত্যর্থ; ॥ ৫৮। ৮ | ধর্ার্জিতধনক্রীতৈ- 

রিত্যাদিবচনৈন্ঠয়োপার্জিতানি কুহুমানি দেবপুজায়াং বিহিতানি তত্র ধনা্ভাবে কিং কর্তব্যং 
তত্র লিখতি কুস্থমানামিতি। চৌর্যেণ আদানং গ্রহণং অন্তেয়মিতি চৌধ্যেণানীতমপি চোরিতং 
নতবতি। অতএবোক্তং বিষুধর্মোত্তরে ।_যথাকথঞ্চিদাহত্য কুন্ুমৈরর্চয়েন্ধরিমিতি ॥ ৫৯ ॥ 
আবত্তস্তাপ্যাদদানং ॥ ৬০ ॥ কিঞ্চ তত্রৈব বিশেষমাহ্ গ্রহীতব্যানীতি। এবং ভগবদর্থমেব শাকা- 
দীনামাদানমদুষ্টমিতি জেয়ং স্বার্থে তু দোষ এব। তৃণং কাষ্ঠং ফলং পুষ্পং প্রকাশং বৈ হরেছুধঃ। 
ধশ্মার্থং কেবলং বিপ্রে। হ্ন্তথা পতিতো ভবেৎ। ইতি । অতএব তত্রৈব।-_তৃণং বা যদি বা শাকং 
মূলংবা জলমেব ব1। পরশ্যাপহরন্ জন্তন“রকং প্রতিপদ্যত ইতি।৬১॥ নন বিষুঃধন্মোত্তরে তৃতীয়- 
কাণ্ডে অন্তায়তনজাতানি পুষ্পাণি নিষিদ্ধানি, স্কান্দাদৌ চ কণ্টক্যাদীনি বিহিতানি সম্তি, তথা 
বামনপুরাণাদৌ বন্ব'কজবাপুষ্পয়োনিষেধঃ শ্রয়তে, তে চাত্র বিষুধধর্শোত্তরাদৌ বিহিতে এব 
ইত্যেবমাদিবিরোধে কথং ব্যবহর্তব্যং তত্র লিখতি বিহিতেধিতি। শাস্ত্রিবিহিতেষু কুহ্থমেষু 
মধো নিষিষ্ধানাং কুস্থমানামুপাদানং গ্রহণং বিহিতানামলাভতো৷ হেতোঃ অলাভে ব। সতি মতং 

বুধৈঃ। বিহিতানাং লাভে সতি চ তানি নিষিদ্ধানি ন গ্রাহাণ্যেব। যানি চ কেবলং সর্বত্র 
নিষিদ্ধান্যেব তেষাং কদাচিদপুযুপাদানং ন মতমিত্যর্থঃ॥ ৬২ ॥ বিহিতেষু মধ্যে গ্রতিবিদ্দৈ- 
নিষিদ্ধ: পুশৈঃ বিহিতানামলাভে সতীত্যর্থ;। অর্চয়েদ্দেবং ॥ ৬৩। 

করেন না, উহা! কাষ্ঠবৎ ভ্মীভূত হুইয়! যায়। ৫৮। যদি পুষ্প অপ্রাপ্য হয়, তবে চুরি 

করিয়াও আনিতে পারে, তাহাতে দোষ নাই। মনু বলিয়। গিয়াছেন যে, দেবতার উদ্দেশে 
পুষ্পচৌধ্যকে চৌধ্যমধ্যে গণনা করা যায় না। ৫৯। কৃর্পুরাণে ব্যাসগীতায় লিখিত আছে 

যে, প্রজাপতি মঙ্ কহিয়াছেন, পুষ্প, শাক, জল, কাষ্ঠ, মূল, ফল ও তৃণ এই সকল ভ্রব্য কেহ 
প্রদান ন। ফরিলেও যদি আনয়ন করে, তাহাতে চৌধ্য করা হয় না। ৬৭। হে বিপ্রগণ! 
দেবপুজার্থ না! বলিয্। কেবল এক ব্যক্তির উদ্ভান হইতে পুষ্প গ্রহণ করিতে নাই। ৬১। 
শাস্্রবিহিত পু্প অপ্রাপ্য হইলে নিষিদ্ধ পুঙ্গও গ্রহণ করিতে পারে, কিন্তু যে সমস্ত পুক্প 
একেবারে নিষিদ্ধ, তাহা গ্রহণযোগ্য নহে। ৬২। বিহ্তিপৃত্পের অভাষে নিয়ো নিষিদ্ধ 
গু স্বারা অচ্চন! করিবে । ৬৩। 



ম বিলাস: | ] ঞ্রীহরিভক্তিবিলাসঃ। ৩৫৩ 

হস্তে যদ্ধিধূতং প্রণামসময়ে যদামহন্তে কৃতং, হচ্চান্তর্জলধৌ তমর্চনবিধো পুষ্পঞ্চ তথবর্জয়েৎ। 
ভঙ.ক্ত। যদিটপাঁদিকং ক্ষিতিরুহং চোংপাট্য যচ্চাহৃতং, 

যচ্চাক্রমা সমাহতং তদখিলং পুষ্পং ভবত্যান্থরং ॥ 

চৌধযাকষ্টমন্তকতিদুষ্টমণ্ডচিস্প্ টং যদপ্রোক্ষিতং, 

যচ্চাদ্রাতমধোইম্বরে বিনিহতং ক্রীতঞ্চ তথ য়ে ॥ 

পত্রাণি চাররয়েদূর্বাদ্যক্করানপি ভক্তিতঃ। কিন্ত শ্রীতুলসীপত্রং সর্বাত্রেব বিশেষতঃ ॥ 
অথ পরাণি! 

বিষুধর্মোতরে ।__ 
পুগ্পাভাবেন যো দগ্যাদত্র দূর্বাঙ্করানপি। সোইপি পুণামবাপ্রোতি পুষ্পদানন্ত বৈ দ্িজ্কাঃ ॥ 

পুপ্পাভাবে হি দেয়ানি পত্রাণাপি জনাদ্দিনে। পত্রীভাবে পয়ো৷ দেয়ং তেন পুণ্যমবাপু,য়াৎ ॥ 

নিবেদা ভক্ত্যা। মধুন্থদনায়, দ্রমচ্ছদং বাপাথ সংপ্রস্থনং। 
র্বাক্কুরং বা সলিলং দবিজেন্দ্রাঃ, প্রাপ্পোতি তত্তন্মনসা৷ যথেচ্ছতি ॥ ৬৪ | 

তত্রৈব তৃতীয়কাণ্ডে ।-_- 
ভূঙ্গরাজন্ত বিশ্বস্ত বকপুষ্পত্য চ দ্বিজাঃ। জদ্বাঅবীজপূরাণাং পত্রাণি বিনিবেদয়েহ॥ 

এতেষামপি চৈকস্য পত্রদানৎ মহাফলং | পত্রাণি সহগন্ধাণি পদ্নবানি মৃদুনি চ। 
তেন পুণ্যমবাপ্লোতি -স্পদানসমুন্তবং॥ ১৫ ॥ 

মস্ত চ্ছদং পত্রং, প্রন্থনং পুশং ॥ ৬৪ ॥ তেষাং মধ্যে একন্ত / কশ্যচিৎ পল্পবানি চ নিবেদয়েদিতি 

_নিষিদ্ধকুসথমাহরণবিষয়ে ছুইটী শ্লোক যথা,__শুষ, অথবা দলিত, পযূষিত, ভূপতিত, 

ছিত্রান্বিত, কীটবিশিষ্ট, কেশতুষ্ট, গন্ধহীন, উগ্রগন্ধযুক্ত ও যে পুষ্প করে লইয়া প্রণাম করা 

হইয়াছে এবং যাহা সলিলমগ্ন করত ধৌত করা হইয়াছে, সেই পুষ্প অর্চনাবিষয়ে বর্জন 

করিবে। শাখা প্রভৃতি ভগ্ন করিয়া, বৃক্ষ উৎপাটন করিয়া! এবং তরূপরি আরূঢ় হইয়া 

যেপুণ্প আহত হয়, তৎসমন্ত অস্থ্রগ্রাহা। চৌধ্যদ্বারা সংগৃহীত, অধিকারীর “ অজ্ঞাতে 

আনীত, অপবিত্র ভরব্যসংস্পৃষ্ট অপ্রোক্ষিত, আস্রাত, অধোবসনে স্থাপিত অথবা ক্রীত পুষ্প 

পরিবঙ্জন করিবে। পত্র ও দূর্বাঙ্কুরাদি দ্বারাও ভক্তি সহকারে অর্চন! করিতে হয়; কিন্তু 

বিশেষতঃ সর্বত্রই তুলসীপত্র দ্বার] অর্চনা! করিবে । 

অনস্তর পত্রসমূহ।-_বিষুবধর্মোতরে লিখিত আছে যে, হে বিগ্রগণ! যে ব্যক্তি পুশ্পের 

অভাবে দূর্ববান্থুর সমন্ত নিবেদন করেন, তাহারও পুষ্পপ্রদানের ফল'প্রাপ্তি হয়। হরিকে 

পৃ্পের অভাবে পত্র এবং পত্রাভাবে সলিল প্রদান করিবে, তাহাতেও পুণ্যসঞ্চয় হইয়া থাকে। 

হে দ্বিজসতমগণ ! তরুপত্র, উৎকৃষ্টপুপ্প, দূর্বাঙ্কুর কিংব! জল তক্তি সহকারে একাস্তমনে কেশ- 

বকে অর্পণ করিলে অভীক্ষিত লাভ করিতে পারে । ৬৪। বিষুধধর্ধোত্তরে তৃতীয়কাণ্ডে লিখিত 
আছে যে, ভৃঙ্গরাজ, বিষ, বক, জদ্ব আতর ও জ্বীরপত্র গ্রদান করিবে । এই সকলের মধ্যে 

একটা তরুর পত্র দিলেও মোক্ষফল প্রাপ্তি হয়। উৎকষ্ট-গন্ধবিশিষ্ট প্জ এবং কোমল গল্প 

৪€ 



৩৫৪ হ্রীশ্ীহরিভক্তিবিলা সঃ | [ ৭ম বিলাসঃ। 

নারমিংহে ।_ _পত্রাণ্যপি স্থপুণ্যানি হরিগ্রীতিকরাণি চ। প্রবক্ষ্যামি নৃপশ্রেষ্ঠ শৃণুঘ গদতো। মম। 

অপামাগ্ত গ্রথমং ভূঙ্গরাজং ততঃ পরং ॥ ৬৬ ॥ 

ততস্তমালপত্রঞ্চ ততশ্চ শমিপত্রকং | দুর্ববাপত্রং ততঃ শ্রেষ্ঠং ততোইপি কুশপত্রকং ॥ 

তস্মাদামলকং শ্রেষ্ঠং ততো! বিশ্বস্ত পত্রকং। বিল্বপত্রাদপি হরেস্বলসীপত্রমুত্বমং ॥ 
এতেষাঞ্চ যথালব্ধৈঃ পত্রৈষশচার্চয়েদ্ধরিং। সর্ববপাঁপবিনির্ধ,ক্তো বিষ্ণলোকে মহীয়তে ॥ 

বামনে।_ বিব্বপত্রং শমীপত্রং পত্রং তৃঙ্গরজন্ত চ। তমালামলকীপত্রং শস্তং কেশবপূজনে ॥ 
যেধাং ন সন্তি পুষ্পাণি প্রশস্তান্তর্চনে বিভোঃ। পল্পবান্পি তেষাং স্থাঃ শস্তান্তর্চাবিধৌ হরেঃ ॥ 

আগ্নেয়ে। - কেতকীপুষ্পপত্রঞ্চ তৃঙ্গরাজন্ত পত্রকং। তুলসী কালতুলমী সগস্তষ্টিকরং হরে; ॥ 

বিবপত্রং শমীপত্রং পত্রং ভৃঙ্গরজস্য চ। তমালপত্রঞ্চ হরেঃ সদ্যস্তট্টিকরং ভবেৎ॥ 

কান্দে শ্রীত্রদ্ধনারদসংবাদে 1 

শমীপত্রেস্চ যে৷ দেবং পুজগত্যন্থ্রদ্িষং। যমমার্গো মহাঘোরো নি্তীরন্তেন নারদ ॥ 
কুম্তীপত্রেণ দেবর্ষে যেইচ্চযন্তি জনার্দনং। কোটিজন্মাঞ্জিতং পাপং দহতে গরুড়ধবজঃ ॥ 

_ সরুদভার্চা গোবিন্দং বিশবপত্রেণ মানবঃ। হরিদদ্যাৎ ফলং তম্মৈ সর্ববযজঃ ুন্ভং । 
শপ পপ অত তি সপ পপ সপ 

পূর্বোনধযঃ ॥৬৫ ॥ পরং শরেষ্টং॥৬৬॥ কেতক্যাঃ পু পুস্ত প্রং। | ভৃঙ্গরাজ- ৃঙ্রজয়োরবান্তরভেদো 

সকল হরিকে প্রদান করিলে কুহ্থমদানজ পুরাপ্রাপ্তি হ হয়। ৬৫। নৃসিং হপুরাণে লিখিত আছে 

যে, হে নৃপবর ! হরির সম্তোষজ্রনক, অতি বিশুদ্ধ পত্রসমুহের বিষয় আমি বর্ণন করিব, 
অবধান কর। প্রথম অপামার্গ, তদনস্তর ভৃঙ্গরাজ | ৬৬। তৎপরে, তমালপত্র, তদনস্তর 

শমীপত্র, তাহ। অপেক্ষ।ও দুর্বাপত্র প্রধান; আবার দূর্বধা হইতে কুশপত্র, কুশপত্র অপেক্ষা . 

আমলকুপত্র, আমলকপত্র হইতে বিশ্বপত্র শ্রেষ্ঠ । হরিপুজ।তে বিশ্বপত্র হইতে তুলসীপত্র 
প্রধান। যেব্যক্তি এই সমস্তের যথাপ্রাপ্ত পত্রদ্ধার! জনার্দীনের পৃজ। করেন, তিনি সর্ববপাপ- 
পরিমুক্ত হইয়। হরিধামে সপম্মানে নিবসতি করিয়া! থাকেন। বামনপুরাণে লিখিত আছে যে, 

বিষপত্র,শমীপত্র, তৃক্গরজ্ পত্র, তখালপত্র ও আমলকী, এই সমন্ত হরিপৃজায় প্রশস্ত । প্রভুর 

অ্ঠনোপঘুক্ত গ্রশস্ত কুন্ম যে নকল ব্যক্তির সঞ্চিত নাই, তাহারা পল্লব দ্বারা জনার্দনের 

অর্চন। করিলেও প্রশস্ত ফল লাভ করিবেন। অগ্নিপুরাণে লিখিত আছে যে, কেতকী- 

ফুলের পত্র, তৃঙ্গরপত্র এবং তুলশীপত্র জনার্দনের আশু গ্রীতিকর। বিদ্বপত্র, শমীপত্র, 
ভূঙ্গরাঞ্পত্র ও তমালপত্র দ্বারা অচ্চনা ক্ধিলে জনার্দন আশু গ্রীত হইয়া থাকেন। স্বন্দ- 

পুরাণে ব্রদ্ষনারদসংবাদে লিখিত আছে যে, হে দেবর্ষে! যিনি শমীপত্র দ্বারা দৈত্যনিস্থদন 
হরির অর্চন] করেন, ভীষণ শমনমার্গ হইতে তাহার নিষ্কৃতি লাভ হয়। হে নারদ ! যে সকল 
ব্যক্তি কুভ্তীপত্র দ্বার! হরির পুজা! করেন, গরুড়ধ্বজ জনার্দন তাহাদিগের কোটিজন্মসঞ্চিত 
পাতক বিনাশ করিয়া থাকেন। একবারমাত্র বিষ্বপত্র দ্বারা হরির পুজা করিলে হরি তাহাকে 

সর্ববিধ যজ্া্গ্ানজনিত ফল প্রদান করিয়া! থাকেন। হে কলহপ্রিয় ! যাহার! কাঠিক মাসে 
বিষবপ্ধ দ্বার! মহতী ভক্তি পূর্ব্বক হরির অর্চন করেন, তাহাদিগের মোক্ষবিষয় বর্ণন করিয়াছি। 



৭ম বিলাসঃ। ] শ্ীঞ্জীহরিভভ্তিবিলাসঃ। ৩৫৫ 

বিষপত্রেণ যে দেবং কার্ডিকে কলিবর্ধন। . পৃজয়স্তি মহাভক্যা! মৃক্তিস্তেষাং ময়োদিতা ॥ 
মারুকং কেতকীপত্রং তথ! দমনকং মুনে। দত্রমাত্রং হরে: গ্রীতিং করোতি শতবার্ধিকীং॥ ৬৭। 
দমনৈকেন দেবেশং সংপ্রাপ্ে মধুমাধবে। গোসহঘরস্ত তু মুনে সংপৃজ্য লভতে ফলং। 
র্বান্থুরং হরেধন্ পৃজ্াকালে প্রযচ্ছতি। পৃজাফলং শতগুণং সম্যগাপ্রোতি মানবঃ ॥ 
মঞ্চরীং সহকারস্য কেশবে যদি নারদ । যে ষচ্ছন্তি মহাভাগান্তে কোটিফলভাগিনঃ ॥ 

কিঞ্চ।-__শক্ত্যা। দূর্বান্থুরৈঃ পুম্ভি: পৃজিতো মধুস্থদনঃ | দদাতি হি ফলং নৃনং যজ্জদানাদিদুননভং ॥ 
তত্ৈব শ্রিশিবোমাসংবাদে ।_- 
বিষপত্ৈরখটশ্চ সকদ্দেবং প্রপূজ্য বৈ। সর্বপাঁপবিনির্শ,তে? মম লোকে স তিষঠতি। 

বিষ্ুরহন্তে চ।-_ 

সকদভ্যঙ্চ্য গোবিন্দং বিশ্বপত্রেণ মানবঃ| মুক্তিভাগী নিরাতঙ্কঃ কৃষ্ণন্তা্চরো! ভবেৎ ॥ 
বিষুধন্মে চ।-_- মরুকো দমনশ্চৈব সগ্যস্তিকরে! হরেঃ। 
কিঞ্চ।__ দেয়ান্থ্্ধমুখান্যেব পত্রপুশ্পফলানি হি ॥ 
তথ! জ্ঞানমালায়াং ।__ 

পুম্পং বা যদি বা পত্রৎ ফলং নেইমধোমুগং | ছুঃখদং তৎ সমাখ্যাতৎ যখোৎপন্মং তথাপর্ণং ৬৮ 
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জেয়ঃ॥ ৬৭॥ দেবেশং অর্চয়ন্থিতি শেষঃ | পাঠান্তরং : স্থগমং ॥ ৬৮ | 

শ্রহুলসীগত্রং সর্ববত্রৈব বিশেষতোবর্পয়েদিতি লিখিতং তত্র তুলন্তর্পণস্ত নিত্যতামাদৌ নিখতি 
তুলসীত্যাদিনা। | আর্স্বাচ্ছন্দে -তঙ্গঃ মোঢব্যঃ। এবমগ্রেহপি। মাধব: বৈশাখমাসঃ শ্রীকফ্কো বা 

পপ শপ পল সস সপ » শপ শত সি 

হে খষে। মারুকপত্র, কেতকীপত্র 9 দমনকপত্র জনার্দনকে অর্পণ করিবামাত্র প্রভু শতবান্ধিকী 
প্রীতি প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। ৬৭। চেত্র মাসে ও বৈশাখমাসে দমনকপত্র দ্বারা হরির" অর্চনা 
করিলে সহত্রগোদানজ ফল লাভ হইয়া থাকে । গোবিন্দা্চনকালে দূর্ধান্কর অর্পন করিলে 
হরি পূজার শতগুণ ফল প্রদান করেন। হে দেবর্ষে! হৃষীকেশকে আম্মগ্তরী অর্পণ করিলে 
সেই সমস্ত সৌভাগ্যবান্ ব্যক্তি কোটিগুণিত ফল প্রাপ্ত হন। আরও লিখিত আছে যে; শক্তযনথ- 
সারে দূর্বাঙ্কুর দ্বার। হরির অচ্চন! করিলে হরি যজ্জদানাদি সদনুষ্ঠানজ সুদুবহ ফলও প্রদান 
করিয়া থাকেন সন্দেহ নাই। এ স্বন্দপুরাণে শিবোমাঁসংবাদে লিখিত আছে যে, বিনি অধ 
বিবপত্র ছারা একটাবারমাত্র হরির অচ্চন! করেন, তিনি নিখিল পাতক হুইতে উত্তীর্ণ হইয়া 

মদীয় ধামে অবস্থিতি করিয়া থাকেন। বিষ্ণুরহস্তে লিখিত আছে যে, বিষপত্র দ্বারা একবারমাত্র 
জনার্দনের অর্চনা! করিলে মুক্ত ও নির্ভীক হইয়া হরির অনুচর হইতে পারে । বিষুধর্দে লিখিত 
আছে যে, মরুকপত্র ও দমনক পত্র সগ্যঃ গোবিন্দের সন্তোষ বিধান করে । আরও লিখিত আছে 

যে, উর্দধমুখ পত্র, পুষ্প ও ফল গোবিন্দকে অর্পণ করিতে হয়। এরূপ জ্ঞানমালাতেও বর্ণিত 
আছে যে, অধোমুখ পত্র, ফুল কিংবা ফল গোবিন্দের অপ্রীতিকর; এঁ সমস্ত দুঃখগ্রদ বলিয়া 
অভিহিত; সুতরাং যে ভাবে জন্মে, সেই ভাবেই হরিকে অর্পণ করিবে। ৬৮। 

£পর তুলসীপ্রদানের অবস্থকর্তব্যতা ।__ পদ্মপুরাণে লিখিত আছে যে, বৈশাখমাসের 



৩৫৬ শীপ্ীহরিভক্তিবিলানঃ ৷ [৭ম বিলানঃ। 

জথ জীতুলত্যপণনিত্যত]। 

পান্সে।_ তুলসী ন যেষাং হরিপুক্জনার্থং, সংপদ্চতে মাধবপুণ্যবাসরে । 
ধিগৃযৌবনং জীবনমর্থসন্ততিং, তেযাং হুখং নেহ চ দৃশ্বাতে পরে ॥ ৬৯ 

গারুড়ে শ্রীতগবহুক্।__ 
তুলসীং প্রাপ্য যে! নিত্যং ন করোতি মমার্চনং । তন্যাহং প্রতিগৃহ্বামি ন পুজাং শতবার্ধিকীং ॥ 

বৃহন্নারদীয়ে চ যজ্জধ্বজাখ্যানাস্তে ।-- 

যদ্গৃহে নাস্তি তুলসী শালগ্রামশিলাঞ্চনে। শ্শানসদৃশং বিদ্যাত্দ্গৃহং শুভবজ্ধিতং | 

অতএবোক্তং।__তুলসীং বিনা য। ক্রিয়তে ন পুজা, ্গানং ন তদঘত্তুলপীং বিন| কৃতং। 
তুক্তং ন তদঘত্তুলমীং বিনা কৃতং, পীতং ন তদঘত্ুলসীং বিন। কৃ৬ং ॥ 

বাযুপুরাণে চ।-- 

তুলসীরহিতাং পুজাং ন গৃহ্নাতি সদ! হরিঃ। কাষ্টং বা ম্পশয়েত্বত্র নে! চেত্ন্নীমতে। যজেৎ ॥ 
তুলসীদলমাদায় যোহন্ং দেবং প্রপূজয়েৎ। ব্রদ্মহা নহি গোপ্শ্চ ন এব গুরুতন্নগঃ 

অতএবোক্তং গারুড়ে নৈবেগ্যপ্রসঙ্গে 1 

তুলসীদলনংমিশ্রং হরেরযচ্ছেচ্চ তৎ সদা। ইতি ॥ ৭০ | 
_ভগবঙুলভায়াস্ত তুলল! মহিমান্ভুতঃ | পর্বশাস্ডরেযু বিখ্যাত; সংক্ষেপেণেহ লিখ্যতে ॥ ৭১। 

শ্ » শা পাপ স্পা 

তন্ত পুণাবাসরঃ ঃ অক্ষয়তৃতীয়াদি: একাদন্ঠাদির্ব! তশ্সিন্নপি। পরে চ পরলোকে স্থ স্খং নিব তির্ন 

দৃশ্ততে শাস্তবিস্তিঃ কৈশ্চি্বা। যদ্বা। তেযামিতি তৈঃ॥ ৬৯॥ প্রাপ্য আনীয় ইত্যর্থঃ ॥ ৭০। 

অদ্ভূতঃ অনির্বচনীয়ঃ অতো বিস্তরেণ লিখিতুম্শকা ইতি ভাবঃ ॥ ৭১। 

পুণ্যদিনে (অথব। শ্্রকফের পুঃ পুণ্যবাঁসরে র) অর্থাৎ অক্ষয়তৃতীয়। কিংবা একাদস্টাদি তিথিতে যে 

সকল ব্যক্তি জন।দ্দনের অগ্চনার্থ তুলসী সংগ্রহ না করে, সেই দকল ব্যক্তির যৌবনে, জীবনে 
ও অর্থোপাক্জনে ধিক । কি ইহকাল কি পরকাল, কোন কালেই তাহািগের স্থখ লক্ষিত 
হয় না। ৬৯। গৰুড়পুরাণে শ্রীভগবদ্াক্যে প্রকাশিত আছে যে, যে ব্যক্তি প্রতিদিন তুলসী 
সংগ্রহ পূর্বক আমার অর্চনা না করে, আমি শতবর্ষ যাবৎ তদীয় পূজ! গ্রহণ করি ন|। বৃহন্নার- 

দীয় পুরাণে যজ্ঞধবজের আখ্যানান্তে লিখিত আছে যে, যাহার আলম়ে শালগ্রামশিলা-পুজার্থ 
তুলসী বিষ্মান না থাকে, তদীয় গৃহ শ্মশানবৎ অমঙ্বলজনক। স্ৃতরাং কথিত আছে যে, 
তুলসীবিহীন অর্চন! অর্চনা বলিয়! গণ্য নহে, তুলসীরহিত ন্সান ক্সান বলিয্ক। গণনীয় হয় না, 
তুলসীহীন ভোজন ভোজন নহে এবং তুলসীরহিত পান পান বলিয়া পরিগণিত হয় না । বায়ু 
পুরাণে লিখিত আছে যে, জনাদনি কদাচ তুলমী ব্যতীত অর্চনা গ্রহণ করেন না, সুতরাং 
তুলসী অগ্রাপ্য হইলে তকাষ্ট প্রতুর অঙ্গে স্পর্শ করাইবে। যদ্দি তাহারও অভাব হয়, তবে 
তুলসী নাম উচ্চাণ পূর্বক জনার্দনের অর্চনা! করিবে! যে ব্যক্তি তুলসীপত্র গ্রহ্ণপূর্ববক 
দেবাস্তরের অঞ্চনা করে, সে ব্রন্ষঘাতী, গোঘাতী ও গুরুণারগামীর তুল্য পাপী হয়। অতএব 
উক্ত আছে যে, তুললীপত্রসমদ্থিত টৈবেছ্। নিয়ত নিবেদন করিবে । ৭*। ভগবদ্ছুপ্রাপ্যা 



৭ম বিলাসঃ। ] উী্লীহরিভভ্তিবিলাসঃ। ৩৫৭ 

অথ তুলসীমাহাক্স্ং, তত্র স্বতঃ পরমোত্বমত1| ॥ 

স্বান্দে।__সর্ব্বোধধিরসেনৈব পুরা হ্মৃতমন্থনে। সর্বসত্বোপকারায় বিষ! তুলমী কৃত ॥ 
অতএব ।-ন বিপ্রসদৃশং পান্ধং ন দানং সুরভীনমং | ন চ গঙ্গালমং তীর্থং ন পত্রং তুললীসমং ॥ 
অতএব চ বিষ্ুরহস্তে | _ 
অভিন্পত্রীং হরিতাং হৃগ্মঞ্ধরিসংযুতাং। ক্ষীরোদার্ণবসন্ভুতাং তুলসীং দাপয়েদ্ধরেঃ ॥ ৭২। 

শ্রীতগবদ্দ,ল্ভত]। 

মারদীয়ে ।-_তাবদণর্জস্তি পুপ্পাণি মালত্যাদীনি ভূম্থর। খানন্ন প্রাপ্যতে পুণ্যা তুলসী কৃষ্ণবন্্ভ॥ 
_ বিষুঃরহস্তে। কৃষ্ণা বাপ্যথবাইকৃষ্ণা তুলসী কষ্ণবন্লভ1 | মিত। বাপ্যথব। কৃষ্ণা দ্বাদশী বল্লভাহরেং॥ 

তাবদগঞ্জন্তি রত্বানি কৌস্বভাদীন্যহন্ি'শং | যাবন্ন গ্রাপ্যতে কৃষ্ণ! তুলসীপত্রমণ্জরী ॥ 
অগন্ত্যসংহিতায়াং।-_ 

পূর্ব্বমুগ্রতপঃ কৃত্ব। বরং বন্রে মনম্িনী। তুলসী সর্বপুষ্পেভাঃ পন্ধেভো। বল্পভা ততঃ ॥ 
পাদ্মে বৈশাখমাহাত্যে শ্ীষমত্রাঙ্গণসংবাদে ।__ 

সর্বাসাং পত্রজাতীনাং তুলসী কেশবপ্রিয়া ॥ 
কিঞ্চ।--র্বরথা সর্ববকালেষু তুলসী বিষ্ববল্পভা ॥ ৭৩ 

নবি প্রসৃমিত্যাদিত্রয় ৃষ্টান্তত্ে সাধ্যসন্নিধো দিদ্ধনির্দেশো দৃষ্টান্ত ইতি স্তায়াং। এবমগ্রেই-. 
প্যৃহাং ॥ ৭২॥ 

_ গঙ্জন্তি গর্ববং বহত্তীত্যর্থঃ। অরুষ্ণ। কৃষ্ণেতর! হরিদর্ণেত্যর্থঃ। কুষ্ণেতি তস্তাং গ্রীতিবিশে- 
যা পরমন্গিপ্ধত্বেন শ্টামত। প্রাপ্তেরব। ॥ ৭৩॥ শাল গ্রামাভিধে শ্রশাল গ্রামশিলাসংজ্ঞকে | বৃন্দ | 

শ্রীতুলসীর অনির্বাচ্য মহিমার বিষয় নিখিল শাস্তেই প্রথিত আছে; এখানে সংক্ষেপে সেই 
বিষয় কিঞ্চিৎ লিপিবদ্ধ হইতেছে। ৭১। 

অনন্তর তুলপীমাহাজ্ময ।_স্বন্দপুরাণে স্বতই তুলসীর পরমোত্তমত। বর্ণিত আছে। পুরাকালে 
অমৃতমস্থনসময়ে জীবকুলের উপক্কারার্থ হরি সর্ব্বৌষধিরস দ্বারা তুলসীর স্ষ্টি করিয়াছেন। 
হুতরাং উক্ত আছে যে, ঘিজ্জাতির তুল্য দানপাত্র নাই, গোদানের সদৃশ দান নাই, গঙ্গার 
সদৃশ তীর্থ নাই এবং তুলসীপত্রবৎ পত্রও আর দৃষ্ট হয় না। বিষ্ণুরহস্তে লিখিত আছে যে, 
অখগ্ডপত্র, হরিঘর্ণ, মনোরম মঞ্তরীবিশিষ্ট, ক্ষীরসাগর হইতে সঞ্জাত তুলসী জনাদ্গনিকে 
অর্পণ করিবে । ৭২। ্ 

অতঃপর তুলসীর ভগবদ্দষ্ত'ভতা ।__নারদপুরাণে লিখিত আছে যে, হে দ্বিজ! যাবৎ কষ" 
প্রিয়া পবিত্র তুলসী প্রাপ্ত হওয়! না যায়, তাবং মালত্যাদি পুষ্প গর্ব প্রকাশ করে। বিস্ু- 

রহন্তে লিখিত আছে যে, কি রুষ্ণবর্ণ কি হরিঘর্ণ সমস্ত তুলনীই গরোবিন্দের প্রিয়া এবং কি 
কফপক্ষীয়। কি শুরুপক্ষীয়। ঘিবিধ দ্বাদণী তিথিই প্রতূর পরমবন্ত্রভা। যাবং কৃষ্ণবর্ণ তুলসী- 

পত্র ও ম্ধরী প্রাপ্ত হওয়া! না যায়, তাবৎ কৌন্বভাদি রত্বদমূহ সর্ববদ। গর্ব প্রদর্শন করে। 

অগন্ত্যংহিতায় লিখিত আছে যে, পুরাকালে বুদ্ধিমতী তুলনী কঠোর তপশ্চরণ পূর্বক 



৪৮৫০ শীত্রীহরিভক্তিবিলাসঃ। [ " বিলাসঃ। 

তত্রৈবোত্বরখণ্ডে কার্ঠিকমাহাত্তো শ্রীনারদোক্কৌ। - 
তুলসীদলপুজায়! ময়া.বক্ত,ং ন শক্যত্ে । অত্যন্তবন্নভা সা হি শালগ্রামাভিধে হরৌ ॥ ৭৪। 
পাতিব্রত্যেন বৃন্দাসৌ হরিমারাধ্য কর্ধণা। পূর্ববজন্ন্সৌ লেভে কৃফসংযোগমৃত্তমৎ | 

তত্রেব শ্রীবৃন্দোপাখ্যানান্তে |-- 

সবং গ্রীতিকরং বাক্যং কোপন্তস্তাত্ব তামস:। ভাবদ্বয়ং হরৌ জাত যত্তর্ণঘয়ং হাভূৎ। 

স্টামাইপি তুলসী বিষ্কোঃ প্রিয়া! গৌরী বিশেষতঃ ॥ 
ঘারকামাহাত্য্ে চ শ্রীমার্কগেয়েন্দ্রছায়সংবাদে ।-_ 

যথা লক্ষমীঃ প্রিয়া বিষোস্লসী চ ততোইধিকা ॥ 
স্কান্দে। - যোগিনাং বিরতৌ বাঞছা কামিনাঞ্চ যথা রতৌ। পুশ্প্ষেপি চ সর্কেধুতুলন্তাঞ্চ তথা হরেঃ॥ 
নিরস্ত মালতীপুষ্পং মুক্তাপুষ্পং সরোরুহং । গৃহাতি তুলসীং শ্ু্ধামপি পর্যাধিতাং হরিঃ॥ 

অতএব চতুরথস্ন্ধ শ্রীঞ্রবং প্রতি শ্রীনারদোপদেশে।__ 
সলিলৈঃ শুচিভিমল্যৈরবনামূলিফলাদিভিঃ | শস্তাস্থুরাংশুকৈম্ার্চেৎ তুলল প্রিয়া প্রভোঃ1৭৫1 

শি শপ পল শশা পপ শপ 5 ০০০ শপশ শপ শে পপ ক পি 

ভক্ত্যি তদ্ধপেণাবতীর্ত্বাং 
1 তদাখায়িকা তত্র বিস্তী পা

তি লীন সি 

বন্তৈঃ শ্তৈরস্কুরাদিভিরংশুকৈবন্যরবকলাদিভিঃ প্রিয়য়েতি প্রভোরর্চনে তন্তা আবস্তকত্তং 

কিংবা র্বনরপেক্ষ্যে তয়ৈব তৎসস্তোষণমভি প্রেতং ॥ ৭৫ ॥ অলিকুলৈঃ সহ তা ত্বাং বিভ্র 

শস্ ৮৮ শশী -শশীীসীশশাত ০ শা ২৭ তিশা শীশীপ 

বর প্রাথন! করেন, সেই হেতু তিনি যাবতীয় পুষ্প ও পত্র অপেক্ষা! গোবিন্দের বন্থুভা হইয়াছেন। 
পদ্মপুরাণে বৈশাখমাহাজ্মো যম-্রান্ষণসংবাদে লিখিত আছে যে, সকল জাতীয় পত্র অপেক্ষা! 
তুলসী হরির প্রীতিকারী। আরও লিখিত আছে যে, তুলসী সর্বথা ও সর্বসময়ে জনার্দনের 
বল্পভা'। ৭৩। পদ্মসুরাণের উত্তরধণ্ডে কাঙিকমাহাজ্মো নারদোক্তিতে প্রকাশিত আছে যে, 

তুলসীপত্র দ্বার! অচ্চন! করার মাহাত্মাবর্ণনে আমি অক্ষম। এ তুলসী শালগ্রামশিলারূপ 
জনার্দনের অতীব প্রিয় । ৭৪। বুন্দা্দেবী পাতিব্রতা-জনক ক্রিয়া ঘর! জনার্দনের উপাসন। 

করত “গতজন্মে তংসহ উত্তম সহবাস প্রাঞ্থ হইয়াছিলেন। উল্ত উত্তরখণ্ডে বৃন্দোপাখ্যা- 

নান্তে লিখিত আছে যে, বৃন্দার গ্রীতিজনক বচনই সত্ব এবং তদীয় রোষই তমঃ। এই গুণ- 
ছয়ের সংস্পর্শে হরিতে দুইটা ভাব সপ্জাত হয়, সেই জন্য তুলপী দ্বিবিধ বর্ণবিশিষ্ট হইয়াছে। 
তাহার মধ্যে কুষ্ণবর্ণা তুলসী হরির প্রিয়া হইলেও হরিদ্র্ণ সমধিক প্রিয়তম! । দ্বারকা- 
মাহাত্মো মার্কগেয়-ইন্্দ্যুননংবাদে লিখিত আছে যে, কমল! যেমন প্রিয়া, তুলসী তদপেক্ষাও 

সমধিক । ক্বন্দপুরাণে লিখিত আছে যে, যেমন যোগিকুলের বৈরাগ্য বাসনা ও কামিগণের 

যেরূপ রতিক্রিম্নায় অনুরাগ, 'তদ্রেপ সকল পুষ্প অপেক্ষা তুলসীর প্রতি কেশবের সমধিক 

প্রীতি আছে। ভগবান্ কেশব মালতীপুষ্প, মুক্তা সু্প ও পল্ম বিসর্জন করিয়াও পমু্ণধিত ও 

শু তুলসীপত্র গ্রহণ করিয়া থাকেন। অতএব চতুর্থন্দ্বে ঞ্রবের প্রতি নারদোপদেশ আছে 
যে, সলিল, বিশ্তুদ্ধ মাল্য, ফলমূলানি, প্রশস্ত দৃ্বাস্ুর, বন্ধল ও প্রিয়তমা তুলসীর ঘার! হরির 

পৃজা করিবে। ৭৫। দশমন্বন্ধে রাসক্রীড়াতে ভগবানের অন্বেষণে লিখিত আছে যে, হে 



৭ম বিশ্লাস:। ] শশ্লীহরিভক্তিবিলাসঃ। ৩৫৯ 

রাস গীড়ায়াঞ্চ দশমন্কন্ধে শ্রগোপীনাং ভগবদন্বেষণে | ৃ ূ 
কচ্চিতুলসি কল্যাণি গোবিন্দচরণপ্রিয়ে। সহ ত্বালিকুলৈবিভদষ্টন্ডেইতিপ্রিয়োইচ্যুতঃ ॥ ৭৬। 

অতএব স্কান্দে।__ 

যৎ ফলং সর্ববপুষ্পেষু সর্বধপত্রেষু নারদ । তুলসীদলমাত্রেণ প্রাপ্যতে কেশবাচ্চনে ॥ ৭৭ ॥ 
পান্সে বৈশাখমাহাত্ম্যে তাত্রেব।__ 

ত্যক্ত। তু মালতীপুষ্পং মুক্ত1 চৈব সরোরুহং | গৃহীত্বা তুলসীপত্রং ভক্তযা। মাধবমচ্চয়ে। 
তন্ত পুণ্যফলং বক্ত,মলং শেষোইপি নো৷ ভবে ॥ ৭৮ | 

তত্রেব শ্রীমাঘমাহাজ্ম্ে দেবদূতবিকুগ্ডলসংবাদে ।-_ 
মণিকাঞ্চনপুষ্পাণি তথা মুক্তাময়ানি চ। তুলসীপত্রদানস্ত কলাং নাহ্স্তি যোড়শীং ॥ ৭৯ ॥ 

অগন্ত্যসংহিতায়াং ।__ 

নীলোংপলসহত্্রেণ ত্রিসন্ধ্যং যোহচ্চয়েদ্ধরিং ৷ ফলং বর্ষশতেনাঁপি তদীয়ং নৈব লভাতে ॥ 

বিদ্বন্ সর্বেষু পুশ্পেষু পক্গ জং শ্রেষ্টমূচ্যতে ৷ ত২€ুপেধপি তন্মাল্যং কোটিকোটিগুণং ভবেখ। 
বিষ্কোঃ শিরমি বিন্স্তমেকং শ্রীতুলসীদলং ৷ অনস্তফলদং বিছ্বন্ মন্ত্রোচ্চারণপূর্ববকং. | 

কিঞচ। বর্ণাশ্রমেতরাণাঞ্চ পজায়াশ্চৈব সাধনং। অপেক্ষিতার্থদং নান্তৎ জগত্যপ্তি তপোধন ॥ ৮* 

দ্ধানঃ॥ ৭৬॥ তং প্রাপ্যতে ॥ ৭৭॥ অলং সমর্থে| নস্যাৎ ॥ ৭৮। মুক্তাময়ানি চ পুষ্পাণি 

তুলসীপত্রন্ শ্রীকুষণায় কন্মৈচিদ্বান্তস্মৈ যদ্দানং তন্ত ॥ ৭৯॥ তেনাপি বর্ষশতেনাপি তদীয়ং 

তুলসী-সব্দ্ধি তং-প্রকরণাৎ ফলং নৈব লভ্যতে ॥ ৮* ॥ পধুষিতমপি তুলীপত্রং ন বজ্জযং। 

গোবিন্দচরণপ্রিয়ে মঙ্গলময়ি তুলসি! ধিনি তোমার অতীব গ্রিরতম, ধিনি তোমাকে অলি- 

কুলসহ শিরোদেশে ধারণ করেন, সেই হরিকে কি নেত্রগোচর করিয়াছ ? হে দেবর্ষে ! একটা 

মাত্র তুলসীপত্র দ্বার৷ হরির পৃজ। করিলে যাবতীয় পত্র দ্বারা পৃজাজনিত ফল প্রাপ্ত হওয়া 
যায়। পদ্মপুরাণের বৈশাখমাহাত্ম্যে এ বিষয়েই লিখিত আছে যে, মালতী ও পদ্ম বর্ন 

- পূর্ব্বক যদি একটামাত্র তুলসীপত্র লইয়া! ভক্তিপূর্ববক হরির পুজ। করা যায়, তবে তাহাতে যে 

পুণ্যসঞ্চার হয়, তাহা অনন্তদেবও বর্ণন করিতে সক্ষম হন না। ৭৮। পদ্মগুরাণে মাঘ- 
মাহাত্ম্যে দেবদূতবিকুণগ্ডল.সংবাদে লিখিত আছে যে, হরিকে তুলসীপত্র অর্পণ করিলে যে ফল 
প্রাপ্ত হওয়া যায়, মণি-কাঞ্চনকুন্থম ও মুক্তাপুষ্প দিলে তাহার ষোড়খাংশের একাংশ 

লাভ হয় না | ৭৯। অগন্তাসংহিতায় লিখিত আছে যে, যিনি সহম্রসংখ্য ও 

দ্বারা ভ্িসন্ধ্যা কেশবের পৃজা! করেন, শতবর্ষ এঁ প্রকার করিলেও তুলসীপত্রদানের ফল 
গ্রাঞ্চ হয় না। হে বিদ্বন্! নিখিল ু্পমধ্যে পল্স প্রধান বলিয়া অভিহ্িত। এ পদ্কুস্থম 

অপেক্ষা উহ! দ্বার! গ্রধিত মালা কোটি কোটি গুণে প্রধান। মন্ত্রপাঠ সহকারে একটীমান্র 
তুলসীপত্র হরির শিরোদেশে প্রদত্ত হইলে এঁ পত্র অনন্ত ফল অপণ করিয়া থাকে। 
আরও লিখিত আছে যে, হে তাপস! এই বিশ্বব্রক্ষাণ্ডে বর্ণ, আশ্রম ও অন্তের পক্ষে তুলসী- 
পত্র ভিন্ন অপরপূ জোপহার তদ্ধগ বাঞ্ছিতপ্রদ হর» না।৮*। অভএব নারদপুরাণে লিখিত 



৩১০ হ্রপ্রীহরিভভ্িবিলাসঃ | [ধম বিলাসঃ। 

অতএব নারদীয়ে 1 « 

বর্জাং পধুধিতং পুপ্পং বর্জাং পযু/ধিতং ফলং। ন বর্জাং তুলসীপত্রং ন বর্জযংজাহবীজলং1৮১1 
অথ ভগবদর্পণেন পাপহ। রিত্বং | 

শ্রীমত্ুল্তার্চয়তে সকৃদ্ধরিং, পাত্রৈঃ স্গদ্ধিবিমলৈরখণ্ডিতৈঃ | 
যন্তম্ত পাঁপং পটসংস্থিতং প্রতুনিরীক্ষয়িতা মবজতে স্বয়ং যমঃ |৮২ ॥ 

গ্ান্দে। তুলসীর্দললক্ষেণ যোহন্চয়েদ্ধারকাপ্রিয়ং। জন্মাযুতসহম্রাণাং পাপশ্য কুরুতে ক্ষয়ং ॥ 
্রান্্যে। লিঙ্গমভ্যর্চিতং দৃষ্ট1 প্রতিমাং কেশবস্য চ। তুলসীপত্রনিকরৈমূণ্যতে ব্রহ্মহত্যয়া॥৮৩। 

নিতামভার্চয়েদেষ। বৈ তুলশ্ত। হরিমীশ্বরং | মহাপাপানি নশ্বন্তি কিং পুনশ্চোপপাতকং ॥ 
অন্যত্র চ। গুহ্ানি যানি পাপানি অনাখ্যেয়ানি মানবৈঃ | নাশয়েত্তানি তুলসী দত্তা মাধবমূ্ধনি। 

হরেগৃহিং যদ যন্ত্র তুলসীদলবিপ্রষৈঃ । ত্রিসন্ধ্যং প্রোক্ষয়েন্তক্ত্যা। মহাপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥৮৪। 

অতএব স্বান্দে অবস্তীথণ্ডে ।_- 

কিং করিষ্যতি সংরুষ্টো। যমোইপি সহ কিন্করৈঃ | তুলসীদলেন দেবেশ: পৃজিতো যেন ছুঃখহা। 

এতেন শ্র্ধং পযুিতং যদীতি স্বান্দোক্ত্যা শ্রীতুলসীপত্রচর্ণমপি সমর্পিতং । এবং বৈষবানাং 
তচ্চ,ঁসংগ্রহঃ সমূল এব জ্ঞেয়ঃ ॥ ৮১ ॥ 

এবং স্বাভাবিকং শ্রীতুলস্তা মাহাত্মাং লিখিত্বাধুন৷ শ্রীম চরবাজজবিষয়ক-সমর্পণ-মাহাত্ম্যং 

লিখন্ তত্রাদাবখিলপাপহারিত্বং লিখতি শ্রীমদিত্যাদিনা। প্রত্ুঃ পাপানাং নিয়ন্তাপি নিরীক্ষ্য 

মার্জযতীতি মার্জনন্ সম্াক্তায় নিরীক্ষণং কিংবা 'গুহ্তবদিতত্ততোহবলোকনমিতি জ্ঞেয়ং। ৮২ ॥ 

__তুলসীগত্রনিকরৈরভার্চিতাং ॥ ৮৩॥ তুলসীদ্লস্ত বিপ্রুবৈর্জলবিন্দুভিঃ ॥ ৮৪ ॥ 

আছে যে, পযুষিত কুহ্ছম ও পধুণধিত ফল ত্যাগ করিবে, কিন্ত তুলসীদল ও গঙ্গাবারি 

পরুঠুষিত হইলেও তাহ! তাগ করিবে না। ৮১। 

অনন্তর ভগবদর্পণে তুলসীর পাপনাশনশক্তি।-_পন্পপুরাণে লিখিত আছে যে, ষে ব্যক্তি 

স্থগন্ধপূর্ণ, পরিষ্কৃত ও অখণ্ড তুলসীদলঘ্বার। একবার মাত্র বিষুর পুজা করেন, গুপ্তই হউক 

আর প্রকাশিতই হউক্, পাপিগণের নিয়ন্ত! স্বয়ং শমন নুল্তানুসুক্ষ্র্ূপে তদীয় পটস্থ নিখিল 

পাতক নিরীক্ষণ করত ক্ষমা করিয়া, থাকেন।৮২। স্বন্দপুরাণে লিখিত আছে যে, যে ব্যক্তি লক্ষ 

তুলসীপত্র দ্বারা অচ্চিত হরির শ্রীমৃণ্তি নিরীক্ষণ করে, তাহার ব্রদ্মহত্যাজনিত পাতক ধ্বংস 
ইইয়া থাকে । ৮৩। যে ব্যক্তি প্রত্যহ তুলসীপত্র দ্বারা পরমেশ্বর কেশবের পুজ। করেন, তদীয় 
উপপাতকের বিষয় আর কি কহিব, নিখিল মহাপাপ ধ্বংস হইয়া! থাকে। অন্তত্রও লিখিত 

'আছে যে, শ্রীহরির শিরোদেশে তুলসী অগ্গিত হইলে & তুলসী মানবের অকথ্য গোপনীয় 
পাতকপুণ্তও ধ্বংস করিয়া থাকে। যেব্যক্কি ভক্তিসহকারে তৃলসীপত্র-বিনিঃস্যত বারিবিন্দু 
দ্বারা ত্রিসন্ধ্য হরির গৃহ মাঞ্জন! করেন, তিনি নিখিল মহাপাতক হইতে পরিত্রাণ পাইয়া থাকে। 

৮৪। স্বন্দপুরাণে অবস্তীথণ্ডে বর্ণিত আছে যে, যে ব্য তৃলসীদল ছারা ছুঃখনাশন কৃষেের 

অর্চনা করেন, শমনরাজ ও তদীয় অন্থুচরগণ ক্রুদ্ধ হইলেও তাহার কিছু অনি্ করিতে সর্র্থ 
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অগন্তযসংহিতায়াঞ্চ ।__ 

ন তশ্য নরকরেশো যোইচ্চয়েতুলসীদলৈঃ। পাপিষ্টো বাপ্যপাপিষ্টঃ সত্যং সত্যৎ ন সংশয়ঃ | 
অথ বৈরিনাশকত্বং। 

পুরা ক্রৌঞ্চবধার্থায় কোমলৈস্তলসীদলৈঃ । অর্চয্িত্বা হববীকেশং স্বামিনা নিহতো রিপুঃ 0৮৫| 
সর্বসম্পৎপ্রদ্ং। 

অগন্তযসংহিতায়াং।__ 

মাল্যানি তম্বতে লক্ষমীৎ কুম্থমান্তরিতান্যপি। তুলশ্তাঃ স্বয়মানীয় নির্শিতানি তপোধন ॥ 
পরমপুগাজনকত্বং । 

স্কান্দে। _ 

কুষমূর্ধনি বিন্স্তা! তৃলমীপত্রমঞ্জরী । স্থবণকোটিপুণ্যানাং ফলং ষচ্ছতাতোইধিকং 

তীর্ঘযাত্রা্দিভিরহো। কালক্ষেপেণ কিং জনাঃ। যেহচ্চয়ন্তি হরেধিস্বং তুলসীদলকোমলৈঃ 1৮৭1 
অগন্তাসংহিতায়াং।-- 

পুষ্পান্তরৈরন্তরিতং নির্শিতং তুলসীদলৈ:। মাল্যং মলয়জালিপ্রং দদ্যাং শ্রীরামমূর্নি ॥ 
কিং তশ্ত বহুভিজৈ: সম্পূর্ণবরদক্ষিণৈঃ | কিন্তীর্ঘসেবয়। দানৈরুগ্নেণ তপসাইপি বা॥ 

বাচং নিয়ম্য চাত্মানাং মনে! বিষণ নিধায় চ। যোইট্চয়েত্তুলসীমা ল্যেরজ্ঞকোটিফলং ভবেৎ।৮৮ 
ভবান্ধকৃপমগ্রানামেতছুদ্ধারকারণং ॥ ৮৯ ॥ 

_. হ্বচিচ্চ তুলনীদলকোমলৈরিতি পাঠঃ অর্থন্তথৈব। স্থামিনা কান্তিকেয়েন ॥৮৫॥ 
কুহ্থমৈরস্তরিতনি মধ্যে মধ্যেইন্যপুশৈগ্র“খিতানীত্যর্থ: ৷ তুলশ্য। মাল্যানি সমপিতানি সস্তি 

লক্ষ্মী সম্পদং তন্বতে বিস্তারয়ন্তীতি জেয়ং। পত্রং পুষ্পং ফলটব শ্রীতুলশ্য! সমপিতমিতি তৎ- 
সহিতায়াং নিরস্তরপূর্ববশ্লোকৈঃ সমপণশ্ত প্রকৃতত্বাৎ | যদ্বা ভগবদর্থং নির্শিতান্তপি লক্ষ্মী তন্বতে 

অস্থ তাবৎ সমর্পণাদি। ৮৬॥ বিশ্ব ্রীমৃত্তিং | ৮৭ ॥ আত্মানং চ দেহং নিষম্য ॥৮৮॥ এতৎ 
হন না। অগন্ত্যসংহিতায় লিখিত আছে যে, পাপাত্মা হউক্ অথব। ধর্নিষ্ই, হউক্, 
যিনি তুলসীদল দ্বারা বিষ্ণুর পুজা করেন, আমি পুনঃ পুনঃ সত্য করিয়া! বলিতেছি, তাহাকে 
আর নিরয়যাতন! উপভোগ করিতে হয় না। 

অতঃপর তুলসীর অরিনাশনশক্কি ।-_পুরাকালে যড়ানন ক্রৌঞ্চবিনাখার্থ কোমল তুলসী- 
পত্র দ্বার! হরির অচ্চনা করিয়া! এ অরি বিনিপাত করিয়াছিলেন । ৮৫ 

তুলসীর সর্বসম্পতপ্রদত্বশক্তি। _ অগস্থ্যসংহিতায় লিখিত আছে যে, হে তাপস! মধ্যে 
মধ্যে অন্পুষ্পহ্থার -গ্রথিতা তুলসীমালা স্বয়ং আহরণ পূর্ববক নির্মাণ করিলে সম্পত্তি বৃদ্ধি 
হইয়া থাকে । 

অনন্তর তুলসীর পরমপুণ্জনকতা। ।__স্বন্দপুরাণে লিখিত আছে যে, তুলসীর দল ও মঞ্জরী 
শ্রহরির শিরোদেশে প্রদত্ত হইলে, উহা কোটিকাঞ্চদানজ পুণ্য অপেক্ষাও সমধিক ফল প্রদান: 
করে। ৮৬। যে সকল ব্যক্তি তুলসীর মৃদু দলসকল হবার! কেশবের শ্রীমুত্তির অঙ্চনা করেন, 

8৬ 

পপর 



৩৬২ শ্রপ্রীহরিভক্তিবিলাসঃ | [ ৭ম বিলাস:। 

গারুড়ে।-__যন্যারামোস্তবৈঃ পত্ৈস্বলসীসম্তবৈর্থরিঃ | পুজ্যতে খগশার্দল জিদশং পুণ্যমাগুয়াং | 
অন্তাত্র চ।-_ 

তুলসীদলমাল্যেন বিষুপুজাং করোতি যঃ। পত্রে পত্রেইশ্বমেধানাং দশানাং লভতে ফলং | 
অতএব বিষুরহ্টে স্কান্দে চ।-_ 

গৃহীত্বা তুলসীপত্রং ভক্ত] বিষ্ণু সমচ্চয়েং। অঙ্চিতং তেন সকলং সদেবাস্থরমান্থযং 1৯১1 
কিঞ্চ কাশীখণ্ডে ।_ 

শালগ্রামশিলা যেন পুজিতা তুলসীদলৈঃ। স পারিজাতমালাভিঃ পুজাতে স্থরসন্মনি ॥ 
সর্দার্থসাধকত্বং | 

্কান্দে। সমঞ্জরীদলৈযু্তং তূলসীসস্তবৈঃ ক্ষিতৌ । কুর্ববস্তি পূজনং বিষ্কোন্তে কৃতার্থা কলৌ নরাঃ 
অগন্তাসংহিতায়াং ।__ 

প্র পুম্পং ফলঞৈব শ্রীতূলস্তাঃ সমর্পিতং । রামায় মুক্তিমার্গন্ত দ্যোতকং সর্ববসিদ্ধিদং | ৯২ 

তুলদীমাল্োরবিষ। চ্টনং | ৮৯ ॥ ত্রিদশং পুথ্যমিতি সআরামকর্তা ত্রয়োদশং পুণ্যভাগ, প্রাপ্র [য়াৎ, ও 

পৃূজকন্থ দ্বাদশ ভাগানিত্যর্থ: ॥ ৯০ ॥ সদেবান্রমান্ষং জগদিতি শেষঃ| যদ্বাসকলং বিশ্বং | ৯১ 
সর্বসিদ্ধিনং সর্ববার্থসিদ্ধিদায়কং ॥ ৯২ ॥ 

তীর্ঘযাত্রাদি দ্বারা তাহাদিগের সময়াতিপাতের আর কি প্রয়োজন? অগন্তযসংহিতায় লিখিত 
আছে যে, মধ মৃধ্যে পুষ্প প্রদান পূর্বক তুলসীদলসকল দ্বারা মালা নিশ্মাণ করত তাহাতে 
চম্দনলেপন পূর্বক শ্রীরামের শিরোদেশে প্রদান করিলে পূর্ণ ও প্রধান দক্ষিণাসমস্থিত বিবিধ 
যজ্ঞানুষ্ঠানের কি প্রয়োজন, তীর্থপধ্যটনেই ব। কি ফল? যিনি বাক্য সংযম ও শরীর শোধন 

করত ত্বগতমনে তুলসীমা'লা ছার! হরির পুজা করেন, তাহার কোটি বজ্ানুষ্ঠানের ফল হইয়' 
থাকে ।৮৮। তুলসীমাল। দ্বারা হরির অগ্চন ভবরূপ-অন্ধকৃপমগ্ন জনগণের পরিত্রাণের 
একমাত্র হেতু ।৮৯। গন্ুড়পুরাণে লিখিত আছে যে, হে বিহগসত্তম ! শ্রীহরি যে ব্যক্তির 
উপবনজীত তুলসীদল দ্বারা অঙ্চিত হন, তিনি অর্চকের সঞ্চিত পুণ্যের অয়োদশ অংশের 

একা'শ প্রাপ্ত হইয়৷ খাকেন। ৯০ | অন্যত্রও লিখিত আছে যে, ধিনি তুলসীদলের মালা 

সবার হরির অচ্টনা করেন, তিনি প্রতি পত্রার্পণে দশ অশ্বমেধানুষ্ঠানের ফল লাভ করিয়। 
থাকেন। বিষ্ুরহন্তে ও স্বন্দপুরাণে লিখিত আছে যে, ধিনি তুলসীদল সংগ্রহ করত ভক্তি- 
সহকারে হরির পুজা করেন, তৎকর্তৃক দেবতা, দানব, নর প্রভৃতি সকলেই পৃঁজিত হইয়! 
থাকেন। ৯১। কাশীধণ্ডেও লিখিত আছে যে, যে ব্যক্তি তুলপীদল দ্বারা শাল গ্রামশিলার 
অচ্চন। করেন, তিনি স্থরপুরে পারিজীতমাল| দ্বারা অচ্চিত হইয়া থাকেন। 

তুলসীর সর্বার্থসাধনশক্তি ।_স্বন্দপুরাণে লিখিত আছে যে, যে সকল ব্যক্তি নরলোকে 
ভুলসীমগ্ররীর সহিত পত্রদ্ধারা হরির অগ্চনা করেন, কলিকালে মেই পকল ব্যক্তিই ধন্য । 

অগন্তাসংহিতায় লিখিত আছে যে, যিনি তুলসীদল, কুস্থম, ফল শ্রীরামকে প্রদান করেন, 

তদীয় মোক্ষমার্গ পরিষ্কত হয় এবং সেই ব্যক্তি সকল বিষয়ে সিদ্ধি গ্রাঞ্ত হইয়া থাকেন। ৯২। 
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মুক্তিপ্রদত্বং। 

পাদ্মে দেবদূতবিকু গুলসংবাদে ।-_- 

তুলসীমঞ্জরীভির্যঃ কুধ্যাদ্ধরিহ্রার্টনং। ন স গর্ভগৃহং যাতি মুক্তিভাগী ভবেননরঃ ॥ ৯৩। 
গারুড়ে ।- 

তাবন্তমতি সংসারে বিমূঢ়ঃ কলিবস্মমনি। যাবন্নারাধয়েদ্দেবং তুলসীভিঃ গ্রযত্বতঃ ॥ 
তত্বৈব শ্রীভগবছুক্তৌ ।__ 

তুলসীপত্রমাদায় যঃ করোতি মমাচ্চনং। ন পুনর্োনিমায়াতি মুক্তিভাগী ভবেন্নরঃ ॥ ৪৪ । 
অগন্তযসংহিতায়াং।__ 
তুলমীপত্রমাদায় যোইগ্চয়েত্রীমমন্বহং। স যাঁতি শাশ্বত ব্রন্ম পুনরাবৃত্িদুল্ভং ॥ 

পৃজাযোগোঃ ফলৈঃ পত্রে: পুশৈর্বা যোইচ্চয়েদ্ধরিং | 
স মাতৃ্গর্ভবাসাদিদুঃখং &নৰ লভেৎ কচিং ॥ ৯৫ ॥ 

জীবৈকুগ্ঠলোক প্রাপকত্বং। 
পাদ্মে তত্রৈব।__ 
আরোপ্য তুলসীং বৈশ্য সংপৃজা তদ্দলৈর্থরিং। বসন্তি ' মাদমানান্তে যত্র দেবশ্চতুকূজ: ॥. 

তাত্ত্ৈবান্তত্র ।- 
তুলসী কৃষ্ণগৌরাভা তয়াভার্চ্য জনান্দনিং । 
নরো যাতি তনুং ত্যক্ত।! বৈষ্ণবীং শীশ্বতীং গতিং ॥ ৯৬ ॥ 

 গর্ভরপং গৃহং ॥ ৯৩॥ কলির বন্য তন্সিন প্রায়: পাপম্বাৎ সংসারন্ত ॥ ৪৪ পুনররা-: 
বৃত্তি ুন্ন ভমিতি 'অপু্রাবৃত্তিক মিত্যথ: ॥ ৯৫ ॥ 

অনন্তর তুলসী মোক্ষপ্রদানত্ব 1 পন্পপুরাণে দেবদূতবিকুণ্ডলসংবাদে লিখিত আছে যে, 

থে ব্যক্তি তুলসীর মগ্জরী দ্বারা জনার্ঘনের পূজ। করেন, সেই ব্যক্তিকে আর গঞাগারে প্রবিষ্ট 
হইতে হয় না এবং তাহার মোক্ষলাভ হইয়! থাকে। ৯৩। গকুড়পুরাণে লিখিত আছে যে, 
যাবৎ যত্বমহকারে তুলসীদল দ্বারা হরির উপাসন! করা৷ না যায়, তাবৎ মুঢ় বাক্তিকে পাতকময় 
ভবপথে বিচরণ করিতে হইয়া থাকে । গকুড়পুরাণে ভগবানের উক্তি আছে যে, যিনি তুলসী- 
দল গ্রহণপূর্ব্বক মদীয় অচ্চনা করেন, তাহাকে আর পুনর্বধার জন্ম পরিগ্রহ করিতে হয় না, 

ত্বাহার মোক্ষপ্রাপ্তি হইয়। থাকে । ৯৪। অগন্তাসংহিতায় লিখিত আছে যে, যিনি তুলসীদল 
গ্রহণপূর্বক প্রতিদিন রামের পৃজ। করেন, দুন্বভ, নিত্যন্বরূপ ব্রহ্গধামে তাহার গতি হয়, 

তাহাকে আর পুলঙ্জরন্স গ্রহণ করিতে হয় না। যিনি পুজার উপযুক্ধ ফল, পত্র ও কুহুম 
দ্বার মাধবের পৃজা করেন, তাহাকে আর কদাচ জননীজঠরে বাসাদিজন্ যন্ত্র ভোগ 

করিতে হয় না। ৯৫। 

অতঃপর তুলসীর বৈকৃঃলোকপ্রাপকত্ব শক্তি ।--পঞ্পপুরাণে লিখিত আছে যে, হে বৈশ্য! 
যেসকল ব্যক্তি তুলসী তরু রোপণ পূর্বক তাহার পত্র দ্বারা হরির অর্টন| করেন, তাহার! 
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বিষ্রহন্তে।-_ 
কৃষ্ণ কৃষ্ণতুলস্ত। হি যে ভক্তা| পুজয়েন্নরঃ | স যাতি তুবনং শুভ্র যন্ত্র বিষ্ুঃ শরিয়া সহ ॥৯৭| 

বৃহন্নারদীয়ে শ্রীষমভগীরথসংবাদে ।- 

ঘোইচ্চয়েদ্ধরিপাদাজ্ঞং তুলসীকোমলচ্ছদৈঃ | ন তশ্ত পুনরাবৃত্তিব্র্ধলোকাৎ কদাচন॥ ৯৮॥ 
গারুড়ে  কষার্চনার্থং ভিক্ষণাং যচ্ছন্তি তুলসীদলং । অন্ঠেষামপি ভক্তানাং যাস্তি তৎ পরমং পদং ॥ 

অতএব হরিভক্তিন্থধোদয়ে বৈষণবং বিপ্রং প্রতি যমদৃতানামুক্তী।__ 
সকৃতী দুদ্ত্রী বাপি তুলস্তা। যোইঞ্চয়েদ্ধরিং। তন্যান্তে হি বয়ং নেশা বিষু্দুতৈ: স নীয়তে ॥ 

অতএবোক্তং স্কান্দে | 

যোইভ্যস্তেৎ পরমাত্মানং ত্যক্তসর্ববষণো মুনি: | তুরস্া যোহঙ্চয়েদিফ্ৎ জগতঃ সন্মতাবুভৌ ।৯৯ 
শীভগবত্প্রীণনত্বং | 

্রান্মে।__তুলনীদলগন্ধেন মালভীকুস্থমেন চ। কপিলাক্ষীরদানেন সদাস্ত্যাতি কেশবঃ ॥, 

পাদ্সে কারিকমাহাজ্মো বুন্দোপাখ্যানান্তে ।-- 

ইত্যেবং বল্পভা বিষ্কোঃ পূর্বজন্মন্যথাধুনা । প্রীঘতে পৃজিতো হস্তা দলৈ্ৈতািবলান্তকঃ ॥ 

স্কান্দে চ।-- 

ুবরণমণিপুপৈস্ত গ্রীতে। ভবতি নাচ্যুতঃ। তুলসীদলভাগেন যথা প্রীয়েত কেশব; । 

- গ্রতিং গম্াৎ স্থানমিত্যর্থ: ॥ ৯৬৪ শুত্রং নিশ্মবলং ॥ ৯৭ ॥ ব্রন্ম সচ্চিদানন্দং ততস্বরূপলোকাৎ 

বৈকুষ্ঠাৎ। তথ চ তৃতীয়ঙ্বন্ধে ব্রদ্মলোকঃ সনাতন ইতি ॥ ৯৮ ॥ ত্যক্তাঃ সর্ববা এষণাঃ পুত্রাদি- 

ম্প্হাত্রয়ং যেন সঃ এবাস্তিন্চ শ্রত্যোকতাঃ পু্রিষণাশ্চ বিতষণাশ্চ লোকৈধণাশ্চেতি ॥ ৯৯॥ 
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চতুর, নু হরি কর্তৃক অরধিষ্টিত ধামে সুখে অবস্থিতি করিয়া থাকেন। পন্মপুরাণের অন্তত্রও 

লিখিত আছে যে, যিনি কৃষ্ণবর্ণ ও গৌরবর্ণবিশিষ্ট তুলসীদল দ্বার! হরির অর্চনা করেন, সেই 

মানব শরীর বিসর্জনপূর্বক হরিধামে প্রস্থান করিয়৷ থাকেন। ৯৬। বিষ্ুরহস্তে লিখিত 

আছে যে, যিনি রুষ্ণবর্ণ তুলসী দ্বারা ভক্তি সহকারে হরির অচ্চনা করেন, কমল! সহ বিষু 

যথায় বিরাজ করেন, সেই বিমলধামে তাহার গতি হয়| ৯৭। বৃহন্নারদীয় পুরাণে যমভগীরথ- 

ঘবাদে লিখিত আছে যে, যে ব্যক্তি মৃদু তুলসীদল দ্বার বিষুর চরণকমল পুজ্জা করেন, 
তাহাকে আর কদাচ ব্রহ্ষধাম হইতে পুনরাবৃত্তি করিতে হয় না। ৯৮। গকুড়পুরাণে লিখিত 

আছে, যে সকল ব্যক্তি হরিপুজার্থ ভিক্ষৃকাশ্রমী ও অপরাপর ভক্তবর্গকে তুলসীদল অর্পণ 
করেন, সেই প্রধানধামে তীহাদের গতি হয়। হরিভক্তি-স্থধোদয়ে হরিভক্তিপরায়ণ দ্বিজের 

প্রতি শমনদূতের উক্তি যথা,-_কি ধর্মনিষ্, কি অধার্টিক, যিনিই হউন্ না কেন, তুলসী 

দ্বার! কেশবের' পূজা! করিলে তাহার মরণান্তে আমরা তাহাকে স্পর্শ করিতে সমর্থ হই না, 

দ্যনি বিষুদুত কর্তৃক নীত হইয়া! থাকেন। স্বন্দপূরাণেও কথিত আছে যে, যে খষি নিখিল 
কামনা (পুত্রধন-লৌককামনাদি ) বিসর্ন পূর্ধবক পরযাত্মার উপাসনা! করেন, আর ধিনি 

তুলসীদ্দল দ্বার! হবির অচ্চনা করেন, তাহারা উভয়েই সংসারে সমানরপে নির্দিষ্ট । ৯৯। 
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অতএব তণ্রব ব্রক্ষনারদসংবাদে ।-_ 
পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং তুলসীগন্ধবাগিতং ৷ ফলং লক্ষগুণং প্রোক্তং কেশবায় নিবেদিতম্॥ 
তুলসীগন্ধমিশ্রন্ত যং কিঞ্চিং কুরুতে হরেঃ। কল্পকোর্টিসহত্তাণি প্রীতে। ভবতি কেশবঃ ॥ 

কিঞ্চ দ্বারকামাহায্মো মার্কতেয়েন্দ্রছায়সংবাদে ।_- 

যঃ পুনস্লসীপাত্রেঃ কোমলৈম্গ্রীযুতৈঃ ৷ পৃজয়েৎ স্ত্রবদ্ধৈস্ব কুষ্ণং দেবকিনন্দনং। 
যা! গতির্যোগযুক্কানাং য1 গতিরধজ্ঞশীলিনাং ৷ যা গতির্দানশীলানাং য। গতিস্তীর্ঘসেবিনাং 
য| গতির্মতৃভক্তানাং ছ্বাদ্শীবেধবজ্জিনাং | কুর্বতাং জাগরং বিষ্ঞোনৃত্যতাং গায়তাং ফলং। 
বৈষ্কবানান্ত ভক্তানাং যৎ কলং বেদবাদিনাং। পঠতাং টৈষ্ণবং শাস্বং টষ্কবেভশ্য যচ্ছতাং। 

ফলমেতন্মহীপাল লভতে নাত্র সংশয়ঃ ॥ 
কার্তিকাদে! ফলবিশেষঃ| 

তত্র কাণ্তিকে গারুড়ে ।__ 

গবামযুতদানেন যৎ ফলং লভতে খগ। তুলসীপত্রকৈকেন তৎ ফলং কার্তিকে স্বৃতং 
্কান্দে প্রীব্হ্ষনারদসংবাদে ।__ 

তুলসীদললক্ষেণ কাঠিকে যোহচ্চয়েদ্ধরিং। পত্রে পত্রে মুনিশ্রে্ঠ মৌক্তিকং লভতে ফলং ।১০০। 
তত্বৈবাগ্রে।__ 

তুলসীদলানি পুণ্যানি যে যচ্স্তি জনার্দিনে। কান্িকং সকলং বংস পাপং ক্বন্মাুতং দহেহ। 
ইষ্ট ক্রতুশতৈঃ পুণ্য রত্বান্তনেকশঃ। তুলসীদলেন ২ পুণ্াং কার্ঠিকে কেশবার্চ্নাৎ ॥ 
কিঞ্চ।__যঃ পুনস্কলসীং প্রাপ্য কার্তিকং সকলং মুনে । অ্চয়েদ্দেবদেবেশং সযাতি পরমাং গতি 

. মৌক্রিকং ফলং মোক্ষং মুক্তে: ফলং ভক্তিং বা ॥ ১০০ ॥ তেযাং পাপ দহেং নশ্ততি যো 
৮ শসা ০ সত জা 

অতঃপর তুলমীর ভগ ভগবতগ্লীতিজননশক্কি 1 ব্রদ্মপুরাণে লিখিত আছে যে, তুলসীপত্দের গন্ধ, | 

মালতীকুস্থম ও কপিলাছুঞ্ধ এই তিন দ্রব্য দ্বারা হরি আশ্ত প্রীত হইয়া থাকেন। পদ্মপুরাণে 

কহ্িকমাহাস্যযে বন্দোপাধ্যানান্তে লিখিত আছে ষে, পুর্বজন্ে ইনি ( তুলসী পিবী বৃন্দা ) এই 
প্রকারে হরির প্রিয়তম! হইয়াছিলেন ; স্থতরাং ইহ জন্মে ইহার পত্র দ্বারা অর্চিত হইলে 
দৈত্যসৈম্তনিস্দন হরি অতীব প্রীত হইয়া থাকেন। স্বন্দপুরাণে বর্ণিত আছে যে, তুলসী- 
দল দ্বারা হরি যে প্রকার সন্তষ্ট হন, কাঞ্চন ও মণিময় কুসুম দ্বারাও তদ্দপ প্রীত হন ন|। স্বন্দ- 

পুরাণের ব্রন্মনারদসংবাদে লিখিত আছে যে, যদি তুলসীপত্রের গন্ধে স্থরভীকৃত পত্র, ফুল, ফল 

ও সলিল জনার্দনকে প্রদান করা! যায়, তাহা হইলে লক্ষগুণ ফল হইয়! থাকে কধিত আছে। 

তুলসীপত্রের গন্ধবিশিষ্ট যে কোন দ্রব্য কেশবকে অর্পণ করিলে তাহাতেই তিনি সহম্রকোটি 
কল্প কাল গ্রীত থাকেন। দ্বারকামাহাত্মে মার্কগেয়-ইন্্রদ্যুর সংবাদে লিখিত আছে যে, 

হে নুপতে ! যে ব্যক্তি ুত্র দ্বারা গ্রথিত মঞ্জরী-সমস্বিত মৃদু তুলসীপত্র বার! দেবকীতনয় হরির 
অর্চনা করেন, তিনি যোগাভ্যাসকারীর, যজ্ঞাহুষাতার, দাতার, তীর্ঘভ্রমণকারীর, জননীভক্ত- 
গণের ও দ্বাদশীবেধত্যাগকারিগণের গতি প্রাপ্ত হন এবং হরির উদ্দেশে জাগরণ করত ন্ৃতাগীত- 



৩৬৩ শ্ীত্রীহরিভক্তি বিলানঃ। [ ৭ম বিলাস; । 

পাগলে কার্ডিকমাহাক্যো ।-- 

মপ্ধরীভিঃ সগত্রাভিমর্ণলাভিশ্টাপি কেশবঃ | তুলস্তাঃ কার্থিকে গ্রীতো দদাতি পদমব্যয়ং | 

অথ মাথে। 

স্কান্দে তত্রৈব।-_ 
্াত্বা মহানদীতোয়ে কোমলৈস্তললীদলৈ: | যোইচ্চয়েন্সীধবং মাঘে কুলানাং তারয়েচ্ছতং ॥ 
ন্থুকো মলৈর্ঘলৈর্যস্ত মগ্জরীভিজ্জনার্দনং। অর্ছয়েন্সাঘমাসে তু ক্রতৃনাং লভতে ফলং॥ ১০১ | 

অথ চাতুমান্তে ॥ 

স্বান্দে।-_ 
সংপৃক্তয তুলসীতক্তযা ঘনস্তামং জনান্দনং । চতুরো বার্ধিকান্ মাসান্ অশ্বমেধাযুতং লতেৎ॥১৯২। 

তশ শপ শী শী শা 

যচ্ছতীতি বা'পাঠ: | ততশ্চ স এবাত্মনোহঘ্স্তাগি পাপং দহেৎ পুণোরুত্রমৈরশবমেধাদিভিরিত্যর্থ;। 
যংপ্রাপাতে তৎ পুণ্যং স্যাৎ॥ ১০১ ॥ 

তুলন্তা ভক্তিমলাদিরচনা তয় ॥ ১*২। 

কারিগণের যে ফল হ হয়, . হরিভক্তকুলের € যে ফল সঞ্চয় হয়, বেদধ্যায়ীর, বৈষ্ণবশাস্থাধ্যায়ী : ও. 

বৈষ্ণবগনকে দানকারীর বে ফল হয়, তাহারও সেই ফল হইয়া থাকে সংশয় নাই। 
কার্তিকাদিমাসে তুলসীর ফলবিশেষ ।-_কার্তিকমাসের ফল সম্বন্ধে গরুড়পুরাণে লিখিত 

আছে যে, হে পতগ! অযুতসংখ্য গোদানে যে ফল হয়, কার্তিকমাসে হরিকে একটীমাত্র 

তুলসী প্রদান করিলে সেই ফল প্রাপ্ত হইতে পারে। স্কন্দপুরাণে ব্রক্মনারদসংবাদে লিখিত 
আছে যে, হে তাঁপসশ্রেষ্ঠ! কার্তিকমাসে লক্ষসংখ্য তুলপীপত্র দ্বারা হরির অচ্চন। করিলে 
প্রতিপত্রে মোক্ষফলম্বরূপ মুক্তি অথব! ভক্তি প্রাপ্ত হওয়া যায়। *০০। এ পুরাণেরই শেষ 

অংশে লিখিত আছে যে, হে বস! যে লকল ব্যক্তি সমস্ত কার্তিক মাস তুলসীদণসমূহ 
হরিকে প্রদান করেন, তদীয় অযুত জন্মের পাতক বিনাশ প্রাপ্ত হয়।শত শত বিশুদ্ধ অশ্বমেধের 

আচরণে এবং বনুসংখ্য রত্ব অর্পণে যে পুণ্যোদয় হয়, কার্তিকমানমে তুলসীদল দ্বারা হরির 
পুজ্। করিলে সেই পুণ্য প্রাপ্ত হওয়। যায়। আরও লিখিত আছে যে, হে তাপস ! যিনি সমন্ত 
কাহ্িকমাস দেবদেব জনার্দনের উপাসনা করেন, তাহার অতুযত্তম। গতি লাভ হয়। পদ্মপুরা- 
ণের কার্ডিকমাহাজ্মো লিখিত আছে যে, কার্তিকমাসে তুলসীদল সহ মঞ্রী ও মাল! হরিকে 
প্রদান করিলে তিনি সন্তষ্ঠ হইয়া অনশ্বর ( নিত্য ) পদ অর্পণ করিয় থাকেন। 

অতঃপর মাঘমাসে তুলদীদানের ফল।- স্বন্দপুরাণের ব্রদ্মনারদসংবাদে লিখিত আছে যে, 
ঘিনি মাঘমাসে মহানদীর ( জাহুবীর ) সলিলে ্নান করিয়। মৃদু তুলসীদল দ্বার! হরিকে পুজ। 
করেন, তাহার শতকুল পরিত্রাণ প্রাপ্ত হয়। মাঘমাসে স্থ-মৃছু তুলসীদল ও মঞ্জরী দ্বারা কেশ- 
বের অঙ্চনা করিলে সর্বযজ্জের ফল লাভ করা যায়। ১০১। 

অতঃপর চাতুর্মান্তে তুলমীদানফল।-_-্বন্দপুরাণে লিখিত আছে যে, তুলসীরচিত মালা 
প্রভৃতি হারা সংবৎনরের চারিমাসে নীরদস্তামল কৃষ্ণের পুজা করিলে অধুত অশ্বমেধান্ষ্টানের 
ফল হইয়া থাক । ১*২। 



৭ম বিলাসঃ |] শ্প্রীহরিভক্তিবিলাসঃ | 

অথ বৈশাখে। 

পাল্সে বৈশাখমাহাত্যযে শ্রীযমত্রাক্ষণসংবাদে ।__ 
তুলসী গৌরকৃষ্ণাখ্যা তয়াভ্যচ্য মধুদ্িষং। বিশেষেণ তু বৈশাখে নরো নারায়ণো ভবেৎ। 
মাধবং সকলং মাসং তুলস্তা যোহচ্চয়েন্নরঃ | ত্রিসন্ধ্যং মধুহস্তারং নান্তি তন্ পুনর্তবঃ ॥ ১০৩| 

ে €্ে রি 

ঘথ তুলপীগ্রহণবিধি:। 

বাযুপুরাণে ।- 

অন্নাত্ব। তুলসীং ছিত্ব| ষঃ পৃজাং কুরুতে নরঃ। সোইপরাধী ভবে সত্যং তংসর্ধং নিক্ষলংভবেং । 
তত্রাদৌ মন্ত্রঃ। 

স্বান্দে।__ 

তুলশ্যমৃতজন্মামি সদ! ত্বং কেশবপ্রিয়। | কেশবার্থে বিচিন্বামি বরদ। ভব শোভনে ॥ ১০৪ ॥ 

ত্বদন্বসস্তবৈঃ পত্রৈঃ পৃজয়ামি যথা হরিং। তথা কুরু পবিত্রাঙ্গি কলৌ মলবিনাশিনি ॥ 

গারুড়ে চ1-_-মোক্ষৈকহেতো ধরণীপ্রশস্ডে, বিষ্োঃ সমন্তম্ত গুরোঃ প্রিয়তি | 

আরাধনার্থং বরমঞ্জরীকং লুনামি পত্রং তুলসি ক্ষমন্থ | 

ইত্যুক্ত। তুললীং নত্বা চিত্বা দক্ষিণপাঁণিন|। পত্রাণ্যেকৈকশো ন্তন্তেৎ সৎপাত্রে মঞ্জরীরপি ॥১০৫। 

নারায়ণ ইব ভবেৎ তৎসারপ্যপরাপ্যা। পুনর্তবো জন্মলক্ষণ: সংসারো নান্তি নিতাবৈকৃ- 
বানাৎ ॥ ১০৩ ॥ 

বিচিম্বামীত্যার্যং বিচিনোষি ॥ ১০৪ ॥ একৈকশো দক্ষিণহস্তেন চিত্বা। তথৈব সংপান্ে উত্তম- 

ভাজনে অপর়েন্নিদধ্যাৎ ॥ ১০৫ ॥ 

অনন্তর বৈশাখমাসে তূলসীদানের ফল। __পদ্মপুরাণে বৈশাখমাহাস্তযে ীমন্র্গনারদযংবাদে 
লিখিত আছে যে, বিশেষতঃ বৈশাখমাসে গৌরবর্ণ ও কৃষ্ণবর্ণ তুলসী দ্বারা যে ব্যক্তি হৃধীকেশের 
অচ্চনা করেন, তিনি নাঁরায়ণতুল্য হন। যে ব্যক্তি সমগ্র বৈশাখমাঁস তুলসী দ্বারা ত্রিসন্ধ্যা 

মধুরিপু হরির অচ্চন! করেন, তাহাকে আর পুনর্জন্স গ্রহণ করিতে হয় না। ১০৩। * 

অতঃপর তুলসীগ্রহণবিধি।__বাধুপুরাণে লিখিত মাছে যে, যে ব্যক্তি অস্সাত অবস্থায় তুণসী 
ছেদন করত অচ্চন| করেন, তাহাকে অপরাধী হইতে হয় সন্দেহ নাই এবং তদীয় যাবতীয় 

কর্ম বিফল হইয়! থাকে । 
এ বিষয়ে প্রথমতঃ মন্ত্।-_্কন্দপুরাণে লিখিত আছে, হে শোভনে! হে তুলসি! অমৃত 

ইইতে তোমার উৎপত্তি হইয়াছে, তুমি সর্বদাই জনার্দনের প্রিয় ; কেশবের অর্চনার্থ আমি 

তোমাকে চয়ন করি, তুমি বরদায়িনী হও। ১০৪ । হে পবিভ্রকলেবরে ! হে কলিকলুষহারিণি ! 

ত্বদীয় অঙ্রসমূড্ভুত পত্র বারা আমি যে গ্রকারে জনার্দনের অর্চন! করিতে পারি, তুমি তাহা কর। 

গরুড়পুরাণেও লিখিত আছে যে, হে তুলসি! তুমি মুক্তির একমাত্র কারণ, ধরাতলে ত্বংসদৃশ 

শ্রেষ্ঠ আর €কহই নাই, তুমি চরাচরগুরু ভগবান্ হরির প্রিয়া) অতএব তাহার উপাসমার্থ 

আমি ত্দীয় সর্বোত্তম মঞ্জরী ও পত্র ছেদন করিতেছি, তুমি (আমাকে ) ক্ষম। কর। এই মন 
৬ 



৩৬৮ প্রা্ীহরিভক্তিবিলাসঃ। “ম বিলাসঃ |] 

তম্মাহাক্াক। 

স্কান্দে। মন্ত্রেণানেন যঃ কুষ্যাদগ্ হীত্ব তুলসীদলং। পুজনং বান্থদেবস্ লক্ষকোটিফলং লভেং। 
কিঞ্চ।__ 

শালগ্রামশিলার্চারথং প্রত্যহং তুলসীক্ষিতৌ। তুললীং যে বিচিন্বস্ত ধ্যান্তে করপল্পবাঃ ১০৬. 
ক্রান্ত্যাদৌ নিষিদ্ধোইপি তুলশ্যবচয়ঃ স্থৃতৌ। পরং ্রীবিষ্ণভক্তৈত্ত দ্বাদস্টামেব নেষ্যতে।১০৭॥ 

অথ তুলগ্যবচয়নিষেধকালঃ | 

বিষুধন্মোভরে-।__ 

ন্ চ্ছিন্দ্যাৎ তুলসীং বিপ্রাঃ ছাদস্ঠাং বৈষ্ণবঃ কচি ॥ 
গারুড়ে ।-- 

ভান্কবারং বিন! দুর্ববাং গুললীং দ্বাদশীং বিন।। জীবিত ন্তাবিনাশায় ন বিচিন্বীত ধশ্মবিং ॥ 
পানে চ শ্রীকৃষ্ণসত্যাসংবাদীয়কাত্তিকমাহাজ্মো 1 

দাদশ্ঠাং তুলসীপত্রং ধাত্রীপত্রঞ্চ কার্তিকে। লুনাতি স নরো গচ্ছেন্নিরয়ানতিগর্হিতান্ ॥ 
অতএবোক্তং | - 

দেবার্থে তুলসীচ্ছেদে। হোমার্থে সমিধান্তথা ৷ ইন্দুক্ষয়ে ন দুষ্েত গবার্থে তু তণস্ চ॥১০৮| 
সপ শশা শট শিপ তত * পট শা সা পাসপেস্পিস্পসপপ আশ 

_ ক্ষিতাবিতি পৃথিব্যামে মব শ্রীতুলশ্তাঃ সন্বাৎঅতঃক্ষিতিরপি ধন্যেতি ভাবঃ॥ ১০৬॥ সংক্কান্তো 

পক্ষয়োরস্তে দ্বাদশ্ঠাং রবিবাসরে | তুলসীং যে বিচিম্বন্তীত্যাদিবচনৈঃ স্বৃতিশাস্ত্রে নিষিদ্ধোইপি পরং 
কেবলং দ্বাদস্টামেব তূলস্া অবচয়ো নেষ্যতে ॥ ১০৭ ॥ 

জীবিতশ্াবিনাশায়েতি অন্যথ! আমুংক্ষয়ঃ স্তাদিত্যর্থ: ৷ এবং দ্বাদস্তামেব নিষেধাৎ অমাবস্তা- 
দাঁবপি তদবচয়ো বিহিত ইতি জ্ঞে়ং। তদেবাভিবাপয়তি দেবার্থ ইতি সমাসাস্তংপ্রবিষ্টেনাপি 

উচ্চারণ পূর্ব্বক তুলসীকে প্রণাম করিয়া দক্ষিণ হস্তে এক একটা পত্র ও | ম্রী চয়ন করত 

উৎকৃষ্ট ভাগে স্থাপন করিবে । ১০৫ | 

অবস্তর তুলসীচয়নমন্ত্রের মাহাত্ম্য । -হ্বন্দপূরাণে লিখিত আছে, যে ব্যক্তি এই মন্ত্র দ্বারা 
তুলসীপত্র লইয়। জনার্নের অর্চনা! করেন, তাহার কোটিলক্ষ ফল লাভ হয়। আরও লিখিত 
আছে যে, যে সকল ব্যক্তি তুলসীক্ষেত্রে শাল গ্রামশিলার পূজার জন্ত প্রত্যহ তুলসী চয়ন করেন, 
সেই সকল ব্যক্তির অঙ্গুলী ধন্য এবংধরাধামে তুলসীর সপ্ভাব বশতঃ ধরণীও চরিতার্থ হন। ১০৬। 

স্থৃতিশাস্ত্রে সংক্রান্ত্যাদি * দিনে তুলসী চয়ন করা নিষিদ্ধ থাকিলেও হরিভক্তেরা কেবলমাত্র 
দ্বাদশীতেই তুলমীচয়ন করিতে ইচ্ছা করেন না । ১০৭। 

অতঃপর তুলসীচয়নের নিষিদ্ধ কাল। _বিষুধর্মোস্তরে লিখিত আছে যে, হে দ্বিজগণ ! 
বৈষ্ণবজন কাচ ছ্বাদশী তিথিতে তুললী ছেদন করিবেন না। গরুড়পুরাণে লিখিত আছে, 
ধর্শবিদ্বযক্তি যদি পরমার হাঁস কামন! না করেন, তবে রবিবাপরে দূর্ববা এবং দ্বাদশী তিথিতে 
_তুলনী চয়ন করিবেন না? কারণ, উধ! করিলে পরমা হাস প্রাপ্ত হয়। পন্মপুরাণেও কৃ 

পর ও এ এপ 

* এখানে সাক্রান্তযাদি বলিতে সংকাত্তি, অমাবন্তা, পূর্ণিমা, সবাদসী ও রবিবার বুষিবে | 



৭ম বিলাসঃ। ] শ্রীতীহরিন্ভ্িবিলামঃ| ৩৬৯ 

এবং কৃত্ব। মহাপৃজ্ামঙ্গোপাঙ্গাদিকং প্রভোঃ | ক্রমাদধখাসম্প্রদায়ং তবরংস্থানেষু পূজম়েৎ ॥১০৪। 

মন্তরর্ণপদান্তাদৌ তত্তক্্যাসপদেযু চ। বেধু মালাং প্রীবৎসং কৌস্বভঞ্চ যথাস্পদং ॥ ১১০ ॥ 
ততশ্চ মূলমন্ত্েণ ক্ষিপ্ত পুষ্পাঞ্লিত্রয়ং । প্রাণথ্যান্জ্ঞাং ভগবতোইচ্চয়েদাবৃতিদেবতাঃ ॥ ১১১ 

তাশ্ট প্রত্যেকমাবাহ্ জানাদি পরিকল্প্য চ। পৃজয়েদগন্ধপুপ্পাভ্যাং যথাস্থানং ষথাক্রমং ॥১১২॥ 
অথাবরণপুজ। । 

কর্ণিকায়াং চতুদ্দিক্ষু ঘ্যোতমানান্ প্রভোঃ সখীন্। বহ্নদামং দামঞ্চ দামঞ্চ কিস্কিণিং যজেৎ।॥ 

ইতি প্রথমাবরণং ॥ ১১৩॥ 

ছেদেন সহাগ্রেইপ্যনয়: ॥ ১০৮৪ অঙ্গানি ্রীমূর্তো মঙগবর্ণাদিস্তসন্থানানি উপাজানি বেখাদি- 
চিহ্তুষ্ধং। আদিশবেন শ্রীমৃহতিন্ত্তমন্্রপদাক্ষরাণি চ। তেষাং তেষাং বর্ণাদীনাং স্থানেষু 
ক্রম্ণ গন্ধাদিভিঃ পৃজয়েৎ ॥ ১০৯ | 

তদেব বিবিচ্য দর্শয়তি মন্ত্রেতি। তন্য তশ্য স্তাসস্থানেষু যথাম্পদং যথাস্থানং। অয়মর্থঃ। 

পূর্ব রীমূর্তো যস্থিননঙগে যননযস্তমস্তি, তশ্মিন্ তদেব ক্রমেণ পুজয়েদিতি।-_প্রয়োগঃ। শ্রীমস্তকে 
গু হ্ীং নমঃ | ললাটে গু রীং ইত্যাদিঃ। শ্রীনেত্রদ্ধয়ে কেচিদপি পৃজাং কুর্বস্তি ও" হীং নমঃ 

ইত্যাদি: | অত্র সর্ব নিজসম্প্রদায়ব্যবহার এবানুসর্তব্যঃ। অতএব লিখিতং যথা সম্প্রদায়- 
মিতি। বেশাদীং্চ শ্রীমুখাদৌ পূর্ববৎ পূজয়েখ। প্রয়োগঃ ।_-প্রমুখবেণবে নম ইত্যাদি; | 
১১০ ॥ আবুতিঃ আবরণং তদ্রপ। দেবতাঃ ॥ ১১১॥ তা৷ আবরণদেবতাঃ | তাসামেব ম্নানা। 

দিকং পরিকল্পায সম্পাদ্য তাঃ পৃজয়েৎ॥ ১১২॥ 
_তদেব বিবিচা দর্শয়তি কর্ণিকায়ামিত্যাদিন! উদ্ধয়োরিত্যন্তেন। চতুর্দিক্ শ্রীভগবতঃ 

সত্যভামাসংবাদে কার্তিকমাহাত্মো বর্ণিত আছে, যে ব্যক্তি দ্বাদসীতিথিতে তুলসীগ্রত্র ও 
কাঠিক মাসে আমলকীপত্র ছেদন করে, সে অতি গহিত নরকে নিপতিত হয়। অতএব 

উক্ত হইয়াছে যে, অমাবস্তা তিথিতে দেঁবতার্থ তুলসীচ্ছেদন, হোমার্থ কাষ্ঠচ্ছেদন এবং গোর 
জন্ত তৃণচ্ছেদন করিলে কোন দোষ নাই। ১৮। এই প্রকারে ভগবানের মহাপৃজ) সমাধা 
পূর্বক ততঘর্ণাদির স্থলে ক্রমান্বয়ে ও সম্প্রদায়ান্ছসারে গন্ধাদি ঘার! অঙ্গ অর্থাৎ শ্রীমূত্তিতে মন্ত্র 

বর্ণাদির ন্তাসস্থলসমূহ ও উপাঙ্গাদি অর্থাৎ বেণু প্রভৃতি চতুষ্ট় ও ্রীমৃতিস্থ মন্ত্রপদ অক্ষর মকল 

অর্চনা করিবে । ১০৯। 

অনন্তর অঙ্গ ও উপাঙ্গপুজা।-_-অগ্রে তত্তৎন্তাসস্থানে স্থানালগনারে মন্ত্র, বর, পদ এবং বেনু, 
মালা, প্রীবংস ও কৌন্তভের অচ্চনা করিবে । * তৎপরে মূলমন্ত্রোচ্চারণ পূর্বক বারজ্রয় 

কুন্ুমা্চলি প্রদান করত ভগবানের অঙ্গুমতি লইয়া আবরণদেবতাগণের প্রত্যেকের আবাহন 
পূর্বক ম্বানাদি করাইয়া গন্ধপুষ্প যোগে যথাস্থলে ক্রমায়ে রহিত 
হইবে। ১১১--১১২। 
সন উস ০০৮০ সি 

* জীমূর্তির যে অন্গ যাহা বিশতপ্ত আছে, তাহাতে বথাক্রমে তাহা! অর্টনা করিবে। পুজার প্রয়োগ 

টাকাতেই বিবৃত আছে অর্ধাৎ মণ্তকে ও' হীং নসঃ উ্াদি প্রকারে করিতে হগে। 

রঙ? 
শ্রক 



৩৭* ্রীশ্ীহরিভক্তিবিলাসঃ| [ খম বিলাসং। 
তত্বহিশ্চাঞ্সিকোণাদৌ কেশরেধঙ্গদেবতাঃ। হৃদয়াদিযুতাঃ পৃজ্যাঃ স্বস্ববর্ণাদিশোভিতাঃ॥ 

ইতি দ্বিতীয়াবরণং ॥ ১১৪ ॥ 
ততো! বহিশ্চ পূর্ববাদিিগ্দলেৎষ্টন্থ প্রভোঃ | মহিষী রুক্সিণী সত্যভাম! নাগজিতী ক্রমাৎথ ॥ 

সবনন্দা মিত্রবৃন্দা চ সম্পৃজ্যাথ হুলক্ষণা ৷ জান্ববতী সুশীল! চ তত্ত্রব্যাদি-ভৃষিতাঃ | 
ইতি তৃতীয়াবরণং ॥ ১১: ॥ 

পূ্ববাহাষ্টদলা গ্রেষু বন্থদেবঞ্চ দেবকীং । শ্রীনন্দং শ্রীযশোদাঞধ্ বলভদ্রং স্ুতদ্রিকাং। 
গোপান্ গোপীশ্চ তন্তাবত্রপয়। দুূরতঃ স্থিতাঃ। বিচিত্ররূপবেশাদিশোভমানানিমান্ যজেৎ ॥ 

ইতি চতুর্থাবরণং ॥ 
শা সপ পাপা ৮ 

ূর্বাদিদিক্চতুয়ে। প্রয়োগ: 1_-৬ বঙুদামায় নম ইত্যাদিঃ ॥ ১১৩॥ অগনিকোণাদাবিতি 
কোণচতুয়ে পপ্রথমাঙ্গদেবতাচতুষ্টয়ম্ অস্ত্যাশ্চ চতুদ্দিক্ষে বেতি জেয়ং। হৃদয়াদিমনৈঃ হৃদয়ায় 
নমঃ, শিরসে স্বাহা ইত্যাদিভিযুক্তাঃ। প্রয়োগঃ|-হ্থীং হৃদয়ায় নমঃ, নমঃ শিরসে স্বাহা নমঃ 
ইত্যাদিঃ। ততবর্ণাদিকঞ্চোহাং। ক্রমবীপিকায়াং ।__মুক্তেন্দুকান্তকুবলয়হরিনীলনৃতাশনপ্রভাঃ 

প্রমদাঃ। অভয়বরক্ষ:রিতকরাঃ প্রধানতনবোইঙ্গদেবতাঃ ম্মাধ্যাঃ ইতি। অস্তার্থ;।__শুরু- 

শীলরক্তবর্ণাঃ স্ত্রীরূপাঃ অভয়বরকরাঃ প্রধানদেবতান্বরূপ। ধ্যেথ।া ইত্যার্থঃ ॥ ১১৪ ॥ মহিষীণাং 
ধ্যানং লিখতি তত্তদিতি। তেন তেন কমলাদিন৷ ভ্রব্যেণ আদিশব্াদ্রপভূষণাদিনা চ ভূষিতাঃ। 
তচ্চোক্তং তত্রৈব।__তপনীয়মরকতাভাঃ স্থসিতবিচিত্রাম্বরা দ্বিশব্বেতাঃ। পৃথুকুচভরালসান্দো। 
বিবিধমণিপ্রকরবিলাসিতাঁভরণাঃ। দক্ষিণকরধূতকমলাঃ স্ুরভিপাত্রমুদ্রিতান্তকরাঃ ইতি। 
অন্যার্থ;ঃ। দ্বিশঃ যুগশঃ ক্রমেণ কাঞ্চনমরকতবদ্র্ণাঃ রত্বপুরিতসংপাত্রলক্ষিতবামকরাঃ ইতি ॥ 
১১৫ ॥ * পূর্ব পূর্ববদিকৃস্থিতং | তদাদিষু অইস্থ দলাগ্রেষু বন্থদেবাদীনষ্ট যজেং পুজয়েদিতি 
দ্বাভ্যামন্বয়ঃ | ক্রমাদিত্যগ্রে লিখিতত্বাৎ সর্ববত্রৈব সম্বস্বনীয়ং। তত্র গোপগোপীনাং বহুত্বে- 
২পি গণত্বাতি প্রায়েণ দ্িত্বং জেয়ং। নন ভগবত: প্রিয়তমানাং শ্রীগোপীনাং চতুর্থাবরণে পৃজনং 
নোপযুজ্যতে ভগবদতান্তাত্তিক এব তাসামবস্থিত্যুপপত্তেঃ। তত্র লিখতি তত্ভাবেতি। তেন 
অনির্বচনীয়েন পরমগোপ্যেন বা! ভাবেন প্রেমবিশষেণ ঘ ত্রপ! তমা দুরতঃ স্থিত! ৷ অত্যন্ত- 

অনস্তর আবরণপৃজা।-_ভগবানের পূর্বাদদি চারিদিকে কবিকায় শোভমান তদীয় সখা 
বন্থদাম, হ্থদাম, দাম ও কিন্কিণির অর্চনা করিবে। ইহাই প্রথমাবরণ। ১১৩। তংপরে 
তাহার বহির্দেশে অগ্ল্যাদি চারিকোণে কেশরে বিরাজমান অঙ্গদেবগণকে নিজ নিজ বর্ণাদি ও 
শবদয়াদি মন্তবহ পূজা করিবে। ইহাই দ্বিতীয়াবরণ। ১১৪। তত্বহির্ভাগে পূর্ববাদিদিকৃস্ 
দলাষউকে কমলাদি বন্ত দ্বারা অলঙ্কত রুক্সিণী, সত্যভামা, নাগ্নজিতী, স্থনন্দা, মিতরবৃন্দা, সথলক্ষণা, 
জান্ববতী ও নুশীল। এই কৃফমহিষীদিগকে ক্রমান্বয়ে অচ্টিনা করিবে। ইহাই তৃতীয়াবরণ। 
১১৫। পূর্ববাদিদিকৃস্থিত দলাষ্ট্রকে বিচিত্র রূপ ও বেশ প্রভৃতি বারা অলম্বত বন্থদেব, দেবকী, 
শ্রীনন্দ, যশোদ! বলরাম, সৃতত্রা, গোপবর্গ ও প্রকষ্চের প্রতি অনুরাগাধিক্যসমন্িত লজ্জা 
নিবন্ধন দূরে সংস্থিত গোপীকুলকে যথাক্রমে অর্চনা করিতে হইবে। £হাই চতুর্থ আবরণ। 



শ্ম বিধাসঃ। ] ্ ্ীস্্ীহরিভক্তিবিলাঁনঃ | ৩৭১ 

ত্বহিশ্ততুরক্রান্তপূ্বাগ্াশাচতুষ্টয়ে। মন্তানং পারিজাতঞ্ক করক্রমমথার্চয়েং ॥ ১১৬॥ 
হরিচঙ্গনমপ্যেবং দিব্বৃক্ষানভীর্টদান্। কর্ণিকায়াঞ্চ মম্পৃজ্য মন্দারং দেবপৃষ্ঠতঃ | 

ইতি পঞ্চমাবরণং ॥ ১১৭।॥ 

তত্বহিশ্যাষ্দিক্পালান্ স্বস্বদিক্ষে' পৃজয়েং। তত্তদীজ্াধিপত্যাস্্বাহনম্বজনাস্থিতান্॥ ১১৮ ॥ 
তত্তদব্ণান দিব্যবেশাননস্তঞ্চ তথার্চয়েৎ। নিখত্ান্বপয়োমধো ত্রদ্ধাণং চেম্রুদ্ুয়োঃ | 

ইতি যষ্ঠাবরণং ॥ ১১৯ ॥ 

অন্নিকর্ষেণ নিজভাবস্য প্রকাশে সতি সভামধ্যে কুলবতীনাং তানাং পরমলজ্জোৎপত্তা। ্রীযশোদা- 

দিসঙ্গাপেক্ষয়া চ তত্রাবস্থানং যুক্তমেবেতি ভাবঃ। এতদপি সকামপূজাবিষয়কমেবেত্যাদিক- 
মগ্রে বাক্তং ভাবি। ইতি ইমান্ বন্থদেবাদীন্ পুমান্ স্থিয়েত্যেকশেষত্বং । রূপাদিকঞ্চ তেষাং 
ধ্যানাথধং তত্রৈবোক্তং। জ্ানমুদ্রাভয়করৌ পিতরৌ গীতপাগুরৌ দিব্যমাল্যাঙ্বরালেপডূষণৌ 

মাতরৌ পুনঃ। ধারয়ন্তৌ চ বরদং পয়স। পূর্ণপাত্রকং। অরুনস্ামলে হারমণিকুগ্ুলমণ্ডিতে। 
বলঃ শঙ্নুধবলে! মুষনং লাঙ্গলং দধং॥ হাঁলালীলো নীলবাস! হেলাবানেককুণ্ডলঃ । 
কলায়স্ঠামলা ভদ্রা সুতদ্রা ভদ্রভূষণা। বরাভয়যুতা গীতবসন| রূঢযৌবনা । বেণু-বীণা-বেজ- 

ষষ্ট শঙ্খশূঙ্গাদিপাণয়ঃ| গোপ! গোপ্যশ্চ বিবিধপ্রাভৃতান্তকরাম্বজাঃ ॥ ইতি । এাময়মর্থঃ।-_ 

পিতরৌ শ্রীবন্থদেবনন্দৌ) মাতরৌ শ্রীদেবকীযশোদে । হাল! মাধবী, হেলা লীলা, প্রাভৃত- 

মূগায়নমিতি ॥ ১১৬॥ কর্ণিকায়াং দেবন্ত ভগবত; পৃষ্ঠে মন্দার, চশবাাৎ দিব্যবৃক্ষমভীর্টদ- 
মাদৌ সংপৃজ্য পশ্চাত্তেভ্যে। বাস্থ দেবাদিভ্যো বহিশ্চতুরশ্াত্যন্তরে পূর্ববাদিদিক্চতুষটয়ে সন্তানা- 
দীন্ ক্রমেণার্চয়েখ। এবং লিখিতপ্রকারেণ অভীষ্টদায়কান্ দিব্বৃক্ষান্ পঞ্চার্চয়েৎ | 
১১৭॥ দিক্পালান্ ইন্াদীনষ্ট | স্বন্বদি্ষু ইন্্াদীনাং নিজানিজানু চতুরন্ন্ত পূর্ববানিটিক্ 
তশ্ত তশ্য ইন্রাদেং বীজানি বীজজাক্ষরাণি আধিপত্যানি দেবাধিপতিত্বাদীনি অস্ত্াণি বন্রাদীন্তাযু- 
ধানি বাহনানি খরাবতাদীন স্বজনাঃ সারথ্যাদিপরিবারাত্তৈরস্থিতান্॥ ১১৮॥ ধ্যানার্থং 
তেষাং বর্ণাদিকং লিখতি তন্তদিতি পাঁদেনৈকন। স প্রসিদ্ধ; কপিশাদিবর্ণো যেষাং তান্। 
অধুনা অধ উর্ধাদিগৃদযয়পালয়ো: পুজাসন্লিবেশং লিখতি অনস্তমিতি। তথ! তেনৈব প্রকারেণেতি 
বীজাদিনা বর্ণাদিন! চান্বিউমিত্যর্থঃ। অনন্তং নির্খতেঃ অস্থপস্য বরুণশ্য চ মধ্যে অর্চয়েখ। 
রঙ্ধাণঞ্চ ইন্কুদ্রয়োর্মধ্যে তধৈবার্চয়েখ। তন্ত্র বীজাক্ষরাগণি। লাং বাং মাং ক্ষাং রাং যাং 
সাং হাং হ্রীং আং ইতি। বর্ণাদিকর্বোক্তং তত্রৈব। কগিশ-কপিল-নীল-স্তামল-স্বেত-ধু্ামল- 

যথাক্রমে অষ্টনা করিতে হইবে। ইহাই চতুর্থ আবরণ। কর্ণিকায় ভগবানের পশ্চান্দিকে অগ্রে 
মন্দার ও বাছ্ছিতফলদ স্বর্গীয় গঞ্চতরুর উপাদন! করত বহুদেবাদির বহির্দেশে কোণচতুষটয়ের 

মধ্স্থ পূর্ববাদি দিকে ক্রমান্বয়ে সন্তান, পারিজাত, কল্পতরু ও হরিচন্দনের পুজা! করিতে হইবে। 
ইহাই পঞমাবরণ। ১১৫--১১৭। তন্বহির্দেশে পূর্বাদি আটদিকে তততৎ-কপিশাদি-বণযক্ 

দিব্যবেশীদ্িত ইন্ত্, বি, পিতৃপতি, নৈধতি, বরুণ, কুবের ও ঈশান এই দিক্পালাষ্টককে, 



৩৭২  শ্শ্রীহরিভক্িবিলাসঃ। [ *ম বিলাস; 

ততো! বহিশ্চা্টদিক্ষু মৌলিস্থানাত্বলক্ষণান। ভগবৎপার্ধদাংস্তত্র বর্ণামুধবিভূষণান্। 
বন্ং শক্তিঞ্চ দণ্ঞ খড়গপাশাস্কুশান্ ক্রমাৎ। যজেদগদাং ভিশুলঞ চক্রাজে তবধ উর্ধয়োঃ ॥১২০। 

তন্মাহাস্ব্যং। 

বিষুধর্মোতরে । 
শঙ্খং চক্রং গদাং পদ্মং তোমরং মুষলং হলং। অন্যদ্বাপি হরে; শস্্ং স্বৃত্ব। পাপাৎ প্রমুচ্যতে ॥ 

ইতি সধ্চমাবরণং ॥ 
সর্বানন্দপ্রদং হোতৎ সপ্তাবরণপৃজনং ৷ অশক্তোইেন্্র-বস্তাদ্যমাবৃতিত্রয়মর্চয়েৎ | ১২২ ॥ 
ঈদৃক্ চৈকাস্তিভিজঞেগ়ং তত্তংকামবতাং মতং। অন্যথা গোকুলে কৃষণেবে তত্তদসম্ভবাৎ ॥১২৩ 

সিতশুচিরক্তা বর্ণতো বাসবাস্তাঃ। করকম্লবিরাজৎস্বামুধা দিব্যবেশা বিবিধমণিগণান্- 

্রক্ষ,রত্ত'ষণাঢ্যা ইতি। আধিপত্যানি চ দেবতেজঃপ্রেতরক্ষোজলগ্রাণনক্ষত্রভূতনাগ প্রজানাং 
ক্রমখঃ। প্রয়োগঃ।---ও* লাং ইন্দ্রায় দেবাধিপতয়ে সাযুধায় সবাহনায় সপরিবারায় কপিশ- 

বর্ণায় বিবিধমণিকিরপপ্রন্ফুরভুষণীয় নম ইত্যাদিঃ | ক্কচিচ্চ বভ্ষণগ্রয়োগে। ন তিষঠতি॥ 
১১৯॥ মৌনিস্থানি আত্মন: আত্মনো লক্ষণানি আমুধচিহ্থানি যেষাং বজ্রাদীনাং. তান্ 
যজেদিতি স্বাভ্যামন্বয়ঃ। তেষাং তাদৃশমৃণ্তিমত্বাদৌ হেতৃঃ ভগবৎপার্ধদানিতি। তানেব বিবিচ্য 
লিখতি বন্্রমিতি। অষ্টদিক্ষু বজ্ঞাদীনষ্ট চত্রং পদ্মঞ্চেতি দ্বে অধ উর্ধে চ ক্রমাৎ যজেৎ। বর্ণাদিকং 

 ঠচষাং তঁত্রবোক্তং | অর্চযা বহির্নিজ-স্থলক্ষিত-মৌলিমুক্াঃ স্বস্বাযুধাভয়সমুদ্যতপাণিপস্মাঃ । 
কনকরজততোয়দাত্রচম্পারুণহিমনীলজবাপ্রবালভাসঃ ক্রমত ইতি রুচাত্ববন্পূর্ববা রুচিরবি- 
লেপনবন্ত্রমাল্যভূষা ইতি ॥ ১২০। 

অন্তৎ বজ্বাদিকং স্বত্বাপি কিং পুনঃ পৃজয়িত্বা। ইত্যর্থঃ ॥ ১২১॥ অশক্তঃ সপ্তাবরণপূজনে 
অসমর্থশ্চেৎ অঙ্গজ বনতযুক্তমাবরপত্রয়ং পৃজয়েখ। এতদপি তদপি পূর্বববৎ সকামজপাভিপ্রায়েপৈব॥১২২ 

রি ল্, 

নৈধধতি ও বরুণের মধ্যে অধোদদিকৃপাল অনভ্তকে এবং ইন্ত্র ও রুত্ধের মধ্যস্থলে উর্দাদিকৃ- 
পাল ব্রন্মাকে নিজ নিজ বীজবর্ণ, আধিপত্য, অস্ত্র, বাহন ও স্বজন সহ পৃজ! করিবে, ইহাই 
ষষ্ঠ আবরণ। ১১৮।--১৯৯। * তত্বহির্দেশে পূর্ববাদি আট দিকে বর্ণ, মন্ত্র ও বিভূষণ সহ নিজ 
নিজ লক্ষণযুক্ত ভগবানের শ্রেষ্ঠ পার্ধদগণের উপানন! করিতে হইবে। তাহার মধ্যে অষ্ট- 
দিকে ক্রমান্বয়ে বজ্র, শক্তি, দণ্ড, খড়গ, পাশ অঙ্কুশ, গদ! ও ত্রিশূলের এবং অধোদিকে ও উর্ধ- 
ভাগে চক্র ও পল্সের পূজা করিবে । ১২০। 

অতঃপর উহাদের মাহাত্ম্য কথিত হইতেছে ।-_বিষুতধর্দোত্বরে লিখিত আছে যে, শঞ্খ, চক্র, 
গদা, পল্প, তোমর, মুষল, হল কিংবা জনার্দনের অপর কোন শত্্ স্মরণ করিলে পাতক 
হইতে পরিজ্রাণ প্রার্ হওয়া যায়। ইহাই সপ্তম আবরণ। ১২১। এই সাতটা আবরণ 
ঘাবতীয় আনন্দপ্রদ। সমস্ত আবরণের অর্চনায় অসমর্থ হইলে অঙ্গ, ইন্তর ও বজ্জসমন্থিত 

* পুজার প্রয়োগ টীকায় ্ টব্য অর্থাৎ ও' জাং  ইন্ত্রায় দেবাধিপতয়ে সারুধার লবাহদায় সপরিবারায় কপিশবরণায় 
বিবিধমশিগণকি রণপ্রস্ষ,রদ্ভূষণায় নমঃ ইত্যাদি প্রকারে প্রয়োগ করিবে। 

৬ 



খন বিলীনঃ। ] শহরিভক্তিবিলাসঃ। ৩৭৩ 
একাস্তিভিত্ত রাধাদ্যা ষথাধ্যানং প্রভোঃ প্রিয়াঃ।প্রথমাবরণে পুজ্যাঃ কালে কৃষ্ণান্তিকং গতাঃ॥১২৪ 
ততো! গোপকুমারাশ্চ তত্য়স্তাত্ততো৷ বহিঃ | নন্দো৷ যশোদারোহিণেযী গোপা গোপ্যশ্চ তৎসমাঃ ॥ 
ততশ্চ বৎস! গাবশ্চ বৃষারণ্যমৃগাদয়ঃ ৷ ততো ব্রহ্মাদয়ে! দেবাঃ প্রাপ্তা নীরাজনোংসবে 7 ১২৫। 
রামঃ কদাচিৎ কষ্ণশ্ত কদাচিন্মাতুরন্তিকে। শ্রীনারদশ্চ পরিতো ভ্রমন্ হ্যভরাকুলঃ ॥ ১২৩। 
এবং নধ্যানপূজাদাবেকান্তিভাঃ প্ররোচতে ৷ কৃষ্ণায় রোচতেতত্যন্তং তদেব চ সতাং মতং ॥১২৭ 

সপ পপ 

নন ্রীভাগবতাদ্ক্তান্থমারেণ তথাত্ৈৰ ূ রবলিখিতধ্যনাস্থসারেণ। চ ্ রবন্দাবনে গোপগোপ্যাদি- 

পরিবৃতন্ত শ্রীগোপালদেবন্তাবরণপৃজায়াং কথ শ্রীরুন্লিণ্যাদ্যাঃ শ্রবহ্থদেবাদয়শ্চ সঙ্গচ্ছেরন্ একাস্তি- 
মতেন পরমবিরোধাপত্তেঃ | সত্যং | অয়ধাবরণপূঁজাবিধিঃ কামপরাণাং শক্রজয়াদিকামসিদ্ধ্যভি. 

প্রায়েপেবেতি লিখতি ঈদৃক্ চেতি। এতক্লিখিতপ্রকারকমাবরণপৃজনং তত্রৎকামবতাং জয়দং 
প্রধানে অভয়দং বিপিনে ইত্যাগমোক্তবিবিধকামপরাণামেব মতং সম্মতমিতি একাস্তিভিজেয়ং। 

অন্যথ! ততৎ কামব্যতিরেকেণ শ্রীভগবতি শ্রীকষ্ে তত্রাপি গোকুলে তে তে কুক্িণ্যাদয়ো। ন 

সম্ভবস্তীত্যর্থ: ॥ ১২৩ ॥ নম্থ তহি একাস্তিভিঃ কথমাবরণপুজ। কার্ধ্া তত্র লিখতি একান্তিভিরিতি 

ভঃ। যথাধ্যানং পূর্বলিখিতধ্যানান্ুসারেণ ক্রমদ্দীপিকায়াং ভগবদ্ধানানস্তরমেব গোপীনাং 
ধ্যানোক্তেঃ গোপীগোপপশূনাং বহিঃ ম্মরেদিত্যাদিনা। যচ্চ তত্র গোভিমুখাম্জ্ববিলীনবিলোঁচনা- 
দিভিরিত্যাদিললোকষটুকেন গবাদিভ্যো গোপেভোো। গোপবালকেভ্যশ্চ পশ্চান্তগবন্ধ্যানে গোপ্যো 

নির্দিষ্টা ইতি তচ্চ বাহক্রমেণোহ্যং। অন্যথা পূর্ববাপরবিরোধাপত্তেরিতি দিক্ । কাল ইতি সদা 
লজ্জয়! প্রায়ে! দূরতো বর্তমান! অপি পৃজোৎসবসময়ং প্রাপ্য কৃষন্তান্তিকং প্রাপ্তা অতএব প্রথমা- 
বরণে পৃজ্যাঃ এবং কামপরাণাং তত্তৎপুজাবিধিরপান্থমত ইত্যুহং | পুজ্যা ইতি সর্বত্রা্গবর্তত 
এব বিভক্তা]নরদিব্যত্যয়েন যথাসম্ভবং সম্বন্ধনীয়ং ॥ ১২৪ ॥ তন্য কৃষ্ণস্য বয়স্ত। গোপকুমারাঃ। তৎ- 

সমাঃ শ্রীনন্দযশোদাভ্যাৎ সহ সমানবয়স্কা ইত্যর্থঃ। তত্র নন্দসম গোপা যশোদাসম! গোপ্য ইতি 
॥ ১২৫॥ কদাচিৎ কৃষ্ণন্তাস্তিকে পৃজ্যঃ | মাতৃ রোহিণ্যাঃ ॥ ১২৬ ॥ নন্বেবং তস্ত্রোক্তাদিক্রমেণ 

শি পিপাসা বাস. সপ, জা সস পর পা পথ পা পপ | পল জপ পা শপ" শী পপ ০ ও সপ সস ঠা 

আবরণত্রয়ের অর্চন! করিবে। ১২২। এইরূপ আবরণার্চন। তন্তৎ অরিবিজয়ার্ীচ্ছু মানব- 
গণের সম্মত, ভগবস্তক্তিপরায়ণ মহাত্মারা ইহ! বিদ্িত থাকিবেন; নচেৎ অর্থাৎ তত্বংকামনা 

ব্যতীত গোকুলে হরির সহিত সেই সেই বিষয়ের সংঘটন অর্থাৎ রুল্সিণাদির সহিত মিলন 
অসম্ভব। ১২৩। ভগন্তক্তিপরায়ণগণ প্রথমাবরণে শ্রীরাধিকাদি প্রতুর প্রিয়াদিগকে পূর্ববকথিত 
ধ্যানানুসারে অর্চনা করিবেন। উহার! লক্জা নিবন্ধন দূরস্থ হইলেও ষ্চনাকালে সন্নিহিত 
থাকেন। ১২৪। তৎপরে প্রভুর বয়ন্ক গোপালকুমারগণের পুজ। করিবেন। তদ্বহির্গেশে নন্দ ও 

তন্তুল্য গোপদিগকে এবং যশোদা৷ রোহিণী ও তত্তুল্য গোপীদিগকে অর্চনা করিবেন। তং" 
পরে বংস, গাভী, বৃষ ও আরণ্য মগ প্রভৃতির পৃজ। করিতে হইবে। অনস্তর নীরাজনোৎসব- 

কালে প্রাপ্ত ব্রন্ধ। প্রভৃতি স্থরগণের উপালন! করিবেন। ১২৫। বলদেবকে কোন সময়ে কৃষ্ণ র 

সমীপে এবং কোন সময়ে জননী রোহিণীর সমীপে উপ।সন। করিবেন। এতদ্যতীত আনন্মভতরে 



৩৭৪ ঞ্রঞহরিভক্িবিলা সঃ । [ ম বিলাস: । 

তথা চ তৃতীয়ন্্ধে শ্রীকর্দমন্বতৌ ।_ 
তান্তেব তেইভিরূপাণি রূপাণি ভগবংস্তব। যানি যানি চ কোচ স্বজনানামরূপিণঃ ॥ 

যদঘদ্ধিয়া ত উরুগায় বিভাবয়স্তি ততহ্বপুঃ গ্রণয়সে সদভুগ্রহার্থং ॥ ১২৮।॥ 

অথ মঙ্নাদাইটকপূজ]। 

ততোহষ্টনামভিঃ কুষ্ণং পুষ্পাঞ্জলিভিরর্চয়েং। 
কুধ্যাত্ৈরেব বা পুঙ্জামশক্তোহখিলদৈঃ গ্রভোঃ॥ ১২৯॥ 

স্চ্ছন্মপূজাবিধিরয়ং শাস্্ুপরাণাং সতাং সম্মত: কথ, স্তাৎ তত্র লিখতি এবমিতি। ধ্যানপুজাদৌ 
বিষয়ে যদেকাস্তিভ্যঃ প্রকর্ষেণ রোচতে তদেব রুষ্ণায় ভগবতেহত্যন্তং রোচতে । অতঃ সতাং 

তদেব সম্মতমিত্যর্থঃ ॥ ১২৭ ॥ তেব প্রমাণয়তি তান্তেবেতি। শ্ীকপিলদেবং প্রতি শ্রীকার্দমস্ত 

বচনমিদং,_হে ভগবন্্! তব বূপাণি অবতারাঃ চতুতু জত্বদিভূজত্বাদ/াকার! ব! শুরুকৃফণাদিবর্ণা 

ব! সৌন্দধ্যাণি বাস্বজনানামেকান্তভক্তানাং তেত্যো যানি যানি রোচস্তে তান্েব তে তব অভি- 
রূপাণি যোগ্যানীত্যর্থ: ৷ পরমভক্রবাংসল্যভরাং। যত্বা। সম্মতানীত্যর্থঃ | যদ্বা। তান্তেব র্ূপাণি 

তে তৃভ্যং রোচস্তে যত: অভিরূপাঁণি তান্তেব পরমমনোহরাণি। অন্যৎ সমানং ৷ অরূপিণ ইতি । 
আদ্যে পক্ষে ন বিদ্যতে রূপী অবতারী যন্মাত্তশ্ত পরমাবতারিণ ইত্যর্থঃ | দ্বিতীয়তৃতীয়পক্ষদ্বয়ে 

অকারো বিষুন্তদ্রপিণঃ অতশ্চতুতু জতবশ্যা মবর্ণত্া দিমত ইত্যর্থঃ | চতুর্থেন বিদ্যতে রূপী সৌনদরধ- 
বান্ অষ্ঠো। যম্মাং। তশ্ঠ মহজপরমসৌন্দর্্যবত ইতার্থঃ। তথাভৃতশ্তাপি তব অতঃ শুক্লাদিবর্ণ- 
বিশিষ্টন্তাশ্ত শ্রীকপিলাবতারম্ত মহা রোচনাদেবং ত্বয়াবতীর্ণমিতি শ্রীকর্দমাভিপ্রায়ঃ | যথা! 

রূপ্যতে দৃষ্ঠতে সাক্ষাং ক্রিয়তে ভগবান্ যৈস্তানি রূপাণি শ্রবণাদীনি নবভক্ত্জানি যাঁনি যাদৃ্- 
শানি' 'অরূপিণঃ রূপঃ নিক্ূপণং তথ্বান্ রূগী তথদ্যতিরিক্তস্ অনির্বচনীয়মাহাত্মাস্য ইত্যর্থ:। পরং 

পূর্বববদেব অতো মম গৃহত্যাগা্দিনা অগ্রে শ্রবণাদদিভক্ত্যেকনিষ্ঠত্ববুভূষা তৃভ্যং রোচতে এবেতি 
তদভিপ্রায়ো জেয়ঃ | এবমেকাস্তিভ্যো যন্োচেতে তদেব ভগবতে রোচতে ইতি সিদ্ধং 1১২৮ 

তত্তস্তদাবরণপুজানন্তরং। অষ্টভির্নামমন্তরেঃ কষ পুষ্পাঞ্চলিভিঃ পূজয়েৎ। প্রীরুষায় পুণ্পা- 

গুলিং দদ্যাদিত্যর্থ: | তথা চ ক্রমদীপিকায়ামাবরণপৃজানত্তরং । ইতার্চয়িত্বা জলগন্ধপুশপৈ: 
কুষ্ণাষ্টকেনাপ্যথ পুম্পপূজাং কৃর্ধ্যাধ ইতি। অন্ঠার্থ: ৷ ইতি পূর্বোক্ত প্রকারেণাবরণানি জলা- 
দ্িভিঃ প্জয়িা অথানস্তরং পুপপুজাং পুশ্পৈঃ কৃষ্ণপূজাং কুরধ্যাদিত্ার্থ:। কৃষ্ণপুজামিতি কচিৎ 
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সমস্তাৎ র্ধ্টনকারী প্রীনারদকেও অর্চনা! করিবেম। এইপ্রকার ধ্যানার্চনাদিক বিষয়ে ভগব- 

স্তক্তিপরায়ণদিগের ঘাহ। রুচিকর, তাহাই শ্রীহরির গ্রীতিজনক ও সাধুসম্মত। ১২৭। ভাগৰতের 

তৃতীযন্বন্ধে গ্রকর্দগিত্বতিতে লিখিত আছে যে, হে ভগবন্! তুমি দ্বপহীন, তোমার যে যে ক্বপ 

তক্তকুলের রুচিজনক, ত'সমস্ত রূপই তোমার অতিরূপ। সাধুর। নিজ নিজ অন্তরে ত্বদীয় 

ষে যে ষূর্তি চিন্তা করেন, তুমি তাহাদের টারিখগা রাজি লেই লেই মূর্তি ধারণ করিয়া 
থাক। ১২৮। রি 



+ম বিলাস ] বিত্ীহরিভক্তিবিলানঃ। ৩৭৫ 

কষে বানুদেবন্ঠ তথ! নারায়ণ; সবতঃ। দেবকীনকনশ্চৈব যহৃতেঠম্বঘব চ। 

বাফেপিশচানরাক্রান্ততারহারী তথ! গরঃ। ধর্ধসংস্থাপকন্চেতি চতুরধাসৈর্মমোযুতৈ; ॥ ১৩৪। 

ইতি শ্রগোগানভট্রবিলিখিতে ভগবস্ত্রকিবিলাদে গৌশিকো! নাম সপ্তমো বিলাসঃ ॥ ৭। 

পাঠ;। তথাপি স এবার্থ:। জলগন্ধপুশৈরিত্যন্ পূর্বেণৈব মন্বন্ধাং অতো| ভিম্নোগন্রমায়াথ- 
শবগ্রম়োগ ইতি। অত্র চ কেচিনন্ত্তে গ্রতোকং নামৈকঃ পুষ্পাপ্রলিরিত্যেবমষ্টনামভিরষটপুম্পা- 

ধলীন্ দদ্যাদিতি। কেচিচ্চ সর্বান্তে ত্রীন্ পুষ্পাঞ্চলীনিতি। তত্র চ যথাসম্রদায়ং ব্যবহারঃ। 

অধুনা পুর্বলিখিতত্গবংপৃক্জাবিধাবত্য্তাসম্থং প্রতি পক্ষান্তরং নিখতি বুর্ধ্যাদিতি। অশ- 

শ্চেতহি গ্রভোঃ গ্রকষস্ত পৃক্াং কূধ্যাৎ। কৈঃ তৈঃ নামাষ্টকদেয়পুষ্পাধপিভিরেব। যা তৈরষ্' 

নামতিঃ তৎকীর্ভনৈরেবেতার্থ: | তাবন্মাত্রেণৈবাশেষপুজাফলং সংসিধেদেবেতি লিখতি অখিল- 
দৈরিতি। তথা'চ ক্রমদীপিকায়াং।__এভিরেবাথ ব। পূজ। কর্তব্য! কংসবৈরিণ: | সর্বাকামাণ্য়ে 

বুধৈরিতি। কেচিচ মন্তান্তে। অত্ান্তাসমর্থো হথাবরণপূজাং বিহায়াবরণপুক্জাপরিবর্তেন তৈরেব 

পূজয়ে আবরণপৃজাগ্রসঙ্গোভত্বাদিতি। তদযুক্তং | যতে। নামনির্দেশানম্তরমেব তদুকেঃ | তথ। 

কংসবৈরিণ: পূণ! কর্ঘবোত্যুক্তত্বাদেভিরেবেতি নির্ধারাচ্চ পরমাশজন্ত তৈরেব সর্বা পুজ। 
সম্পদ্যেতেত্যবগম্যতে ইতি দিকৃ॥ ১২৯। তানি নামান্তেব লিখতি শ্রী ইতি দ্বাভ্যাং। নম 

ইতি শবেন যুতৈ: তৈর্ামভিঃ পৃজাং কুরধ্যাৎ ইতি পূর্বেণৈবান্য: | এবং প্রীরুষ্ণাবতারমন্্ি- 
নায়ামগ্রে লেখেন মাহাত্যবিশেষেণাশেষা পূজা স্বতঃ সম্পদ্যত এবেতি ভাবঃ। প্রয়োগ; 

শ্রীুষণায় নম ইত্যাদি: | ১৩০। 

ইতি সগ্তমো৷ বিলাস: ॥ ৭1 
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অনন্তর প্রীকৃফের নামাষ্ টক-পৃজা।__তৎপরে নামা্টকরপ মন্ত্র দ্বারা প্রীহরিকে কুমমাঞজলি 

অর্পণ করিতে হইবে। পূর্ববথিত বিধানে অর্চন! করিতে অক্ষম হইলে অষ্টনামেই পৃজা 

করিবে, তাহা হইলেই তীয় নিখিল অর্চনার ফল স্মিদ্ধ হইবে। উক্ত অষ্ট নাম যথা) প্রীকৃফণ। 

বাহদেব, নারায়ণ, দেবকীনন্দন, যহৃতরেষট। বাফে, অসথরাক্রান্ততারহারী ও ধরমস্থাগক। চতুর 

বিডজ্যন্ত নমঃশবাহ্িত নাম দ্বারা অর্চনা করিবে। অর্থাৎ “ক্রীরুষ্ায় নমঃ” ইত্যাদি গ্রকারে 

পৃজ। করিবে। ১৩৪। 

ইতি পৌশ্পিক নামক নগ্তম বিলাস মমাগ্ু। ৭ 
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শ্ীচৈতন্তপ্রতূং বন্দে ষৎপাদাশ্রয়বীর্ধ্যতঃ | রানা রত্বাবলীময়ং॥ ১॥ 
অথ ধৃপনং। 

ততশ্চ ধৃপমুৎস্জ্য নীচৈস্তমুতরয়ার্পয়েৎ। কৃষ্ণং সন্থীর্ভয়ন্ ঘণ্টাং বামহন্তেন বাদয়ন্॥ ২। 
তথা চ বহুবূচপরিশিষ্টে।__ 
ধূপস্ত বীজনে চৈব ধৃপেনাঙ্গবিধূপনে। নীরাজনেষু সর্বেষু বিষ্বোর্নামানি কীর্ডয়েৎ 
জরয়ঘোষং প্রকুবর্বীত কারুণ্যং চাভিকীর্তয়েখ। তথ! মঙ্গলঘোষঞ্চ জগঘীজন্য চ স্তিং ॥ ৩॥ 

জন্থাত্র চ।--ততঃ সমর্পয়েদ্ধপং ঘণ্টা বাস্ভজয়ন্থনৈঃ | ধূপস্থানং সমভ্ার্চা তঙ্জন্তা বাময়। হরেঃ। 
তত্র মস্ত্রঃ। 

 বনম্পতিরসোৎগঞ্জে! গদ্ধাচ্যো গন্ধ উত্তম; | আদ্রেয; সর্বদেবানাং ধৃপোহ্য়ং প্রতিগৃহতাং ॥৪ ॥ 
"শপ শপ পপ অপ আত 

এবং শ্রীতগবতোহহ্গ্রহপ্রভাবেন বহুলগ্রস্থেভ্যঃ পরমোত্তমান্ প্লোকান্ সংগৃহ লিখন্ ভক্তযা 
তং প্রণমতি শ্রীচৈন্তপ্রভূমিতি। যস্য পাদয়োরাশ্রয়ঃ শরণাপত্তিস্তস্ত তেন বা যদীরধ্যং গ্রভাবঃ 
তম্মাদ্ধেতোঃ তেন বা আকরঃ সমুদ্রাদিস্থানীয়ং শাস্ত্ং তন্ত ত্রাতাৎ সমৃহাৎ। রক্কোইপ্যয়ং জন: 
এবং শ্রদ্ধাপ্রযত্বাদিবিশেষঃ স্থচিতঃ ॥ ১ ॥ 

উৎ্ন্জ্য এষ ধূপো! নমঃ ইতি মৃলমন্ত্রেণাৎসর্গং কৃত্ব। নীচৈরিতি ভূমিতে দেবন্ত শ্রীনাভি- 
পধ্যস্তং ধৃপপাত্রং সমুখখাপ্যেতি স্দাচারতো জেয়ং । তথ৷ ঘণ্টাঞ্চ স্বাহা৷ অস্ত্ায় ফড়িতি গন্ধাক্ষত- 
কুহ্ছমৈঃ পুজিতামিতি বোদ্ধব্যং ॥ ২॥ ধূপস্য সর্বতঃ প্রসারণার্থ, ব্যজনাদিনা যত্ধীজনং তন্মিন। 
কারুণাং পৃতনাদিসদগতিদাতৃত্বাদিকং । জগথ্ীজন্ত ভগবত: স্বতিং ব্রহ্ধাদিকুতাং ॥ ৩॥ 

ধূপস্ত স্থান পাত্রং হরে: সমপয়েৎ ॥ ৪॥ 

ধাহার পাদপন্াশরয়-গ্রভাবে এই দীনঞ্জন আকর (সাগরস্থানীয়) শাস্ত্নকল হইতে রত্বরাজি 
সংগ্রহ করিতে আরস্ত করিয়াছে, আমি সেই শ্রীচৈতন্তপ্রতুকে বন্দনা! করি। ১। 

অনন্তর ধূপদান।-_-তৎপরে ধূপ উৎসর্গ করত ভূতল হইতে প্রতুর নাভিদেশে পর্য্ত ধৃপভাগ্ড 
উত্তোলিত করিবে এবং বামকরে ঘণ্টাবাদনপূর্ববক ও শ্রীহরির নামকীর্তন করিয়া তনুস্রা বারা 
প্রদান করিবে। ২। বহ্বূচপরিশিষ্টে এই বিষয়ে বর্ণিত আছে যে, ধূপবীজনে অর্থাৎ সমস্তাৎ 
সৌগস্ধয বিস্তারার্থ ব্যজন প্রস্ৃতি দ্বারা বাযুকরণকালে, ধূপ দ্বারা অক্গ-সৌগন্ধ্সম্পাদনে এবং 
সর্ববিধ নীরাজনাতে শ্রীহরির নামসমূহ কীর্তন করিবে এবং জগদ্ধেতু প্রত্ুর জয়শব্ব ও 
মঙ্গলশব্ধ সমুচ্চারণ, কারুণ্য কীর্তন ( পৃতন! প্রভৃতির সদ্গতি-প্রদাতৃত্বাদি বর্ণন) ও ব্রহ্মাদিরুত 
স্বতি পাঠ করিবে। ৩। অন্তত্রও লিখিত আছে যে, বামকরের তক্জনী দ্বারা ধৃপভা পূজা 
করত তৎপরে ঘণ্টাবাদন ও জয়শব্বোচ্চারণ সহকারে প্রতুকে ধূপ প্রদান করিতে হইবে। 

ধৃপপ্রদান মন্ত্র যথা, _তরুরসে সঞ্জাত, গন্ধবিশিষ্ট, উৎকৃষ্ট গন্ধ, দেবগণের আত্ত্রাণোপযুক্ত 
এই ধূৃপ গ্রহণ করুন্। ৪। 
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অথ ধুপাঃ। 

বামনপুরাণে ।_ 
রুহিকাখাং কণে৷ দারু সিহলকঞ্চাগুরুঃ সিত|। 

শঙ্ঘো৷ জাতীফলং শ্রীশে ধূপানি স্থাঃ প্রিয়াণি বৈ ॥ 

মূলাগমে ।- সগ্রগৃগুদ্গুরশীরসিতাজামধুচন্দনৈঃ | সারাঙ্গার-বিনিক্ষিপ্তৈঃ কল্পয়েছ্পমূত্তমং ॥ 
বিষুধর্শোতরে চ।-- . দা 

তথৈব শুতগন্ধ! যে ধূপাণ্ডে জগতঃ পতে। বাস্দেবশ্ পর্মজ্ৈনিবেষ্ঠ। দানবেশ্বর ॥ 
অথ ধূপেষু নিষিদ্ধং। 

তত্রৈব।-_ন ধূপার্থে জীবজাতং । 
তব্ৈব।পবাদঃ। 

বিনা মগমদং ধূপে জীবজাতং বিবজ্জরয়ে॥ 
কালিকাপুরাণে ।_ন যক্ষধূপং বিতরেন্সাধবায় কদীচ ন॥ ৫ ॥ 

অগ্রিপুরাণে।- 

ন শল্পকীজং ন তৃণং ন শঙ্করসসম্ভতং | ধুপং গ্রত্যঙ্গনিন্মু্তং দগ্যাং কৃষায় বুদ্ধিমান ॥৬। 

অথ ধুপনমাহাক্যং। 

নারলিংহে শ্রীমার্কপ্েরশতানীকসংবাদে ।__ 
মহ্যাধাং গগৃগুলুধ আজ্যযুক্ং সশর্করং | ধ্পং দাত রাজেঙ্ছ নরসিহ্ত তিতির ॥ 

শে ০ শপ পপ 
ও ্পস শি পল 

রক ্া জটামাংনী। কণে! গগৃপুলুবিশেষঃ | দিত শর্বরা ।শঙ্ো নখী। ন জীবজাতং 

প্রা্যঙগসস্তবং নখী-পুষ্যলক-মৃগমদাদিকং। ন দ্াদিতি শেষঃ। যচ্চ শঙ্খাদিকং পূর্ববং ধূপেযু 
বিহিতং তত্র চ বিহিতপ্রতিষিদ্ধৈন্ত বিহিতালাভতোইচ্চয়েদ্িতি পুপ্পপ্রকরণন্যায়োইবতার- 

ফিতব্যঃ | এবমগ্রেইপান্ত্রোহং ॥ ৫॥ শল্পকী শালেমীতি প্রসিদ্ধা ৷ প্ উন প্রভৃতি | শঙ্ক: 
পপর 

অনন্তর ধপবিষয 1 বামনগুরাণে লিখিত আছে যে, জটামাং সী কণ (এক প্রকার গু 
গুলু), দারু, সিহলক, অগ্ুরু, শর্করা, নখী ও জাতীফল, এই সকল ভ্রব্য দ্বার! নির্মিত ধূপ 

বিষ্ণুর প্রীতিকর। মূলাগমে লিখিত আছে যে, গুগৃগুলু: শর্করা, ঘ্বত, মধু ও চন্দন এই সমস্ত 

্রব্য উত্তম কাষ্ঠার্জারে ফেলিয়! উৎকৃষ্ট ধূপ রচনা করিতে হয়। বিষুধর্মোত্বরেও লিখিত আছে, হে 
বিশ্বপতে ! হে দৈত্যেশ্বর ! ধর্মবিৎ ব্যক্তিগণ তদ্ধপ উত্তম গন্ধযুক্ত ধূপ গ্রীহরিকে নিবেদন 
করিবে। 

অনস্তর ধুপসমূহের মধ্যে নিষিদ্ধ।__বিষুধর্োত্বরেই লিখিত আছে যে, প্রাণিজ দ্রব্যে ধৃপ 
প্রস্তুত করিতে নাই। 

এ বিষয়ে বিশেষ বিধি।--ধৃপবিষয়ে মৃগমদ ব্যতীত অপর প্রাণিজ ভ্রব্য ত্যাগ করিতে 
হইবে। কাপিকাপুরাণে লিখিত আছে যে, মাধবকে কদাচ বক্ষধূপ (শালনিরধ্যাসরূ ধূপ) অর্পণ 

৪৮ 

শা ক ৩০ ০ শা পপ ০০০ 
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স ধৃপিতঃ সর্বদিকু সর্রসাপবিবঞ্জিতঃ। অপ্মরোগনযুক্জেন বিমানেন বিরাঙ্ত!। 

বায়ুলোকং সমাসাগ্ বিঞ্ণলোকে মহীয়তে ॥ 

স্বান্দে |. 

যে কষ্কা গ্রুণা কৃণং ধূপয়ন্তি কল নরাঃ। সকর্ূরেণ রাজেন্্র কতৃল্য! ভবস্তি তে ॥ ৭। 
সাজ্যেন বৈ গুগৃগুলুন। স্থধূপেন জনার্দিনং | ধুপর্িত্ব! নরে। যাঁতি পদং তন্ত সদাশিবং ॥ 
অগুরুন্থ সকপূরং দিব্যচন্দনসৌরভং ৷ দব্ব। নিত্যং হরেতক্ক্য। কুলানাং তারয়েচ্ছতং ॥ 

বিষুধর্মোত্তর-তৃতীয়কাণ্ডে।-_ 

ধূপানামুত্তমং তদ্ধৎ সর্বাকামফলপ্রদং ॥ ধূপং তুরু্ষকং দত্বা বহিষ্টোমফলং লভেৎ। 
দত তু কৃত্রিমং মুখ্যং সর্্বকামানবাপু,য়াৎ। গন্ধযুক্তরুতং দত্বা যজগোসবমাপু য়া ॥ 
দত্ব। কর্পুরনির্ধাসং বাজিমেধফলং লভেং। বসন্তে গুগ্গুলুং দত্ব। বহিষ্টোমমবাপ্র য়াৎ। 

গ্রীষ্মে চন্দনসারেণ রান্নয়ফলং লভেৎ। তুরুকবস্ত প্রদানেন প্রাবৃষ্যুত্মতাং লভেৎ ॥ 
_কুরদানাচ্ছরদি রাজন্য়মবাপ্ব, রা ॥ |৮॥ 

(১ পপ পর এ সপ পপ পার পরত ০ পপ ৬ ০৯০ স্পা শপ শা শাপ্রপপপ শ সে জীপ ত ০৮ শপ 

শেহরেতি প্রসিদ্ধ: তন্ত রসো৷ মজ্জা। প্রত্যবনদথু্তিম অ অঙ্গম্ অঙ্গং প্রতি নিশ্্ভং সম্ভূতং 
শমড়াকাগ্ডাদি তচ্চ ন দগ্যাদিত্যর্থঃ। নিষিদ্ধপ্রকরণত্বাং। যদ্বা। প্রথমং নিষিদ্বমুক্ত। 
পশ্চান্ধ,পদানপ্রকারমাহ। প্রত্যঙ্গং শ্রীভগবতঃ সর্ববাক্গেষু নিঙ্মুক্তং প্রন্থতং মংলগ্নং যথা স্যাদিতি॥ ৬ 

কৃষ্কতুল্য। ইতি তংসান্বপাপ্রাণ্ধেঃ ॥ ৭। সদাশিবং নিত্যমঙ্গলং ॥ ৮॥ গর কন্ত্যা। 
রস ও জি তপ্ত ৯ সা পপ ৩ পাশপাশি শা ৮ শাশিশী্পীপপাশি তপতি শশা পীপসপপাশীশ ০০৮০০ সপে পর 

করিবে না। €। অগিপুরাণে লিখিত আছে যে, শল্পকী-সমূৎপনন, উপীরাদি- 'ণোৎপর, শক্করসজাত 

এবং এ সমস্তের কাগ্ডাদি প্রত্যন্গজাত ধৃপ কুষ্ণকে প্রদান করা বুদ্ধিমান্ ব্যক্তির অকর্তব্য | ৬। 

অতঃপর ধুপনমাহাত্ম্য ।- নৃবিংহপুরাণে মার্কতেয়-শতানীকসংবাদে লিখিত আছে যে, 

হে রাজেন্দ্র! যে ভক্ত সমস্তাৎ স্থবাসিত করত মহিযাধ্য গুগৃগুলু। ঘ্বত ও শর্করামন্থিত ধুপ 

বৃদিংহকে অর্পণ করেন, তিনি নিখিল পাতক হইতে বিমুক্ত হইয়। অদ্সরাদিগের সহিত রখো- 
পরি আরোহণ পূর্ববক বায়ুধামে প্রয়াণ করেন এবং পরে তথা হইতে হরিধামে গমনপূর্ববক 

সসম্মানে বসতি করিয়! থাকেন। স্কন্দপুরাণে লিখিত আছে, হে রাজসত্বম! কলিযুগে যে 

সমস্ত ব্যক্তি কর্পূরসমস্থিত কৃষ্ণাগুরু ছার! হরিকে ধূপ অর্পণ করেন, তাহার! কষণ সদৃশ হন অর্থাৎ 
স্াহাদিগের হরিসারপ্য প্রাঞ্ধি হইয়া! থাকে । ৭। স্বৃত সহযোগে গুগ্গুলু একত্র করিয়া ধৃপোত্তম 
দ্বারা বানুদেবকে ধৃপিত করিলে মানব নিত্য কল্যাণধাম লাভ করে। প্রীহরিকে ভক্তি সহকারে 
কপূরসমন্থিত অগুরু ও স্থগদ্ধি চন্দন প্রদান করিলে শতকুল পরিস্রাণ পায়। বিষুরধর্শোততরে 

তৃতীয়কাণ্ডে লিখিত আছে যে, উৎকৃষ্ট ধৃপ অর্পণ করিলে যাবতীয় কামন! স্থসিদ্ধ হয়, তুরুক্ব- 
ধূপ নিবেদন করিলে অগ্িষ্টোম্যজ্ঞ-ফলপপ্রাপ্ত হইতে পারে; কৃত্রিম উত্তম ধূপ প্রদান করিলে 
সকলগ্রকার কামনা নফল হয়; উহা! গন্ধবিশিষ্ট করিয়! প্রদান করিলে গোমেধযজের ফল 

লাভ করিতে পারে। হরিকে কর্পুরনির্ধাস অর্পণ করিলে অশ্বমেধযজের ফল হুয়। বসন্ত ফ্তৃতে 
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হেমস্তে মুগদর্পেণ বাজিমেধফলং লভেং। শিশিরেহগুরুারেণ সর্বমেধফলং লভেৎ | ৯॥ 

পদমুত্ধমমাপ্পোতি ধৃপদঃ পুষ্টিমন্তে । ধৃপলেখা যখৈবোর্ধং নিত্যমেব প্রসর্পতি। 
তখৈবোর্ধগতে! নিত্যং ধৃপদানাস্তবেক্ররঃ ॥ ১*। 

প্রহলাদসংহিতায়াঞ্চ ।-_ 

যো! দর্দাতি হরেধৃপং তুলসীকাষ্টবহ্িনা । শতক্রতুসমং পুণ্যং গোহযুতং লভতে ফলং ॥ ইতি ১১। 

ধূগয়েচ্চ তথা লমাক্ শ্রীমন্তগবদালয়ং। ধৃপশৈষং ততে| ভক্ত] স্বয়ং সেবেত বৈষ্ণবঃ | 
তথা চ পান্সে অস্বরীষং গ্রতি গৌতম প্রশ্নে ।__ 
ধৃপশেধস্ কষ্তন্ত ভক্ত্যা ভজপি তৃগতে | কৃত! চারাত্রিকং বিষ্কোঃ স্মুগ্ধী। বন্দসে নৃগ ॥ ১২1 

অথ প্ীভগবদালয়ধুপনম।হাস্মাং। 

রুষ্কা গুরুসমূখেন ধৃপেন শ্রীধরালয়ং। ধুপয়েছৈষণবো যন্থ স মুক্কো নরকার্ণবাৎ | 

ধুপপেষমেবনমাহাস্ব্যং | 

পানে শ্রীগৌতমান্বরীষসংবাদে ।-_ 
তীর্ঘকোটিণতৈধোঁতা৷ যথ! ভবতি নির্দলঃ। করোতি নির্মলং দেহং ধূপশেষস্তথা হবেঃ । 
ন ভয়ং বিষ্যাতে তশ্য ভৌমং দিব্য রসাতলং। কৃষ্ণধূপাবশেষেণ যন্যাঙ্গং পরিবাসিতং ॥ ১৩। 

(সবৈর্সেধৈর্বজৈরপি হুল ভং॥ ৯॥ উত্তমং পদং ্রীবৈকুষ্ঠাধ্যং। ইহ লোকে চ পুষ্টিৎ পরিপূর্ণতাং 
লভতে। যদ্বা। পোষণং তানুগ্রহ ইতি দ্বিতীয়ন্বন্ধোক্তলক্ষণাং পুষ্টিং সর্বত্রান্ভবতীত্যর্থঃ ॥১০। 
গোহযুতং গবামযুতদানজঙঞ্চেত্যর্থ; ॥ ১১ ॥ তথেতি সমুচ্চয়ে। তেনৈব প্রকারেণেতি বা সম্যক্ 
ধূপয়েৎ ॥ ১২॥ 

খগৃগুল্ অর্পণ করিলে অগ্নিষ্টোমযজ্ঞ-ফল হইয়া থাকে । গ্রীক্ম ধতুতে চন্দনসার দ্বারা ধৃপ প্রদান 
করিলে রাজসথয় যজ্জের ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। বর্যাধতৃতে তুরুক্ক ধুপ অর্পণ করিলে উত্তমন্ত সিদ্ধি 

হয় এবং শরংখতৃতে কণ্পুর অর্পণ করিলে রাজনুয় যজ্ঞের ফল হইয়! থাকে 1।৮। হেমস্তপ্নতৃতে 
স্বগনাভি অর্পণ করিলে অশ্বমেধ যজ্জের ফল হয় এবং শীতকালে অগুরুসার প্রদান করিলে 
সর্বষজ্ঞের ফল হইয়া থাকে । ৯ | যিনি ধূপ প্রদান করেন, তিনি পরলোকে উত্তম পদ বৈহুঃ 
লাভ করিয়া! থাকেন এবং ইহলোকে তাহার পুটি লাভ হয়। ধুপশ্রিখা যেমন প্রত্যহ উর্ধগামী 
হয়, ধূপদাতাও তদ্রপ ধূগদান বশত প্রতিদিন উর্ধগামী হইতে থাকে। ১৭। প্রহ্বাদসংহি* 
তাতে লিখিত আছে যে, ধিনি তুলসী -কাষ্টাগ্নি দ্বারা গ্রভকে ধূপ অর্পণ করেন, তাহার শত- 
যজ্ সমৃশ পুণ্যলাভ হয় এবং তিনি দশসহন গোদানের ফল প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। ১১। বৈষাব 
জন প্রীতগবন্মনির নকল প্রকারে ধূপিত করিবৈন, তংপরে ভক্তিসহকারে স্বয়ং ধূপশেষ 
সেবা করিবেদ। পদ্বপুরাণে অন্বরীষের প্রতি গৌতমের প্রশ্নে বর্ণিত আছে যে, হে নরপতে ! 
ভূমি ভক্তিপূর্বক প্রীহরিয় ধূগশেষ ভজন! করিয়! থাক কি? তদীয় আরাজিক করত শিয্পো- 
দ্বারা উহ! বন্দনা করিয়! থাক কি? ১২। 
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নাপদো বিপান্তস্ত ভবস্তি খলু দেহিনঃ | হরের্তাবশেষেণ ধুপয়েদঘস্ন্ুং সদ ॥ ১৪ ॥ 

নাসৌখ্যং ন ভয়ং ছুঃখং নাধিজং নৈৰ রোগজং। যঃ সেবয়েদ্ধ,পশেষং বিষ্কোরদ্ভুতকর্দণঃ | 
ক্ররসত্বতয়ং নৈব ন চ চৌরতয়ং ক্কচিৎ। সেবয়িত্ব! হরেধুপং নির্ধাল্যং পাদয়োর্জলং ॥ ১৫। 

হরিভকতিন্থধোদয়ে চ।-_ 

আত্রাণং যদ্ধরের্দত্তং ধৃপোচ্ছিষ্ন্ত সর্ববতঃ | তন্তবব্যালদষ্টানাং ভবেৎ র্মবিষাপহ্॥১ 1১৬ 
দরশনাদপি ধুপস্ত ধূপদানাদিজং ফলং। সর্বমন্যেইপি বিন্বস্তি তচচাগ্রে ব্যক্তিমেষ্যতি ॥ ১৭॥ 

 দিব্যং দিবি ভবং। রমাতলং পাতালভবমিত্যর্থ; ॥ ১৩॥ আপতিপদোঃ কার্ধ্যকারণ- 

ত্বাদিন! ভেদঃ কল্পাঃ ॥ ১৪॥ অসৌধ্যং স্থখাভাবামাত্রং। সেবয়েদিতি স্বার্থে ইণ্। যব । অন্ত- 
মপি যং সেবয়েং। এবং সেবয়িত্বেত্যপি ॥ ১৫ ॥ সর্ববতঃ গ্রসর্পতঃ ভবঃ সংসার এব ব্যালঃ 
মহাসর্প: তেন দষ্টানাং বিষং সংসারছুঃখম্ অপহস্তীতি তথ! তৎ॥ ১৬॥ অন্যে ধূপদাতৃব্যতি- 
রিক্তা জনা অপি ধূপন্ত দর্শনাদপি। আদিশব্বেন ধূপশেষাদ্রাণাচ্চ জায়ত ইতি তথা তং 
সর্বফলং লভতে। তচ্চ ফলপ্রাপ্ত্যাদিকম্ অগ্রে মহানীরাজনপ্রকরণে প্রমাণবাক্য- 
নিদর্শনাদিন! ব্যক্তং ভাবীতার্থঃ। তথা চ তত্রৈব লেখ্যং। ধূগঞ্চারাত্রিকং পশ্টঠেৎ করাভ্যাং 
তং প্রবন্দত ইত্যাদি। ততশ্চারাত্রিকবদ্ধ,পন্তাপি বন্দনং কেচিন্নাস্তে ॥ ১৭ ॥ 

অনন্তর শ্রীভগবস্মন্দিরে ধপ্রদান-মাহাস্ময ৷ _ে বিষুণতক্ত ব্যক্তি কৃষণাগুরুজ ধ্প দ্বারা 
শ্রহরির মন্দির ধূপিত করেন, তিনি নিরয়সাগর হইতে উত্তীর্ণ হইবেন। পন্মপুরাণে গৌতমা- 
্বরীয়সংবাদে লিখিত আছে যে, শতকোটি-সংখ্য ভীর্থে ্ান করিলে যেপ্রকার বিশুদ্ধ হয়, 
্রীহরির ধূাবশেষ তদ্জরপ শরীর পবিত্র করে। যে বাক্তির শরীর ্রীহরির ধূপশেষ দ্বারা 
স্ববাদিত হইয়াছে, কি স্বর্গ, কি পৃথী ও কি পাতাল কুত্রাপি তাহার ভীতি বিদ্যমান থাকে না। 
১৩। যিনি হরিকে ধুপ অর্পণ পূর্ববক তাহার অবশিষ্ট দ্বারা নিরস্তর স্বীয় দেহ ধুপিত করেন, 
আমি নিঃসন্দেহ বলিতেছি, তাহার কদাচ আপদ্ বিপদ বিদ্যমান থাকে না। ১৩। যিনি 
অদ্ভুতকর্্মা হরির ধূপশেষ সেবা! করেন, তাহাকে কোনপ্রকার সখের অভাবে কষ্ট পাইতে 
হয় না, তাহার কোন ভীতি বিদ্যমান থাকে না এবং তাহার মনঃকষ্টজনিত বা পীড়াজনিত 
কোনরূপ ক্লেশ ঘটে না। হরির ধৃপ, নির্াল্য ও চরণোদক সেবা করিলে কদাচ হিংস্র জীবের 
ভয় কিংবা চৌরভয় থাকে না। ১৫। হরিতক্তিস্থধোদয়ে লিখিত আছে যে, ভবরূপ মহা- 
তুজঙ্গ কর্তৃক দষ্ট ব্যক্তিরা যদি হরিকে প্রদত্ত, সমস্তাৎ বিস্তৃত ধূপের উচ্ছি্ই আস্ত্রাণ করে, তবে 
হরি তাহাদিগের ভবছুঃখন্ধপ বিষ দুরীক্ুত করিয়া দেন। ১৬। যে.সকল ব্যক্তি হরিকে 
ধূপ অর্পণ্.করেন, তস্তিম্ন অপর লোকে ও যদি ধৃপদান নিরীক্ষণ করে, তাহা হইলে সে ধূপ- 
দ্ানাদিজনিত নিখিল ফল প্রাপ্ত হইতে পারে৷ এই সকল বিষয় পরে বর্ণিত হইবে। ১৭। 

অনন্তর দীপদান।-_ধূপবৎ দীপ উৎসর্গ করত পূর্বের ন্যায় বাম করে ঘণ্টাবাস্ত করিয়। 
পুঙ্ন্বার৷ পৃজিত তন্মদ্রা-যোগে প্রতুর চরণকমল অবধি নয়নকমল পর্্যস্ত ধূপাপেক্ষ! সমধিক 
পরিমাণে দীপিত করিবে । 
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অথ দীপন: । 

তণৈব দীপমুৎসজ্য প্রার্দ্ ঘণ্টাঞ্চ বাদয়ন্। পাদাজাদাদৃগজং তন্ুদ্রয়োচ্চৈ: প্রদীপয়েৎ ॥ 

গৌতমীয়ে ।-_ 
তত্র নন্বঃ। 

স্থপ্রকাশো মহাতেজাঃ সর্বতগ্তিমিরাপহঃ ৷ সবান্থাভ্যন্তরজ্যোতির্দীপোহয়ং প্রতিগৃহৃতাং ॥১৮ 
অথ দীপ: । 

দীপং প্রজালয়েচ্ছক্তে কূৃরেণ ঘ্বতেন ব1। গব্যেন তত্রাসামধ্যে তৈলেনাপি স্বগন্ধিন৷ ॥ 
তথা চ নারদীয়কল্পে 

সম্বতং গুগৃগুলুং ধূপং দীপং গোস্বতদীপিতং। সমস্তপরিবারায় হরয়ে শরন্বয়া্পয়ে॥ 
ভবিষ্যোত্তরে ।__দ্বতেন দীপো দাতব্যো রাজন্ তৈলেন বা পুনঃ ॥ ১৯। 

মহাভারতে চ।-_হবিষা প্রথমঃ কল্পে দ্বিতীয়শ্টৌষধীরসৈ: | 
অথ দীগে নিধিদ্ধং। 

ভবিষ্যোত্তরে।_বদামজ্জাদিভি দীঁপো ন তু দেয়ঃ কদাচন। 
মহাভারতে ।__বসামজ্জাস্থিনির্ধাসৈ্ন কাধ্যঃ পুিমিচ্ছতা । 
বিছুধর্মোতরতৃতীয়কাণডে __নীলরক্তদশং দীপং প্রযত্বেন বিবজ্জয়েৎ ॥ 

শ্সিশ ৮ শশা শান 

তথ। ধুপনলিখিতপ্রকারেণৈব | ্রাগৃবদিতি: দধাদিপুক্জিতাং ঘণটাংবামহস্তেন বায়রিতাথ: | 
পাদাজাৎ শ্রীমূর্তে: পাদাজমারভ্য আদৃগজ্জং পেত্রাজপর্য্যন্তম অতএবোচ্চৈ 'ুপাপেক্ষয়োচ্চতয়া 
তশ্য দীপন্ব মুদ্রয়। প্রকর্ষেণ দীপয়ে ২ ॥ ১৯ । 

শক্ত সত্যাং গব্যেন স্বতেন বা। তত্র কর্পুরদ্বতাভ্যাং দীপপ্রজালনে বিষয়ে অসামধ্যে 
অশক তু হুগন্ধিনা তিলাদিজাতেন তৈলেনাপি দীপং প্রজালয়ে॥ ১৯ | 

দীপদানমন্ত্র ষথা,_-গৌতমীয় তন্থ্ে লিখিত আছে, অতীব জা মহাতেজা যাবতীয় 

তিমিরহারক এবং বাহ্থাভ্যান্তর জ্যোতিঃসম্পন্ন এই দীপ গ্রহণ করুন্। ১৮। 
অনন্তর দ্ীপবিষয় বর্ণিত হইতেছে ।-_যে ব্যক্তির যদ্রপ শক্তি, তিনি তদসুসারে কপুর- 

যোগে অথব! গব্য ঘ্বত যোগে দীপ প্রজালিত করিবেন। তাহাতেও অসমর্থ হইলে স্ুগন্ধি- 
তৈল যোগে ধুপ প্রজালিত করিতে হয়। এই বিষয়ে নারদীয় কল্পেও বর্ণিত আছে যে, 
স্বতসমন্ধিত গুগৃগুল্ ধূপ ও দীপ গব্য ঘ্বত দ্বারা প্রজ্থালিত করত শ্রদ্ধা সহকারে সপরিবার 
হরিকে প্রদান করিবে। ভবিষ্যপুরাণে উত্তরভাগে লিখিত আছে যে, হে নৃপতে ! ঘ্বত কিংব৷ 
তৈল দ্বারা দীপ অর্পণ করিতে হয়। ১৯। মহাভারতেও লিখিত আছে যে, স্বৃতদ্বারা 
দীপার্পণ মুখ্যকল্প এবং ওষধিরস (তিল, সর্ধপ ও র্ প্রভৃতির রস) সবার! দীপার্পণ গৌণ 
কল্প বলিয়া জানিবে। 

অতঃপর দীপদানে নিষিদ্ধ ব্রব্য।--ভবিষ্যপুরাণের উত্তরভাগে লিখিত আছে যে, বসা ও 
মজ্জাদি দ্বারা কখন দীপ প্রদান করিতে নাই। 



৬৮২ ঞ্জ্ীহরিভক্তিবিল1সঃ | [৮ম বিলাস: 

কালিকাপুরাণে | - 

দীপবৃক্ষাশ্চ কর্তব্যা তৈজনাদৈশ্চ ভৈরব। বৃক্ষেযু দীপো দাতব্যো ন তু ভূমৌ কদাচিন/২০। 
অথ দীপমাহাত্মযং। 

কান্দে ব্রহ্মনারদসংবাঁদে | -- 

প্রজাল্য দেবদেবস্য কর্পুরেণ চ দীপকং অশ্বমেধমবাপ্রোতি কুলফৈব সমুদ্ধরেৎ। 
অভ্্রৈবান্তাত্র চ।-_ 
যো দ্দাতি মহীপাল কৃষ্ন্তাগ্রে তু দীপকং। পাতকন্ধ সমুংস্জ্য জ্যোতীবূপং লভেৎ পদং ॥২১। 
বারাহে।-- 

দীপং দদাতি যো দেবি মন্তক্ত্যা তু ব্যবস্থিতঃ। নাত্রান্বত্বং ভবেত্তন্য সপ্ত জন্মানি স্বন্দরি ॥ 
যন্ত দদ্যাৎ প্রদীপং মে সর্বতঃ অন্ধয়াস্থিতঃ | ্বয়ংপ্রভেষু দেশেষু তন্যোৎপত্ভিবিধীয়তে ॥২২ 

হরিভক্কিন্থধোদয়ে। - 
দত্তং স্বজ্যোতিষে জ্যোতির্ষদিস্তারয়তি প্রভাং । তত্বর্ধয়তি সজ্জ্যোতির্দাতুঃ পাপতমোপহ্ং ॥ 

নারসিংহে।__ 

দ্বতৈন বাথ তৈলেন দীপং প্রজালয়েন্নরঃ | বিষ্ণবে বিধিবদ্তক্ত্যা তশ্য পুণ্যফলং শৃণু। 

বিহায় পাগং সকলং সহশ্রাদিত্যসপ্রতঃ ৷ জ্যোতিস্মতা বিমানেন বিষ্লোকে মহীয়তে ॥ ২৩ 
. ওধধ্যঃ তিলসরধপকুহভাদযন্তরূসৈ: | ২৯ ॥ 

জ্যোতিঃ প্রকাশঃ স্বপ্রকাশঃ ব্রন্ম বা! তদ্রপং পদং বকৃলোকং 1২১॥ ব্যবস্থিতঃ 
স্থিরচিত্তঃ। অত্র অস্মন লোকে। সপ্ত জন্মানি প্রাপ্য যদন্বত্বং ভাব্যমন্তি তন্ন ভবেৎ। 

যন্বা। অত্র অস্তাং মগ্তক্কৌ অন্বত্বং জ্ঞানহীনতা ন স্তাং। তত্রচ সপ্ত জন্মানীতি কেনাপ্য- 
পরাধেন জ্ঞানহানিকারণে জাতেইপি জন্মসপ্তকং যাবৎ । যদ্বা সপ্তেতি বাহুল্যমাত্রে তাৎপর্য 
কদাপি জানহানির্ন স্তাদিতার্থ:। স্বয়ংগ্রভেষু স্ব প্রকাশেষু ত্রদ্মলোকাদিযু শ্বেতদ্ীপাদিযু বা ॥ 
২২॥ সছুত্রমং জ্যোতি: জানং॥ ২৩॥ তুললীপাবকেন তুলসীকাষ্ঠাপলিন! ॥ ২৪ ॥ ধূপস্যেবেতি 

মহাভারতে লিখিত আছে যে, যে ব্যক্তি 2ুষ্টি কামনা করেন, বসা, মজ্জা ও অস্থিনিধাস 

এই সমস্ত দ্বারা দীপ অর্পণ করা তীহার পক্ষে অঙচিত। বিষুধর্দোতরে তৃতীয়কাণ্ডে লিখিত 
আছে যে, নীল ও লোহিতবর্ণ দশাধুক্ত দীপ সবত্বে প্রয়োগ করিবে। কালিকাপুরাণে লিখিত 

আছে, হে ভৈরব! তৈজসাদি দীপাধারে দীপ নিবেদন করিতে হয়, সৃতিকায় দীপ স্থাপন করা 

কদাচ কর্তব্য নহে। ২০। 

অনন্তর দীপদানমাহাজ্ত্য। -স্বন্দপুরাণে ব্র্নারদ সংবাদে লিখিত আছে যে, দেবদেবসকাশে 

কপূর বারা দীপ গ্রজালিত করিলে অশ্বমেধ-বজানুষ্ঠটানের ফল হয় এবং বংশের উদ্ধার হইয়! 
থাকে। এই স্থানে এবং অন্তত্রও লিখিত আছে যে, হে নৃপতে ! শ্রীকষের সঙ্গুখে দীপগান 

করিলে পাপ হইতে মু হইয়। জ্যোতিঃম্বরূপ বৈকুষ্ঠপদ প্রাপ্ত হইতে পারে। ২১। 
বরাহপুরাণে লিখিত আছে যে, হে দেবি সুন্দরি! স্থিরমমে ভক্তিযুক্ত হইয়া আমাকে দীপ 



৮ম নিলামঃ।] ্রীপ্রীহরিভক্তিবিলাসঃ। ৩৮৩ 
প্রস্থাদসংহিতায়াঞ্চ ।-- 

তুলমীপাবকেনৈব দীপং যঃ কুরুত্তে হরে: | দীগলক্ষসহম্াপাং পুণ্যং ত্ববতি টদৈত্যজ।ইতি ॥ ২৪ 
পশ্চান্দীপঞ্চ তং ক্তযা মূর্ঘ1 বন্দেত বৈফব:। ধূপস্যেবেক্ষণাত্তস্য লভন্তেহন্যেইপি তৎফলং ॥২৫। 
কেচিচ্চানেন দীপেন শ্রীমূর্তেমূধি, বৈষ্বাঃ | নীরাজনমিহেচ্ছস্তি মহানীরাজ্নে যথা ॥ ২৬। 

তথা চ রামার্চনচক্ত্রিকায়াং ধূপানস্তরদীপ প্রসঙ্গে ।-_ 
আরাব্রিকন্ত বিষমবহবর্তিসমন্ধিতং ৷ অভার্চ্য রামচন্ত্রায় বামমধ্যমথা্পয়ে ॥ 

নমো দীপেশ্বরায়েতি দগ্তাৎ পুষ্পাঞ্থলিং ততং। 
অবধূপ্যাভার্চা বাৈষূণর্ধি, নীরাজয়েৎ প্রত ॥ ইতি॥ ২৭। 

যথা ধপন্তেক্ষণাৎ দর্শনাৎ ধ্পদানাদিকলমন্তেইি লভন্তে। তথা তশ্ত দীপন্তাপীক্ষণাদ্দীপনা 
দিফলং দীপদাতুরিতরেইপি জনাঃ প্রাপু বস্তীত্যর্থ ॥ ২৫ ॥ নীরাজনং ভ্রামণেন নির্ছনং 
মহানীরাজনং নৃত্যগতানন্তরং পুজাশেষে ভাবি। তশ্মিন্ যথ! মূর্ধনি নীরাজনং ক্রিয়তে 
তথা ইহ ধূপানন্তরদীপার্পণেইপীচ্ছস্তি মন্ন্ত ইত্যর্থঃ ॥ ২৬॥ বিষমাভিঃ অযুগ্মাভির্বহতির্বরতিডিঃ 
মমন্থিতম্ আরাত্রিকং নীরাজনদীপং। অভার্চা পুষ্পাদিনা পৃজয়িত্ব।। অর্পণপ্রকারমেবাহ নম ইতি । 
অবধপা ভ্রাময়িত্বা বাস প্রতূমেবাভার্চ্য ॥২৭॥ অতো মহানীরাজনবদ্যবহারাদেব তস্য ধৃ্পানস্তর- 

দেয়দীগন্ত বন্দনমপি তৈ: রীামার্নাদিপরৈরিধযতে ।আরাত্রিকেতি বিতক্যভাবে নামস্বরূপমাত্র- 
্রদান করিলে ইহ জন্ম হইতে সপ্ত জন্ম যাবৎ অন্ধদশা হইতে ভয় থাকে ন|। সম্যক 
অ্ান্বিত হইয়া আমাকে দীপ দান করিলে ব্রহ্মলোকাদি অথবা শেতদ্বীপ প্রভৃতি স্থানে 
জন্ম লাভ করিতে পারে। ২২। হরিভক্তিহুধোদয়ে লিখিত আছে যে, স্বপ্রকাশস্বর্ূপ 
ভগৰানে দত্ত দীপ স্বীয় ষে প্রভ1 বিস্তার করিয়! থাকে, তাহা দাতার দিব্য জান বুদ্ধি করিয়া 
দেয় এবং পাতকরপ তিমির হরণ করে। বৃমিংহপুরাণে লিখিত আছে যে, যে ব্যক্তি ভক্তি 
সহকারে স্বৃত অথব! তৈল দ্বার! দীপ জালিয়! যথাবিধানে হরিকে প্রদান করে, তীয় পুণ্যফল 
অবধান কর। তিনি নিখিল পাপ হইতে বিমুক্ত হইয়া সহশাদিত্যবং তেজস্বী হন 
এবং তিনি জ্যোতির্খয় বিমানে আর হইয়। হরিধামে গমন পূর্বক দসক্ম/নে অবস্থিতি 
করেন। ২৩ । প্রহ্াদসংহিতাতেও লিখিত আছে যে, হে দৈত্যকুমার। যিনি 
তুরসীকাষ্টানলে হরিকে দীপ প্রদান করেন, তাহার সহন্্ দীপার্পণের ফল লাভ হয়। 
২৪। বৈষব জন সর্বাগ্রে দীপ প্রদান পূর্ববক তদনস্তর তক্কি সহকারে সেই দীপ শিরো- 
দ্বার বন্দন করিবেন। দীপদাতা ব্যতীত অপর ব্যক্তিরাও ধৃপবৎ দীপ-দর্শনেও . দীগ- 
প্রদানজন্ব ফল লাভ করিয়! থাকেন! ২৫। কোন কোন বৈষ্ণব দীগপগ্রদান-বময়েও 
মহানীরাজনবৎ * ভগবানের মন্তকে নীরাজন ইচ্ছ! করিয়া থাকেন। ২৬। রামার্ছন. 
চন্তিকায় ধৃপদানের পর দীপপ্রদানপ্রসঙ্ষে লিখিত আছে যে, অযুষ্ধা ও বহুবর্তিবিশিষ্ট নীরাজন- 
দীপকে কুস্থমাদি দ্বার! অর্চন। পূর্বক শ্রীরামচজ্জকে প্রদান করিবে । তৎপরে “্বীপেশরায় 



৩৮৪ পীহরিভক্তিবিলাসঃ। [৮ম বিলাসঃ। 

অতএবেধাতে তন্য করাড্যাং বন্দনঞ্চ তৈঃ। নাম চারাত্রিকেত্যাদি বর্তেযাপি বহুলাঃ সমাঃ ॥২৮ 

প্রসঙ্গাল্লিখাতেহত্রৈব শ্রীমন্তগবদালয়ে। দীপদানস্ত মাহাত্মং কার্তিকীয়ঞচ তদ্ধিনা ॥ ২৯॥ 
অথ জীতগবদালযে প্রদীপ প্রদান মাহাস্ম্যং। 

বিষুধর্শোত্তরে প্রথযকাণ্ডে ।- 

দীপদানাৎ পরং দানং ন ভূতং ন ভবিষ্যতি। কেশবায়তনে কৃত্ব! দীপবৃক্ষমনোহরং। 
অতীব ভ্রাজতে লক্ষ্য দিবমাসাগ্ঠ সর্বতঃ ॥ দীপমালাং প্রযচ্ছস্তি যে নরাঃ শাঙ্গিণে। গৃহে । 

ভবাস্তি তে চন্দ্রসমাঃ ন্বর্গমাসাদ্য মানবাঃ॥ দীগাগারং নরঃ কৃত্ব! কুটাগারনিভং শুভং ॥ 
কেশবালয়মাসাঘ্ঘ লোকে ভাতি স শক্রবৎ ॥ যথোজ্জলে! ভবেদ্দীপঃ সম্প্রদাতাপি যাদব। 
তথা নিত্যোজ্জলে! লোকে নাকপৃষ্ঠে বিরাজতে ॥ সদীপে চ যথা দেশে চক্ষ,ংষি ফলবস্তি চ। 
তথা দীপন্য দাতারে। ভবস্তি সফলেক্ষণাঃ ॥ একাদস্ঠাঞ্চ দ্বাদশ্তাং প্রতিপক্ষন্ত যো নরঃ। 

দীপং দদাতি কৃষণায় তন্ত পুণ্যফলং শৃণু॥ স্থবর্ণমণিমুক্তাঢ্যং মনোজ্ঞমতিন্থন্নরং । 
দীপমালাকুলং দিব্যং বিমানমধিরোহতি ॥ ৩৭ ॥ 

নির্দেশাদদোষঃ। আরাত্রিকমিতি আদিশব্ন নীরাজনমিতি নাম চেষ্যতে। তথা বহুলা্চ অস- 
মাশ্চাধুগ্ঞা বর্ত্যোইপীষ্যন্তে । এবং মতভেদে] মন্ত্রদেবতাভেদেন ফলভেদাদিন! বোহাঃ ॥২৮। অত্র 

ধৃপানস্তরদীপদানপ্রসঙ্গ এব। শ্রীমতে। ভগবত আলয়ে যদ্দীপদানং তন্ত কাণ্িকীয়ং কার্িক- 
মাসসম্বদ্ধি যদ্দীপদানমাহাত্ম্যং তদ্বিনা। তস্যাগ্রে প্রতিমাসপুজাপ্রসঙ্গে লেখ্যত্বাৎ॥ ২৯ ॥ 

কেশবালয়মাসাগ্ত দীপাগারং কৃত্বেতি সম্বন্ধঃ | কুটাগারং মঞ্র্গৃহং তৎসদৃশং | এবং নিত্য- 

দীপদানমাহাত্ম্যমুক্তং | কালবিশেষেইপি ফলবিশেষমাহ একাদস্তামিতি দ্বাভ্যাং ॥ ৩০ ॥ অধুনা 

নমঃ” রলিয় কুহ্মাঞ্জলি অর্পণ করিতে হয় এবং এ দীপ ঘূর্ণিত করিয়া বা দ্বার! দেবদেবকে 
পূজা করত তাহার শিরোদেশে নীরাজন করিবে । ২৭। অতএব স্লিরামচন্দ্রের পৃজাদিপরায়ণ 
বৈষ্ণবের! কর দ্বারা তাহার বন্দনা, বহুপরিমিত অযুগ্ম বর্তিসমূহ ও নীরাজনাদি ইচ্ছা করিয়া 
থাকেন। ২৮। এখানে প্রনঙ্গক্রমে শ্রীভগবন্মন্দিরে কাণ্তিকমাসে দেয় দীপ ভিন্ন দীপ প্রাদা- 
নের মাহাত্ম্য বর্ণিত হইতেছে । ২৯। 

অতঃপর শ্রীভগবন্মন্দিরে দীপদানমাহাত্ম্য ।__বিষুণ্ধর্মোত্তরে প্রথমকাণ্ডে লিখিত আছে 
ষে, দীপদানের সদৃশ দান হয় নাই, ভবিষ্যতে হইবেও না! | ধিনি হরিনিকেতনে মনোরম দীপ- 
তরু নির্দাণ করেন, তিনি স্থুরপুরে গমন পূর্বক পরম শোভায় বিভূষিত হইয়া থাকেন। 

ধাহার! হরিমন্দিরে দীপমালা অর্পণ করেন, তাহারা স্থরধামে গমন পূর্বক চন্দ্রসদৃশ হইয়া 

থাকেন। যিনি হরিমন্দিরে গমন পূর্বক সেই দেবগৃহ দীপালোক দ্বারা মনোরম গৃহের 
ন্কায় করেন, তিনি ইহধামে দেবেন্দ্রবৎ শোভা গ্রাপ্ত হন। হেযাদব! দীপ যেমন সমুজ্জল 
হয়, দীপদাতাও তত্দ্রপ নিত্য সমৃজ্জল মৃত্তি পরিগ্রহ পূর্ববক হ্থুরধামে শোভা পাইয়া! থাকেন। 

যেমন দীপালোকযুক্ত স্থলে নেত্র সফল হয়, তদ্রেপ দীপদাতারও নয়ন সফল হইয়া থাকে 
যে বাক্তি প্রতিপক্ষে একাদশী ও ঘ্বাদশী তিথিতে শ্রীহরিকে দীপ অর্পণ করেন, তাহার পুণাফল 



- ৮ম বিলাসঃ। ] শপ্রীহরিভক্তিবিলাসঃ। ৩৮৫ 

পদ্স্থত্রোন্তবাং বস্তিং গন্ধতৈলেন দীপকান্। বিরোগঃ স্থভগশ্চৈর দা! ভবতি মানব: | 
দীপদানং মহাপুণামন্যদেবেষপি গ্রুবং। কিং পুনর্বানদেবস্যানস্তত্ত তু মহাত্মনঃ ॥ ৩১॥ 

তত্রৈব তৃতীয়কাণ্ডে। - 

দীপং চক্ষুঃপ্রদং দগ্াং তখৈবোর্ধগতি প্রদং | উর্ং যথ। দীপশিগ। দাত চোর্দগতিগ্তথা | 
যাবদক্ষিনিমেষাণি দীপো দেবালয়ে জলেৎ। তাবদর্ধহম্রাণি নাকপৃষ্ঠে মহীয়তে॥ ৩২ 

বৃহ্নারদীয়ে বীতিহোত্রং প্রতি যজ্জধ্বজন্ত পূর্ববন্মবৃত্তকথনে। _ 

প্রদীপঃ স্থাপিতস্তত্র স্থরতার্থং দ্বিজো্ম। তেনাপি মম দুষ্ষম্্ নিঃশেষং কষয়মাগতং॥ 
বিষুঃধর্মে চ।- 

বিলীয়তে স্বহৃস্তে তু স্বাতন্তো সতি দীপকঃ। মহাফলো বিষুগ্ৃহে ন দো নরকায় সঃ॥ ৩৩। 

ঈর্েনের দীগেষ বর্্যাদিমাহায্মামাহ পল্লেতি। | এবং তন্তৎকামানাং সুখ প্রবৃত্তযে তনতংফলমূজ। 
মুখাং ফলমাহ দীপদানমিতি। অনন্তন্তেতি তদ্দীপদীনন্তাপি ফলং অনস্তমেবেতাথয শ্রীবকৃঠ- 

লোকপ্রাপণাৎ | ৩১॥ নাকন্য স্ব্ন্য পৃষ্ঠে উপরি বৈকুগলোক ইতার্থঃ। দ্বিতীয়স্কন্ধে ত্রিলোক- 
পক্ষকথনে স্বর্গন্যব্রদ্মলো কপর্ান্তত্বাক্তেঃ ॥ ৩২॥ এবং শ্রীভগবদালয়ে ভগবদুদ্দেশেন দীপদান- 

ফলং লিখিতং, অধুন] পাপকর্মোদ্দেশেনাপি তংস্থানমাত্রে দীপ প্রজালনফলং লিখতি প্রদীপ ইতি। 

তত্র বিষুমন্দিরে, শৃন্যং পৃজািভিবিষ্চোর্মন্দিরং প্রাপ্তবান্লিশীতি তত্র তন্য প্রস্ততত্বাং ৷ অত্রেয়- 

মাখ্যায়িকা। যজধ্বজো নাম রাজা পূর্ববজন্মনি ছুঙ্গন্না চ গালো মহাপাপাবলীনিরতঃ কদাচিৎ 
পরাদারোপভোগার্থ, পৃজাদ্দিরহিতং ভগবদালয়ং গতন্তং স্থানং সংমার্জ্য দীপং গ্রজাল্য পাপ. 
কর্মণ! রাত্রিং গমন মন্যো৷ রক্ষিভিঃ প্রাপ্য হতো বৈকুঠলোকং প্াপ্তস্তত্ ্ ধাদিলোকেযুচ 

শশ স্প শীট শী ও ০৮০ শাপিশপপপ্প ২ 

অবধান কর। মেই ব্যক্তি কপি ুক্তাগঠিত, অতযাত্তম দীপাবলীতে সমলক্ত বর্গ 
যানে আরোহণ করিয়া থাকেন। ৩০। যে ব্যক্তি পদ্পস্থত্রোথ বর্তিক! গন্ধতৈলে সিক্ত 

করত দীপ প্রদ্ধান করেন, তিনি নীরোগ ও সৌভাগ্যবান্ হইয়। থাকেন। যখন-অন্যান্য 
দেবতাদিগকে দীপ প্রদান করিলে নিঃসন্দেহ মহাঁপুণ্য সঞ্চয় হয়, তখন দেবদেব অনস্ত 
জনার্দীনকে দীগ প্রদান করিলে যে তূরি পুণ্যাঞজ্জন হইবে, তাহাতে কি সন্দেহ আছে। ৩১। 

এ গ্রন্থেরই তৃতীয়কাণ্ডে লিখিত আছে, দীপ চক্ষঃপ্রদ, উহা দ্বারা উর্দগতি লাভ হয়। 
যে পরিমাণে দীপশিখা উর্ধগামী হয়, দীপপ্রদাতাও সেই পরিমাণে উদ্ধগতি লাভ 
করিয়া থাকেন। ' দেবমন্দিরে দীপ যতসংখ্য নেত্রের নিমেষকালি জলিতে থাকে, 

দীপদাত। ততসহন্ন বর্ধ সসম্মানে বৈকুঠধামে নিবসতি করে। ৩২। বৃহম্ারদীয়-পুরাণে 
বীতিহোত্রসকাশে যজ্জধ্বজের পূর্ববজন্নবিবরণ বথাপ্রসঙ্গে লিখিত আছে, হে বিগ্রবর ! আমি 
সন্তোগবাসনায় সেই হরিনিকেতনে দীপ প্রজালিত করিয়া রাখিয়াছিলাম, সেই পুণ্যেই আমার 
নিখিল পাতক নিঃশেষে বিনাশ প্রাপ্ত হইয়াছে। বিষুধর্শেও লিখিত আছে যে, বিষুঃমন্দিরে 
সমর্পিত দীপ দীপপ্রদাতার হত্ডে বিদ্যমান থাকিতে থাকিতে যদি স্বস্ং নির্বাসিত হইয়া যায়, 



৬৮৬ ঈ্ীলীহরিভক্তিবিলা'সঃ। [৮য বিলাসঃ। - 

নারদীয়ে মোহিনীং প্রতি ্রীকুক্সাঙ্গদোক্তো ।__ 

তিষঠন্ধ বহুবিত্তানি দানার্থ, বরবণিনি। হাদয়ায়াসকর্ভণি দীপদানাদ্ধিবং ব্রজেহ। 

তস্তাপ্যভাবে স্থভগে পরদীপপ্রবোধনং। কর্তবাং ভক্তিভাবেন সর্বদানাধিকঞ্চ যৎইতি.8৩৪। 
সদা কালবিশেষেহপি ভক্ত্যা ভগবদালয়ে । মহাদীপ প্রদানস্ত মহিমাপ্যত্র লিখ্যতে ॥ 

অথ মহাদীপমাহাস্বাং। 

বিষুধর্মোত্তরে প্রথমকাণ্ডে 

মহাবগ্তিঃ সদ] দেয়! ভূমিপাল মহাঁফলা। কৃষ্ণপক্ষে বিশেষেণ তত্রাপি চ বিশেষতঃ ॥ 

অমাবস্যা চ নির্দিষ্টা ছাদশী চ মহাফলা। আশ্বযুজ্যামতীতায়াং-কৃষ্ণপক্ষশ্চ যো৷ ভবেৎ ॥ 

অমাবস্যা তদ! পুণ্য দ্বাদশী চ বিশেষতঃ | দেবস্য দক্ষিণে পার্থ দেয়া তৈলতুল। নৃপ ॥ 

পলাষ্টকযুত। রাজন্ বর্তিং তত্র তু দাপয়েৎ। বাসস! তু সমগ্রেণ সোপবাসো৷ জিতেক্জিয়: 1৩৫। 
মহাবর্তিদ্ঘযমিদং সকদ্দত্বা মহামতে | ন্বর্লোকং স্থচিরং ভুক্ত] জায়তে ভূতলে যা | 

তা ভবতি লক্ষমীবান্ জয়দ্রবিণসংযুতঃ | রাষ্ট্রে চ জায়তে স্বন্মিন্ দেশে চ নগরে তথা ॥ 
কুলে চ রাজশার্দল তত্র স্তাৎ দীপবত প্রতুঃ। প্রত্যুজ্জলশ্চ ভবতি যুদ্ধেমু কলহেষু চ॥ 
খ্যাতিং যাতি তথা লোকে সদ্গুণানাঞ্চ সদ্গুণৈঃ| একমপাথ যে! দদ্যাদভীষ্টতময়োছ য়োঃ ॥ 

মাহুষ্যে সর্বমাপ্রোতি যছুক্তং তে মহানঘ। স্বর্গং তথাত্বমাপ্লোতি ভোগকালে তু যাদব ॥ 

সামান্তস্ত তু দীপন্ত রাজন্ দানং মহাফলং । কিং পুনর্মহতো দীগন্তাত্রেয়তা ন বিদ্যুতে ॥ ৩৬ ॥ 

বিবিধস্থথভোগাহপতৃঙ্গান্তে স্বেচ্ছা পৃথিব্যাং ভগবস্তাীবপরে। রাজা বৃ ভূবেতি ॥ ৩৩॥ দিব 

স্ব্গমিতি কামিন্তান্তন্যা মোহিন্যান্তত্রাদরবিশেষাঁং। যদ্বা। উর্দালোকমিত্যর্থ:। বৈকু£মিতানুক্িস্ব 
তশ্ঠাং *তত্প্রকাশনাযোগাদিতি দিকৃ। যং যম্মাৎ পরদীপশ্য প্রবোধনমপি সর্বদানেভ্যোই- 

ধিকং॥, ॥ ৩৪ ॥ সদা র্বন্থিন্পপি দিনে। কালবিশেষে অমাবস্তাদাবপি ॥ 

তবে তবে মহাফল হইয়া থাকে, সে দীপ কদাচ নিরয়যাতনা প্রদ হয় [না। ৩৩। নারদপুরাণে মোহি- 

নীর গ্রতি শ্রীকুল্সাঙ্গদবাক্য যথা,__হে বরবর্ণিনি ! দানার্থ বহুপরিমিত অর্থনাশ অন্তরের ক্লেশ- 

কর, স্থৃতরাং তাহা করিবার আবশ্তক নাই; প্রদীপ প্রদান করিলেই স্থরপুরে গমন করিতে 

পারে। হে স্থভগে ! দীপেরও অভাব হইলে সে স্থলে ভক্তি সহকারে অপরের দ্বীপ প্রজালিত 
করিয়া দেওয়া উচিত । কেননা, উহাও সর্ধদান হইতে সমধিক ফলপ্রদ্দ বলিয়া অভিহিত ।৩৪। - 

ভগবন্মন্দিরে নিরন্তর এবং কালভেদে (অমাবস্তার্দি তিথিতে ) মহাদীপ অর্র্ের মাহাত্ম্য 

এখানে বিবৃত হইতেছে । 
' অনন্তর মহাদীপমাহাত্া।__বিঞুধর্মোত্তরে প্রথমকাণ্ডে লিখিত আছে ধে, হে নরপতে ! 

নিরস্তর মহাফলগ্রদ মহাবর্তি সমর্পণ করিবে। বিশেষতঃ কৃষ্ণপক্ষে দান করা সমৃধিক, উচিত; 

আবার তাহার মধ্যে বদলী তিথিতে ও অমাবন্তা তিথিতে অর্পন করিলে অধিকতর ফল হয়! 
থাকে। হেরাজন্! আশ্বিনমাসের পূর্ণিমার পর কুষ্পক্ষীয়া পবিত্র! দ্বাদশী তিথিতে এবং 
অমাবস্া। দিনে দেবদেবের দক্ষিণ ভাগে অষ্টাধিক শত পল তৈল প্রদ্দান করিবে এবং ইঞ্জিয় 



৮ম বিলাসঃ। ] জী ্লীহরিভক্তিবিলাসঃ। ৪৮৭ 
অথ শোণমলিন। দিবস্ত্রবর্ত্যা দ্ীপদাননিষেধ: | 

শোণং বাদরকং বন্্ং জীর্ণৎ মলিনমেব চ। উপতভৃক্তং ন ব! দদ্যাং বর্তিকার্থ, কদাচন ॥ ইতি ॥ 

দ্বয়মন্তেন বা দত্তং দীপং ন শ্রীহরেহরেৎ। নির্ববাপয়েন্ হিংস্যাচ্চ শুভমিচ্ছন্ কদাচন ॥ ৩৭ ॥ 

অথ দীপনির্ববাপণাদিদোষঃ | 
বিষুধর্মোত্তরে প্রথমকাণ্ডে।_ 

দত্ব। দীপো ন হর্তব্যস্তেন কর্ম বিজানতা। নির্বাপণঞ্চ দীপন্য হিংসনঞ্চ বিগর্হিতং ॥ 

যঃ কুর্ঘযাদ্ধিংফনং তেন কর্মণা পুশ্পিতেক্ষণঃ | দীপহ্র্তা ভবোদন্ধঃ কাণো নির্বাণকুত্তবেৎ ॥ ৩৮॥ 

আশ্বযুক্্যাম আশ্বিনপৌর্ণমান্তাং। পলাষ্টকেন যুত। তৈলন্ত তুল। পলশতং অষ্টোত্তরশতপল- 

তৈলানীতার্থঃ। দাপয়েৎ দদ্যাৎ অগ্গে দত্বত্যুক্তেঃ। এবমগ্রেইপি সমগ্রেণ অথণ্ডেন যো দাঁপয়েৎ 
স জায়ত ইত্যুত্তরেণান্বয়ঃ। দীপবত প্রভা তমোনাশিনী ছ্াতির্যস্ত সঃ সদগ্ণানাং জনানাং 

মধ্যে তথাত্বং লক্ষমীবব্বাদিকং | ইয়ত্ত! ফলে পরিমিতিঃ ॥ ৩৬ ॥ 

শুভমিচ্ছন্ জনঃ কদাপি ন হরেং। নান্যতর নয়েৎ ন নির্বাপয়েৎ ন হিংল্সাচ্চ তৈলাদিন। ন 

বিযোজয়েখ ॥ ৩৭ ॥ 

তেন হরণে যৎ কর্ম মহাপাতকলক্ষণং তদ্িজানতা জনেন। পুষ্পং চক্ষুরোগবিশেষস্তদযুক্ত- 

মীক্ষণং নেত্রং যস্ত সভবেৎ। তত পুশ্পিতেক্গণত্বাদিকধ দীগহিংসনকর্তূং নরকভোগানস্তরং 'দেহা- 
শপ ৯৩ পপ পপ শপ সপ ক ্ জ৮ পপ অপ পা 

দমন পূর্বক উপবানী থাকির। অখণ্ড বদন দ্বারা বর্তিকা নিম্মাণ করত দেই তৈলে অর্পন 
করিতে হইবে। ৩৫। হে মহাধুদ্ধে! যিনি একবারমাত্র এইপ্রকার দুইটা মহাবর্তিক! হরিকে 
অর্পণ করেন, বহুদিন স্থরপুরে তাহার স্থখভোগ হয় এবং তিনি যৎকালে পুনরায় ধরাধামে দেহ 
ধারণ করেন, শ্রীমান্, ধনবান্ ও জরশালী হইয়। থাকেন। আরও লিখিত আছে, হে নৃপতি- 
প্রবর !সেই ব্যক্তি রাজো, নিজ দেশে, নগরে ও স্বীয় বংশে প্রদ্দীপব সমুজ্জল হয়েন। তিনি 

সংগ্রামে ও বিবাদে অতুাজ্জল শ্রী পরি গ্রহ করেন এবং ইহলোকে সদগুণবান্দিগের তুলা সদ 
গুণরাজি দ্বার। প্রসিদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। অভীষ্টতম এই ছুই প্রকার বর্তিকার মধ্যে ষিনি 
একটা মাত্রও হরিকে অর্পণ করেন, হে অনঘ! হে যাদব! ত্বংসকাশে যাহ! যাহ! বর্ণন করিলাম 

সেই ব্যক্তি নরলোকে তংসমস্তই লাভ করিয়া থাকেন। তিনি ভোগনময়ে স্বর্গ ও লক্ষ্মীবত্বাদি 

প্রাপ্ত হন। হে নৃপ! সামান্য দীপার্পণ দ্বারা যখন মহাফল অঞ্জন হয়, তখন মহাদীপ প্রদানে 
ষেকি ফল তাহার সীম! নির্ণয় করা স্থহুবূহ। ৩৬। 

অনন্তর লোহিতবর্ণ ও মলিনাদি বস্বপ্রস্বত বণ্িযোগে দীপদান নিষেধ ।--লোহিত- 

'বর্ণ, জীর্ণ, মলিন ও ব্যবন্ৃত কার্পাসবসন দ্বার! ব্তিক নির্মাণ পূর্বক দীপদান কর! কদাচ 
কর্তব্য নৃহে।, স্বীয় মঙ্গলকামী ব্যক্তি কদাচ নিজে ব! অপর কর্তৃক হরি-সকাশে প্রদত্ত দীপ 

অন্তত লইয়া যাইবে না, নির্ববাণ করিয়। দিবে না এবং তৈলাদিশূণ্যও করিবে না । ৩৭। বিষু- 

ধর্টোত্তরে প্রথমকাণ্ডে, লিখিত আছে যে, দীপ প্রদান পূর্ব্বক তাহা হরণ করিলে মহাপাপ 
হইয়। থাকে । দীপ নির্বাপণ ওঁহিংসনও দোষাবহ। দীপ তৈলাদিবিরহিত করিলে তাহার 



৩৮৮ ঝঞ্রীহরিভক্তিবিলাসঃ। [৮ম বিলাস: 

বিষুধর্শে চ নারকান্ প্রতি শ্রীধন্মরাজোতৌ। 
ুম্মাভিযৌবনোন্মাদমুদিতৈরবিবেকিভিঃ। দাতোদ্োতায় গোবিন্দগেহাদ্দীপঃ পুর স্বতঃ | 
তেনাদা নরকে ঘোরে ক্ষতৃষ্ণাপরিপীড়িতাঃ | ভবন্তি পতিতান্তীত্রে শীতবাতবিদারিতাঃ ॥ ৩৯॥ 

ততৈব শ্রীপুলস্ত্যোক্কৌ চ।-_ 
তম্মাদায়তনে বিষোর্দদ্যাদ্দীপান্ দ্বিজোত্তম। তাশ্চ দত্বা ন হিংসেত ন চ তৈলবিযোজিতান্ ॥ 

কুব্বাত দীপহন্ত৷ চ মৃকোহস্ধোজায়তে মৃতঃ | অদ্ধে তমসি দুপ্পারে নরকে পচাতে কিল ॥ ৪* ॥ 

ভূমৌ দীপদাননিষেধঠ | 
কালিকাপুরাণে ।__ 

দীপ বৃঙ্ষাশ্চ কর্তব্যাতিজসাদৈষ্চ ভৈরব । বৃক্ষেযু দীপে। দাতাব্যো ন তু ভূমৌ কদাচন। 
অথ নৈবেদ্যং| 

_ দৃত্বা পুম্পাঞ্ুলিং পীঠং পাদামাচনং তথা । কত্বা পাত্রেযু কফায়াপয়েস্কোজাং যথাবিধি ॥ ৪১ ॥ 

স্তরে জে়ম অগ্রে লেখ্যবচনাহুসারাৎ ।৩৮| দ্যৃতস্য উদ্দ্যোতায় প্রকাশনায় ॥৩৯॥ ন মহিংসেত 

ন নির্বাপয়েৎ। মৃতঃ সন্ মুকোইন্বশ্চ জায়তে ইহ লোকে অন্ধে তমসি অন্ধতা মিন্রসংজকে 19০1 
ভোজ্যং পায়সাদি নৈবেদাং পাত্রেষু কৃত্বা! নিধায়ার্পয়েং। যথাবিধীত্যনেন ছত্ত্রচামরগীত- 

বাদ্যাহ্যাংসবপূর্ববকং তদানেতব্যমিত্যাদিকং জ্ঞে়ম। অমুতোপন্তরণমসি স্বাহেতি জলগণ্যঞ্চ 

দে়মিত্যাদিকং লৌকিকব্যবহারাহুসারেণ জেয়ম্। অন্যচ্চাগ্রে বিশেষতো ব্যক্তং ভাবি॥ ৪১। 

নেত্রে পুষ্প- -রোগ (ছানি) জন্মে । যে ব্যক্তি দীপ হরণ করে, তাহাকে অন্ধ হইতে হয় এবং নির্বাণ 
করিয়! দিলে কাণ! হইয়। থাকে । ৩৮। বিষ্ুধর্মে নিরয়স্থিত ব্যক্তিদিগের প্রতি ধর্শরাজের বচন 

প্রকাশিত আছে যথা,__তোমরী পূর্বের যৌবনগর্কে উন্মত্ত ও বিবেকরহিত হইয়! দাতক্রীড়ার 

আলোকের জন্য হরিমন্দির হইতে দীপ হরণ করিয়াছিলে, অধুনা! সেই অন্ত ক্ষুধায় ও পিপাসায় 

প্রপীড়িত এবং অতিশীতল সমীরণ দ্বারা ক্রষ্ট হইয়। দুষ্প।র ভীষণ নিরয়ে নিমগ্ন হইয়াছ। ৩৯। 

এ বিবুধর্সেই পুলস্ত্যবচনে বর্ণিত আছে যে, হে দ্বি্তেষ্ঠ । হরিমন্দিরে দীপ প্রদান করিবে 

এবং উহা নির্বাণ বা! তৈলবিয়োজিত করিবে না। যে ব্যক্তি দীপ নির্বাণ করিয়া দেয়, সে 

ইহলোকে বাকৃশক্তিহীন ও অন্ধ হইয়! থাকে এবং দেহান্তে অন্ধতামিত্র নামে ছার নিরয়ে 
অবস্থিতি করে সন্দেহ নাই। ৪০। 

অনন্তর মৃত্তিকায় দীপরান নিষেধ ।__কালিকাপুরাণে লিখিত আছে, হে ভৈরব ! তৈজসাদি 
দ্বার দীপতরু (পিল্গুজ ) প্রস্তুত করত তাহাতেই প্রদীপ অপণ করিবে, প্রদীপ কদাচ ভূতলে 
স্বাপন করিবে ন|। 

অনন্তর নৈবেগ্থ।-_কুহুমাগ্রলি, আমন, পাদ্চ ও আচমন অরিন. পান্তরে ভোঙজা ( পায়- 

সাদি নৈবেদয ) স্থাপন পূর্বক বিধানে ( ছত্র-চামর-বীজন'গীতবাদ্যাদি সহকারে ) শ্ীরুষণকে 

প্রদান করিবে। ৪১। * 

হ. "অযৃতোগন্তরণমনি বাহ)” এই মন্ত্রে জলগণ্যও অর্পণ করিতে হক়ণ 
০ পতিতা 



৮য বিলাসঃ। ] ীপ্রীহরিভক্তিবিলাসঃ। ৩৮৯ 

অথ নৈবেদার্পণবিধিঃ| 

অস্ত্রং জপ্তান্থুন! প্রোক্ষ্য নিবেদাং চক্রমুদ্রয়া। সংরক্ষ্য প্রোক্ষমেঘাযুবীজজগ্ুজলেন চ। 
তেন সংশোধা তদ্দোষ মগরিবীজঞ্ দক্ষিণে । ধ্যাত্বা! করতলেইন্তত্ংপৃষ্ঠে সংযোজ্য দর্শয়েং ॥ 

তছুখবহিন। তশ্য শুধপোষং হৃদা দহেং। তত্তঃ করতলে সব্যেইমূতবীজং বিচিত্তয়েং ॥ ৪২॥ 

তংপৃষ্টে দক্ষিণং পাণিতলং সংযোঙ্জা দর্শয়েখ। তছুখয়। নিবেদ্যং তং পিঞ্চেদমৃতধারয়া ॥ ৪৩। 

জলেন মূলজপ্তেন প্রোক্ষ্য তচ্চামৃতাত্মকং। সর্বং বিচিন্তা সংস্প্শ্ত মূলং বারাষ্টকং জগেং 881 
অমৃতীকৃত্য তদ্ধেসুমুদ্রয়। সলিলাদিভিঃ। ত্ কষ সংপৃজ্য গৃহীত কুস্থমাঞ্চলিং। 

শ্ররু্ণং গ্রার্থা তদ্বক্ততেজে। ধ্যাত্ব। বিনির্গতং। 

সংযোগ চ নিবেইদাতৎ পাত্রং বামেন সংস্প্শন্। 

_দক্ষেণ পাণিনাদায় গন্ধপুষ্পান্বিতং ্লং। স্বাহান্তং মূলমুচ্চার্ধা তঙ্জলং বিশ্বগ্ুবি ॥ ৪৫॥ 

নিবেদ্যং তদেব অত্থমস্ত্ণ জপ্তাভিঃ অস্তিঃ জলেন প্রোক্ষা। তৎ নিবেদ্যং চক্রমৃত্যা তন্ত1- 
মণেন সংরক্ষ্য। বাযুবীজং যমিতি তেন অপ্তং দ্বাদখবারানভিমন্ত্রিতং তজ্জলং তেন চ প্রোক্ষয়েৎ। 

তেন প্রোক্ষণেন তন্ত নিবেছ্যম্ত দোষং সংশোধা সম্যক শুষং রৃত্ব। দক্ষিণে করতলে অগ্নিবীজং 
রমিতি ধ্যাত্ব! সঞ্চিন্ত্য। অন্যৎ বামকরতলং তস্ত দক্ষিণকরতলম্য পৃষ্ঠে সংযোঙ্গা লগ্নং কত্ব! 

দর্শয়ে। তন্মাৎ প্রদর্শনাদুখেন জাতেন বহ্িন! তশ্য নিবেদান্য শ্ত্ষং পূর্বামেব শ্ুষ্কতাং প্রার্ধং 

দোষং দহেং। ততঃ করতলে সবাহস্তে হবদেতি মনসা! ধ্যানেনৈব কারধ্যমিতার্থ: | এবমগ্রেহপৃহাং। 
অমৃতবীজং ঠমিতি ॥ ৪২॥ তশ্য সব্যকরতলশ্য পৃষ্ঠে তন্মাদ্র্শনাদুথয়া অমুতধারয় ততন্তালত্রয়- 
দিথদ্ধনাভ্যাং সংরক্ষ্য কবচেনাব য়েদিতি বিধিঃ সংসম্প্রদায়াদ্বিজ্ঞযঃ যথাবিধীতি প্রাগিখনাং। 
এবমন্তত্রাপি বোদ্ধব্যং॥৪৩। তন্নিবেছ্যঞ্চ মূলমন্ত্র্ণ্চেন জলেন প্রোক্ষ্য সর্বং তচ্চ অমৃত়াত্মবকং 

স্থধাময়ং বিচিন্ত্য সংস্পৃশ্ তদেব দক্ষিহস্তেনাভিস্পশ্ত ॥৪৪॥ তৎ নিবেদ্যং ধেনুমুদ্রয়। অম্বতীরূতা 
পরিপূর্ণৎ বিচিন্ত্য । তৎ নিবেদ্যঞ্চ মলিলাদিভিঃ জলগন্ধপুৈ: সংপৃজ্য। কৃষ্ঞ্চ কৃষ্ণায় নম ইতি 
তৈরেব সংপৃজ্ঞ কুহ্ুমাঞ্জলিং গৃহীতেতান্য পরেণান্ঘয়ঃ। শ্রীকৃষ্ণং প্রার্থয ভগবঙ্নৈবেস্ত গ্রহণায় 

অতঃপর নৈবেগ্যদানবি্ি।-_“অস্তায় ফট” মন দ্বারা জপ্ত জলযোগে নৈবে্ প্রোক্ষণ পূর্বক 
ক্রমুদ্রা ভ্রমণ দ্বার! রক্ষণ করিবে। পরে বায়ুবীজ (যং) দশধ! জলে দপ করত সেই জল 

_ নৈবেদ্যে সেচন করিতে হইবে। উহা! দ্বার নিবেগ্ দ্রব্যের শুধত্ব-দোষের বিশুদ্ধি করিয়া 

দক্ষিণ করে বন্ধিবী্ (রং) ভাঁবন! করিবে এবং দক্ষিণ হস্ততলের পৃষ্ঠভাগে বামকর লগ্ন করত 

প্রদর্শন করিবে। তদুখ বহ্ধি দ্বারা নিবেদা দ্রব্যের শুষত্ব-দৌষ মনে মনে দহন করিতে হইবে। 
তৎগরে বামকরে অমৃতবীঞ্জ (ঠং) চিন্তা করিবে। ৪২। অনন্তর দক্ষিণ হন্তের তলদেশ বাম: 

করের পৃষ্ঠভাগে লগ্ন করিয়া দেখাইবে এবং উক্ত মুদ্রা হইতে গাত স্থধাধার। দ্বারা সেই নিবেষ্ক 
ব্য সেচন করিবে। ৪৩। পরে মৃলমন্ত্যোগে অভিমন্্িত জল দ্বারা এ নৈবেস্ত প্রোক্ষণ 
করও তংমমন্ত নুধাময় চিন্তা করিবে। তদনন্তর উহ! দক্ষিণ কর দ্বারা! স্পর্শ পূর্বক অইধা 
মূলমস্ত জপ করিবে। ৪8| , তৃৎপরে ধেহুমুত্র/-বোগে উক্ক নৈবেদ্ধকে পরিপূর্ণ জান করত 



৩৯০ ীত্ীহরিভক্তিবিলাসঃ ৷ [৮ম বিলাসঃ। 

তৎপাণিত্যাং সমুখাপ্য নিবেদ্যং তুলসীযুতং । পত্রাঢ্যং তস্য মন্ত্রেণ ভক্ত্য1 সগবতেহপয়ে॥ 
নিবেদনমন্তশ্চায়ং ।__নিবেদয়ামি ভবতে জুষাণেদং.হবিহরে ॥ ইতি ॥ ৪৬॥ 
অমৃতোপন্তরণমসি স্বাহেত্যুচ্চারয়ন্ হরে; ৷ দত্বাথ বিধিবদ্ধারিগণ্ডষং বামপাণিন]। 

দর্শম়েদ্গরাসমুত্রান্ত গ্রফুল্লোৎপলসন্গিভাঃ ॥ ৪৭ ॥ 

প্রাণাদিমুদ্রা হস্তেন দক্ষিণেন তু দশয়েৎ। মনৈশ্তুর্াসবহান্তৈস্তারা দ্য্তত্দাহযৈ: ॥ ৪৮॥ 

শ্রমুখতস্তে মহঃ প্রপরত্বিত্যভার্চয । তথ্য শ্রীকৃফ্ত বজ্ঞাৎ তেজে| মহ: বিনিরগতং ধ্যাত্বা নিবেন 
তদেব সংযোজ্য তেন সহ সংযুক্তৎ ধ্যাত্বেত্যর্থঃ। তস্য নিবেগ্যশ্ত পাত্রং বামেন পাঁণিনা সংস্প্শন্ 
দক্ষিণেন পাঁণিন। গন্ধাদিসহিতং জলমাদায় দ্বাহান্তমিতি স্বাহান্তেইপি মন্ত্রেইস্মিন্ পুনরস্তে স্বাহেতি 

প্রযুজোত্যর্থ: | তৎ দক্ষিণপাণিগৃহীতং গন্ধ ছান্সিতং জলং শ্রীরৃষ্ণায় ইদং নৈবেগ্যং কক্পয়ামীতি 

দেবতীর্থেন ভূমৌ বিশ্থজেদিতি ত্রিভিরন্বয়ঃ ॥ ৪৫ ॥ তুলসীদলসংমিশ্রং হরেচ্ছেচ্চ সর্বদেত্যাদি- 
বচনতস্বলসীসাহিত্যাশ্তাবশ্কত্খেন তন্নিবেছ্যং পাত্রমহিতং তৃলসীযুতঞ্চ পাণিভ্যাং হস্তত্বয়েন ধৃত্ব 

সমুখাপ্ ভূমিতঃ সমুদ্ধ ত্য বারত্রয়ং সমুখাপযন্িতি কেচিং । তন্ নিবেগ্যার্পণস্ত মন্ত্েণে। তত্তেজসে 

ইতি পাঠে তশ্ৈ শ্রীভগবনুখনির্গতায় মহসে তথাপি লস এবার্থঃ॥ ৪৬॥ অথানস্তরং বিধিবদ্যথ 
স্তাৎ এতচ্চাঞ্সেইপি সর্বত্রান্থবর্ত্যৎ। ততশ্চ অযুতোপস্তরণমসীতি দেবহস্তে জলগণ্ডষং দব্েতি 

জেেয়ং ॥ ৪৭ ॥ দক্ষিণহন্তেন তু প্রাণাদিমু্রাঃ পঞ্চ মন্ত্রে: পঞ্চভিঃ ত্রমেণ দর্শয়েৎ। আদিশবেন 
অপানব্যানোদানসমানাঃ | মন্ত্রানেব লিখতি। তশ্য তন্ত প্রাণাদেরাহয়ৈন্ণামভিঃ। কথভূতৈঃ? 
চতুর্থাবিভক্তিঃ স্বাহ! চ তে অস্তে যেষাং তৈঃ। তারঃ প্রণবঃ আছ্যো। যেষাং তৈশ্চ। গ্রাণাদি- 
মুদ্রাশ্োক্তাঃ ক্রমণীপিকায়াং। স্পৃশেৎ কনিষ্ঠোপকনিষ্টিকে ছ্ধে স্বানুষটম্ধ1 প্রথমেহ মৃদ্রা। 
তথ! পরা তর্জনিমধ্যমে শ্তাদনামিকা-মধ্যমিকে চ মধ্যা । অনামিকা-তর্জনি-মধ্ামী: স্যাত্তঘবচ্তুর্থী 
সকনিষ্ঠিকাস্তাঃ | শ্যাৎ পঞ্চমী তদ্বদ্দিতি প্রতিষ্ঠা প্রাণাদিমুদ্রেতি । এতদর্থ:। ৰৃনিষ্ঠানামিকে 
অঙ্থুলো স্বানষ্টমূর্ঘ চেৎ স্প্শেং তদা! আছ্যা মুদ্রা স্যাৎ। তঞ্জনী-মধ্যমে চেদনুষ্ম্ধ1 স্পৃশেৎ 
তদা দ্বিতীয়া এবম্ অনামিকা মধ্যমে চে স্পূশেং তদা তৃতীয়া । অনামিকা-তরজনীনমধ্যমান্চে 

গদ্ধ-জলাদি দ্বারা উহার এবং শ্রীহরির অর্চন। করিবে । অনন্তর কুম্থমাঞ্জলি লইয়! হরিকে 

এই বলিয়! অ্চন। করিবে যে, হে ভগবন্! নৈবেদ্য গ্রহণার্থ তদীয় শ্রীবদনপন্ম হইতে তেজঃ 
বহির্গত হউক্। এই প্রকারে পূজা করিয়। যেন প্রভুর বদন হইতে তেজ বিনির্গত হইয়া টনবেদো 
মিলিত হইতেছে, এইরূপ চিন্তা করিবে । তৎপরে বামকরে নৈবেদ্যপাত্র স্পর্শ করিয়া দক্ষিণ 

করে গন্বপুষ্প সহ জল লইবে এবং স্বাহান্ত মূলমন্ত্র পাঠ করত “গ্রকুফ্ণায় ইদং নৈবেদ্যং 
কল্পয়ামি” বুলিয়। গন্ধপুষ্পাদি সহ দক্ষিণ করম্থ তজ্জল ভূতলে পরিত্যাগ করিবে । ৪€। 

তৎপরে তুলসীদল সহ নৈবেদ্য প্রদানের মন্ত্র দ্বারা প্রতৃকে নিব্দেন করিয়া দিবে। নিবেদ- 

নের মন্ত্ব যথা,--“হে ভগবন্! এই হবি: আপনাকে নিবেদন করিতেছি, আপনি গ্রহণ করুন্্। 
" ৪৬। পরে "অমৃতোপন্তরণমসি স্বাহা” মন্্ পাঠ করত বাম কর দ্বারা বিধানে প্রভৃকে বারি- 

গণ প্রদান করিবে এবং বিকসিত-কমল-সদৃশ গ্রাসমূত্রা দেখাইবে। ৪৭। ফলতঃ প্রথমে 



৮ম বিলাসঃ।] শ্রীপত্রীহরিভক্তিবিলাঁসঃ। ৩৯১ 
ততঃ ম্প্শংশ্চ করয়োরস্ষ্ঠাত্যামনামিকে। প্রদশয়েসলিবেগন্ত মুদ্রাং তন্ত মন জপন্॥ ৪৯॥ 
মন্তর্চায়ং কমদীপিকায়াং |__ 

নন্দজোইম্বুমনুবিন্দুযুগ, নতিঃ পার্্বরা-মরুদবাত্মনে নি চ। 

রুদ্ধ ডে যুত নিবেগ্ঘমাত্মভূমীস পার্খমনিলস্তথামিযুগিতি। 
নিবেদ্যন্য মন্ত্বেন স্বাভীষ্টৎ মন্থমেব তে। একান্তিনো৷ জপন্তস্ত গ্রীসমূদ্রাং বিতন্বতে। 
ন চ ধ্যায়স্তি তে কৃষ্ণবক্জাত্তেজোবিনির্গমং | মঞ্জুলব্যবহারেণ ভোজয়স্তি হরিং মুদ ॥ ৫০ | 

অন্থত্র চ-_ শালীভক্তং স্থতক্ং শিশিরকরসিতং পায়সং পৃপস্থপং । 
লেহাং পেয়ং স্থচৃষ্যং সিতমমৃতফলং ঘারিকাগ্যং স্ুখাদাং ॥ 

আক্যং প্রাজ্যং সমিজ্যং নয়নরুচিকরং বাজিকৈলামরীচ- 
সবদীয় শাকরাক্ীপরিকরমমৃতাহারজোষং জঘন্ব ॥ ৫১ 

স্পৃশেহ তদ! চতুর্থী। তা অনামিকতঙ্নী-মধ্যমাঃ কনিষ্াসহিতাশ্ডেং্প [শেক্দা পঞ্চমীতি। 
প্রয়োগ: । ও প্রাণায় স্বাহা। ইত্যন্ুষ্ঠকনিষ্টিকানামিকাভিরিত্যে মহাং।৪৮। পঞ্চাঙ্গুল্য গ্রসংলগ্ন! 
প্রোখিতোর্দমুখী ষদীত্যাদিন। পূর্বরমুগচারগণমুদ্রা-মধ্যে লিখিতা নিবেদ্-মুদ্রা। যদ্থা। করঘয়- 
তাুষ্টদয়েনানামিকাঘয়স্পর্শমেব নিবেদ্যমৃদ্রা। তাং প্রদর্শয়েং। কিং কুর্বন?-_তন্ত নিবেদ্যস্ত 
মনু, মন্ত্র জপন্॥ ৪৯॥ নন্দজঃ ঠকারঃ, অন্ুমন্থঃ ওঁকারঃ কশ্যচিন্নতে বকারঃ, তেন বিন্দুনা 
চান্ুম্বারেণ যুক্তঃ| নতির্নমঃশব্দঃ | পার্খং পকারঃ। রা ইতি স্বরূপনির্দেশ: | মরুদ্যকারঃ । অবাত্মনে 
ইতি স্বরূপনির্দেশঃ তথা নি চ রুদ্ধেতি চ তচ্চ পদং ডেযুক্তং রুদ্ধায়েত্ার্থ: | নিবেদ্যমিতি স্বরূপ- 
নির্দেশঃ। আত্ম্ঃ কারঃ। মাসং লকারঃ তদ্যুকঃ। পার্খং পকার:| অনিলো যকারঃ। 

প্রণববিশিষ্ট এবং শেষে চতুর্থী বিভক্তি ও স্বাহাযুকত প্রাণাদি মন্ত্র ঘারা দক্ষিণ করে 'গ্রাণাদি 
মুত্াপঞ্চ প্রদর্শন কর্তব্য। ৪৮।* তৎপরে করদযের বৃদ্াষ্টযুগল দ্বারা স্ব স্ব অনামাধুগল 
স্পর্শ করত নিবেদ্য দ্রব্যের মন্ত্র প পূর্বক নিবেদ্য মুদ্রা দেখাইবে। ৪৯। ণ* নিবেদ্য-মুদ্রার 
ম্্র ঘখা,_ক্রমদীপিকায় লিখিত আছে, নন্দজ (2), অদবমন্থ (ও) ও বিন্দু) ইহাদের সাহিত যু 
(সংযুক্ত ) তৎপরে নতি (নমঃ) শব । এই সমস্ত একত্র হইলেই “ঠৌ" নমঃ” হয়। পার ( প), 
রা, এবং য, এই তিনটাতে “পরায়” হয়। তংপরে “অবাত্মনে” পরে “নি” এবং ক্দ্ধ* এই 
পৰদয়ে ডে (চতুর্থীবিভক্তি) যোগ করিলে “নিরুদ্ধায়” হয়। তৎপরে 'নিবেদ্যং”, পরে আত্ম 
(ক), মাস ( ল), তদযুক্ত প (কল), অনিল (য়), এবং আমি। এই সমস্ত একত্র করিলে 
“ঠৌ' নমঃ পরায় অবায্মনেইনিরুদ্ধায় নিবেদ্যং কল্পয়ামি” এই মন্ত্র হইল। ভগবন্বক্তিপরায়ণেরা 
নিজ অভীষ্ট মন্ত্র নিবেদ্য পদার্থের মন্ত্ররপে জপ করেন এবং গ্রাসমুদ্রা দেখাইয়। ধাকেন। হরিমুখ- 
পন্ম হইতে যেতেজ্জ বিনিষ্কান্ত হয়, তাহারা তন্জপ চিস্তা করেন না) ফল কথা, শি্টাচারা- 

সাদ ৮ 9 উজ তা 

৯ প্রয়োগ বখ| --ও' প্রাণ স্বাহা, ও অপানায ্বাহা, ইত্যাদি। 
1 করময়ের অনুষ্ঠযুগল দ্বার] খ ব্য অনামাহয় স্পর্শ করিলেই তাহার নাম মিবেদী- মুস্া। ক পাঁচটা অঙ্গ. " 

লীর জগ্রদেশ পরম্পর মংলগ হই উদ অবস্থিতি করিলেই তাহাকে নিবেদা-মুদ্র] বল| বার । 



৩৯২ ্শ্রীহরিভক্তিবিলাসঃ। [৮ম বিলাস:। 

কিঞ্চ গরুড়পুরাণে | 

নৈবেগ্তং পরয়া ভক্ত ঘণ্টাগ্ঘৈর্জয়নিস্বনৈঃ | নীরাঙ্গনৈশ্চ হরয়ে দদ্যাদ্দীপাসনং বুধঃ ॥ ৫২। 

অথ নৈবেছাপস্রাণি। 
্কান্দে শ্রীব্রদ্ষনারদসংবাদে ।-- 

নৈবেদ্যপাত্রং বক্ষ্যামি কেশবন্ত মহাতনঃ ৷ হৈরণ্যং রাজতং তাত্রং কাংস্যং মৃদ্নয়মেব চ। 
পালাশং পদ্মপত্রঞ্চ পাত্রং বিষ্কোরতিপ্রিয়ং ॥ 

বিষুধর্মোত্তরে ।-_পাত্রাণান্ত প্রদানেন নরকঞ্চ ন গচ্ছতি ॥ 
পাত্রপরিমাণং। 

দেবীপুরাণে।_ . ফট্ত্রিংখদস্কুলং পাত্রমুন্তমং পরিকীর্তিতং। 
মধ্যমঞ্চ ভ্রিভাগোনং কম্যসং ঘাদশানুলং | বনঙ্ুলবিহীনন্ ন পাত্রং কারয়নেং কচিত। ॥ ৫৩। 

আমীতি ্ বরপনিদদেশ: | ঠৌং নমঃপরায অবাস্মনেইনিরুদ্ধায় নিবেদাং ক্যামীতি ॥ ৫০॥ ॥ সিতং 
শুদ্ধং। ঘারিকা ঘীবরেতি প্রসিদ্ধ । তদাদাং খেভনখাদ্যং। আঙ্গ্যং স্বতং। প্রাজ্যং স্বৃতগ্রচুর- 

পরকং। সমিজ্যং পরমোত্তমমিত্যর্থঃ | গ্লোকোহয়ং যবনিকান্তর্ধানানন্তরং বহিরের পাঠ্য ইতি 

জেয়ং। ক্রমদীপিকোক্তানুসারেণাদৌ তন্ুখ্ামন্্শ্য লিখিতত্বাং ॥ ৫১ ॥ অন্যঞ্চ নবেদ্যার্পণবিধিং 

লিখতি নৈবেদ্যমিতি। দীপঞ্চান্তমেকং ভো'জনকানপর্ান্তস্থাগ্িনং আমনঞ্ণ দদ্যাং | বুধঃ সদা- 
চারবিশেষবিদ্বানিতযার্থ; ॥ ৫২। 

কন্যসং কনিষ্ঠং। বস্থৃভিরষ্টভিরঙ্গুলিভিবিহীনং অষ্টান্ুলপরিমাণতে। নানমিত্যর্থঃ | কচিদিতি 
স্লানাদৌ চ সর্বত্র ন কারয়েদিতার্ঘ: ॥ ৫৩॥ 

সারে প্রুল্মনে হরিকে ভোঙ্গন করাইয়া থাকেন। ৫০। অন্তত্রও লিখিত আছে, “হে ভগবন্! 

শাল্যোদন, শিশিরকরতুল্য শ্বেতবর্ণ উৎকৃষ্ট অন্ন, পাঁয়স, পিষ্টক, থপ, লে, পেয়, চূষ্য ও শ্বেত 

সধাস্বরূপ ফল, ঘারিকাদি ( ঘিওর ) উৎকৃষ্ট খাদা, ঘৃত, নেত্রগ্রীতিকর ঘৃত, এলাচ-মরীচাদি 

দ্বার সন্কৃত সুম্বাদ অত্যুৎকৃষ্ট ঘৃতবহুপ পকান্ন ও শাকাদি উপকরণ এই সমস্ত স্থধাসদৃশ দ্রব্যের 
আম্বাদজন্য আনন্দ উপভোগ করুন্।” গরুড় পুরাণে নিখিত আছে, সদাচারবিশেষরেত্বা বাক্তি 

ঘণ্টা্দি জয়শব্ব ও নীরাজনা করত পরম। ভক্তি সহকারে প্রীকষ্ককে নৈবেদা, ভোজনকালযাবং 
স্থায়ী প্রদীপ ও আমন অর্পণ করিবেন । 

অনন্তর নৈবেদ্যপাত্র-সমৃহ।- স্বন্দপুরাণে প্রীব্রদ্ষনারদসংবাদে লিখিত আছে যে, মহাত্ম। 
হরির নৈবেদ্যপাত্রের বিষয় বর্ণন করিব। ন্থবর্ণপাত্র, রজতপাত্র, তাম্ পাত্র, কাংস্তপাত্র, মৃন্ময 

পাত্র, পলাশপত্র ও পদ্মপত্রচরিত পাত্র হরির অতীব প্রীতিকর। বিষুবধর্মোত্তরে লিখিত আছে, 
যিনি কৃষ্ণকে পাত্রসমূহ অর্পণ করেন, তাহাকে আর নিরয়ে গমন করিতে হয় না। 

অতঃপর পাত্রের পরিমাণ ।- দেবীপুরাণে লিখিত আছে যে, যট্ত্বিংশৎ অঙ্গুলীপ্রমাণ পাত্র 

' উত্তম, চতুর্বিংশত্যঙ্থুল মধ্যম এবং দ্বাদশাঙ্গ,লগ্রমাণ পাত্র অধম। কাঁচ অষ্টাঙ্গ,লের নান পা 

নিশ্মীণ করিবে না। €৩। 



৮ম বিলান:। ] ্ত্ী ্রীহরিভক্তিবিলাঁদঃ। ৩৯৩ 

অথ ভোজা।নি। 

একাদশস্বন্ধে ।-- 

গুড়পায়সসর্পাংমি শঙ্কল্যাপ্পমোদকান্। সংযাবদধিস্থপাংশ্চ টনবেদাং সতি কল্পয়েং॥ ৫৪॥ 
কিঞ্চ।- যদঘদিষ্টতমং লোকে যচ্চাতিপ্রিয়মাত্মনঃ। তত্তনিবেদয়েন্মহাং তা।নস্তায় কল্পতে ॥ ৫৫| 

ষষ্স্কদ্ধে।__নৈবেত্ঞ্চীধিগুণবন্দগ্ঠাৎ পুরুততুষ্টিদং ॥ ৫৬। 
বৌধায়নস্থতৌ চ।__ 
নানাবিধাক্পপানৈষ্চ ভক্ষণাদৈযম্নোহরৈঃ | ঠিনবেদাৎ কল্সয়েদ্বিষোন্তদভাবে চ পায়সং। 

কেবলং ঘৃতসংযুক্তং ॥ ৫৭| 

বামনপুরাণে ।- 

হবিষ| সংস্কৃত। যে চ যবগোধুমশালয়ঃ। তিলমুদগাদয়ে| মাধা৷ত্রীহয়স্চ প্রিয়া হরেঃ॥ 
গারুড়ে ।-. 

অল্নং চতুর্ব্বিধং পুণ্যং গুণাঢাঞ্চামুতোপমং। নিশন্নং স্বগৃহে য্ধা শ্রদ্ধয়। কল্পযেদরেঃ ॥ ৫৮ ॥ 

ভবিষ্যে।_- পুণ্পং ধৃপং তথা দীপং নৈবেদাং স্থমনোহরং 
খগ্ুলড্ডুক- -শ্রীবেষ্- কাসারাশোববর্তিকাঃ। 

শপ পপ ৪ পাপা শপে তে শপাপাস্পপপল ত চটির শপে ৮ শা তা 

_গুড়শঝেন র্কে ইস্কবিকার 1 গৃহান্তে তেষাং গুড়াত্মকত্বাংৎ। শছ্ুল্যঃ তৈলপক্কবিশেষাঃ । 

আপুপ! মগ্ডকাদীনাং সমূহাঃ। স্পা ব্যঞ্চনানি। সতি বিভবে ইতি শেষঃ| যদ্ধা গুড়াপায়সাদি 

নৈবেদ্যে মতি ॥ ৫৪॥ মচ্চাত্মনোহত্যন্তপ্রিয়মিতি লোকেইনিষ্মপি অবিহিতমপি স্বস্ত প্রিয়ধে- 
রি দদ্যাদিত্যর্থ:। অত্র চ বিহিতমেব নতু নিষিদ্ধমিতি কেচিদাহঃ অত্যন্তনিষিদ্ধে চ বৈষ্ণবানাং 
স্বত এবাপ্রবৃত্তেন্তক্ন দেরমেবেতি কিং তদভিব্যঞ্জনেন 1৫৫॥ অধিগুণবং অধিকগুণসংযুক্তৎ। যতঃ 

পুরুষন্য ভগবতঃ তুষ্টিদং | যদ্বা। পুরুষাহারসশ্মিতং দদ্যান্ন ততো ন্যুনমিত্যর্থ: ॥ ৫৬ ॥ কেবলম্ 

একমেব গায়সং দদ্যারিত্র্থ,। তচ্চ ঘৃতযুক্তমেব অঘৃতধ্চা্থরং বিদুরিতি স্বতেঃ॥ ৫৭॥ 

অনন্তর ভোজ ।__একাদশ স্বন্ধে লিখিত আছে, গুড়, গায়স, ঘৃত, শহুলী, আপুপঃসংযাব, 
দধি ও হুপু এই সমস্ত স্তর নৈবেদ্য সম্পত্যন্থলারে অর্পণ করিবে । ৫৪ । আরও লিখিত আছে, 

কিংব। সংসারে যে যে দ্রব্য প্রিয় এবং যে যে দ্রব্য স্বীয় অতীব প্রীতিকর, সেই সমস্ত আমাকে 

অর্পন করিলে তাহা অনন্ত ফলের জন্ত কল্পিত হইয়া থাকে। ৫৫। যত্ঠস্বদ্ধে লিখিত আছে, 
পুরুষের (ভগবানের ) প্রীতিকর কিংবা পুরুষের (এক ব্যক্তির) আহার-পরিমিত প্রীতিজনক 
অধিক-গুণশালী নৈবেদ্য অর্পণ করিবে। ৫৬। বৌধায়নম্থতিতেও লিখিত আছে, নানারপ 
অল্প পান ও উত্তম ভক্ষ্যাদদি বস্ত ঘ্বারা হরিকে নৈবেদ্য অর্পণ করিবে। তদভাবে কেবলমাত্র 
ঘৃত সমন্বিত পায়দ নিবেদন করিবে) কেন না, ঘৃতহীন অপ অস্থরান্ন বলিয়া অভিহিত হইয়া 

থাকে। ৫৭। বামনপুরাণে লিখিত আছে, যব, গোধুম, ধান্ত, তিল, মুগা্দি কলায় এবং চণক 

প্রভৃতি শশ্ত গব্ঘ্বতযুক্ত হইলে বিষণ প্রীতিজনক হইয়া! থাকে। গরুড়-পুরাণে লিখিত আছে, 
নিষ্ধ গৃহে প্ক, গুধবিশিষ্ট, হুধা সদৃশ ও বিশুদ্ধ এই চারি প্রকার অর শ্রদ্ধা সহকারে বিষ্লুকে 

৫ 

০০০ পন পপ পা ৯৯৯ সপ ৯ 
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স্বস্তিকোল্লাসিকাদৃপ্ধতিলবেষ্টকিলাটিকাঁঃ। ফলানি চৈব পক্কানি নাগরঙ্গাদিকানি চ॥ 
অন্যানি বিধিন! দব। ভক্ষ্যাণি বিবিধানি চ। এবমাদীনি চান্ানি দাপয়েন্তক্তিতো নৃপ ॥ ৫৯ ॥ 

বারাহে।_ যস্ত ভাগবতে। দেবি অন্নাচ্যেন তু প্রীণয়েং। 
প্রীণিতন্তিষ্ঠতেহসৌ বৈ বহুজন্মানি মাধবি ॥ 

সর্ধব্রীহিময়ং গৃহ শুভং সর্বরসান্িতং। মন্ত্রে মে প্রদীয়েত ন কিঞ্চিপি সংস্প্শেৎ ॥ ৬৯ ॥ 

ইন্গুদীফলবিবাঁনি বদরামলকানি চ। খর্জরাংস্চাসনাংশ্চৈব মানবাংস্চ পরূযকান্ ॥ 
শালোড়্ম্বরিকাংশ্ৈব তথ। প্রক্ষফলানি চ। পৈগ্নলং কণ্টকীয়ঞ্ তৃমবরুঞ্ণ প্রিয়স্থুকং ॥ 
মরীচং শিংশপাকঞ্চ ভক্লাতকরমর্দকং। ত্রাক্ষাঞ্চ দাড়িমঞ্চেব পিগুখভূরমেব চ। 

সৌবীরং কেলিকঞ্চেব তথা শুভফলানি চ। পিগারকফলঞব পুন্ত্রাগফলমেব চ ॥ 
শমীক্চৈব কবীরঞণ খঞ্জ,রকমহাকলং। কুমুদস্য ফলক্ৈব বহেড়কফলম্তথা ॥ 

পপ পিপাসা শাপস্প সপ শপিপপপসপীপাা শা ২ সম সপ সপ শ। জপ শ শা সপ পাপ তত ০ম পপ সপ পপ শপ আপ 

হবিষ। গব্যঘূতেন। ্রীহয়ঃ যবাদিভ্যোইন্যে চণকাদয়ঃ ॥ ৫৮ ॥ শ্রীবেষ্টং লঙুষীতি প্রসিদ্ধং। 

কামারং পৈবাকিকাদিঘৃতপকান্তকষেপ্যো মধুরপকদ্রবাবিশেষঃ কমেরুরিতি প্রসিদ্ধঃ। 
আশোকবন্তিকা সেবালড্ড ইতি প্রসিদ্ধা। একমূর্ধা পিষ্টময়ো রচিত; স্বন্তিকো মতঃ। 
উল্লাদিকা লপসীতি প্রমিন্ধা। ছুগ্ধবেষ্ঃ তিলবেষ্টশ্চ | তত্র দুগ্ধবেষ্টঃ ক্ষীরবটক: পৃপিক। বা। 
তিলবেষ্টঃ অন্বসা ইতি প্রপিষ্*: | কিলাটিক! ক্ষীরসারঃ পটখিরিসেতি প্রসিদ্ধা। অন্তানি চ 
ফলানি দা পশ্চান্তক্ষ্যাণি দাপয়েং ইত্যত্র দদ্যাদিতি বা পাঠঃ ॥ ৫৯ ॥ 

অন্নাদি ভক্ষ্যপেয়দ্রবযণ গৃহ্ গৃহীত ॥ ৬০ ॥ আসনান্ চ চারবীানি। মানবান্ নারিকেল- 

প্রদান করিবে। ৫৮। ভবিষ্যপুরাণে লিখিত আছে, হে নৃপতে ! কুন্্ম, ধূপ, দীপ, মনোরম 

নৈবেগ্; খণ্ড লড্ড,ক, শ্রীবে্ট ( লজুষী ), কসেরু, সেবালড্ড ডড স্ব্তিক ( একমস্তকযুক্তপি্কময় 

বস্তভেদ ), উল্লাসিক! ( লপপী ), ছুপ্ধবে্ট (ক্ষীরের বড়া), তিলবেষ্ট ( অন্ন), কিলাটিক। 

(ক্ষীরসার ) এবং নাগরঙ্গার্দি পরু ফলসমূহ শ্রদ্ধ। পূর্ব্বক অর্পণ করত পরে অপরাপর নানা- 
প্রকার, তক্ষ্য বস্তু ও অগ্থান্ত দ্রব্য প্রদান করিবে । ৫৯।| বরাহপুরাণে লিখিত আছে, হে 
মাধবি! হে দেবি! ধিনি অন্ন প্রভৃতি ভক্ষ্য বস্ত ছবার। বৈষ্ণবগণের প্রীতি সম্পাদন করেন 
এবং সর্ববরসবিশিষ্ট শুভপ্রদদ শশ্যসমূহ গ্রহণ করত মন্ত্র দ্বারা আমাকে অর্পণ করিয়! তাহার 
কিছুমাত্র স্পর্শ ন| করেন, বহুজন্মযাবং তিনি স্থখন্বচ্ছন্দে অবস্থান করিয়। থাকেন। ৬ । 

ইচ্ছুদীফল, বিফল, বদর, আমলকী, খঞ্জ,র, আসন, নারিকেল, পরূষক, শা, উড়ুম্বরিক, 
প্রক্ষফল, পিগললীফল, পনন, তুস্ুরু, প্রিয়ঙগু, মরীচ, শিংশপা, ভল্লাতক, করমর্দক, ভ্রাক্ষা, 
দবড়িস্ব, পিগুধঞ্ংর, সৌবীর, কেলিক, পিগারকফল, পুক্নাগফল, শমী, কবার, খঙ্জ.রক, 
মহাফল, কুমুদফল, বহ্রেফল, অজ, কর্কোটক, তালফল, কদন্ব, কৌমুদ, দ্বিবিধ স্থলকঞজ, 
পিগডিকন্দ, বংশনীপ, মধুকন্দ, মাহ্ষিকন্দ, করমর্দককন্দ, নীলোৎপলক্ন্দ, মৃপাল, পু্করফল, 
শালুকফল এই সকল এবং অপরাপর কন্দপূল ফলের বিষয় যাহ বর্ণন করিয়াছি, তৎসমগ্তই 
আমার ভক্ষ্য। মৃলকশাক, চিথ্চাশীক, কলায়শাক, সর্ধপশাক, বংশকশাক, কথণম্বীশাক। 
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অন্গং কক্কেটককব তথ। তালকলানি চ। কদঘঃ কৌমুদ্ব দ্বিবিধং স্থলকপ্য়োঃ | 
পিিকন্দেতি বিখ্যাতং বংশনীপং ততঃ পরং। মণুকন্দেতি বিথাাতং মাহিষং কন্দমেব চ। 
করমর্দীককন্দঞ্চ তথা নীলোৎপলস্ত চ। মুখালং পৌক্করটৈব শালুকম্য ফলং তথা॥ 
এতে চান্তে চ বহৃবঃ কন্দমূলফলানি চ। এতানি চোপযোক্জ্যানি থে ময়। পরিকল্লিতাঃ। 
মূলকম্ত, ততঃ শাঁকং চিঞ্চাশাকং তখৈব চ। শাক্চৈব কলায়ন্ সর্ষপন্ত ততৈব চ। 
বংখকম্ত তু শাকঞ্চ শাকমেব কলম্বিকং। আর্রকম্ত চ শাকং বৈ পালগ্কং শাকমেব চ। 

অদ্বিলোড়কশাকঞ্চ কাশং কৌমারকং তথা । গু্ষমণ্ডলপত্রঞ্চ দ্বাবেব তরুবানকৌ ॥ 
চরন্য চৈব শাকধ মধুকোড়ম্বরং তথা । এতে চান্যে চ বহবঃ শতশোহথ সহশ্রশঃ। 

কম্মণ্যাশ্ৈব সর্ধে বৈ যে ময়। পরিকীন্িতাঃ ॥ 

্রীহীণাঞ্চ প্রবক্ষ্যামি উপবোগাংশ্চ মাধবি। একচিন্তং সমাধার তত সর্ধ শুণু স্ন্দরি ॥ 
ধ্মাধর্শিকরক্তপ্চ স্থগন্ধং রক্তশালিকং | দীর্ঘশৃকং মহাশালিং বরবু স্বমপরকং ॥ 
গ্রামশালিং সমদ্রাশাং সশ্রীশাহ কুশশালি কাং | যবাশ্চ দ্বিবিধ। জেপাঃ কর্মণ্যা মম সুন্দরি। 
কম্ণ্যাশ্চৈব মুদগাশ্চ তিলা: কৃষ্ণা: কুলখকাঃ। গোধুমকং মহা মুদগমুদাষ্টকমবাটক্জিং। 

কর্মণ্যেতানি চোক্তানি ব্ঞ্জনানি প্রিয়ান্থিতান্। 

প্রতিগৃহ্বামাহং হোতান্ সর্বান্ ভাগবতাহ প্রিয়ান্। 

কিঞচ।-_ যে ময়ৈবোপযোজ্যানি গব্যং দি পয়ো ঘুতং ॥ 
কান্দে চত্রদ্বনারদসংবাদে।__ 

হবিঃ শাল্যোদনং দিব্যমাজাযুক্তং সশর্করং | নৈবেদ্যং দেবদেবায় যা৭কং পায়সং তথা ॥ 
নৈবেদ্যানামভাবে তু ফলানি বিনিবেদয়েৎ। ফলানামপ্যভাবে তু তৃণপ্ুল্মৌষবীরপি। 

ওষধীনামলাভে ভ তু তোয়ঞ্চ বিনিবেদয়েখ। তদলাভে তু সর্বত্র মানসং প্রবরং ্বতং। 
৭ সস শী আাশিশ "পম সপে পসীসসীা শত 

_ফলানি।--পরূধকান্ পরুষা ইতি প্রসিদ্ধান্ এষু পুমা । অগ্ে অস্যত্রাপি এবং জেয়ং। 

এবং দেশভেদেন ততন্নাম প্রসিদ্ধেরপি ভেদাৎ তত্তস্ভাষয়া লিখিতানামপি তততদদব্যাণাং সর্ত্বদেশী-. 

_আর্্রকশাক, পাৰস্কশাক, অঙ্থিলোড়কশীক, কাশ, কৌমারক, শুকমগুলপত্র, দ্বিবিধ বৃক্ষের 
শুফপত্র, চরশা?, মধুক ও উড্ভম্বর এই সমস্ত এবং অপরাপর শতসহশ্রবিধ শাকাদির বিষয় 
যাহা বর্ণন করিয়াছি, তৎ্সমন্তই কর্ণের উপযুক্ত। হে সুন্দরি ! হে মাধবি! অধুনা ভক্ষ্য 

ত্রীহিসকলের বিষয় বলিব, তুমি একমনা হইয়া তৎসমন্ত অবধান কর। হে স্থন্দরি ! 
ধর্মরক্তশালি, অধন্মরক্তশালি, দীর্ঘশূক, মহাশালি, শ্রেষ্ঠ কু্কুমপত্র, গ্রামশালি, মদ্রশশালি 

ভ্রীশশালি, কুশশালি এবং দ্বিবিধ যব কর্দের উপযুক্ত । মূগ, তিল, রুষণ কুলখকলায়, 

গোধুম, মহামূগ, মুদগাষ্টক 'এ সমস্তও কর্মের উপযুক্ত । এই সমস্ত দ্রব্য ও যে সমন্ত ব্যঞ্জনের 
বিষয় কথিত হইয়াছে, তৎসমুদায় প্রিয় ভ্রব্যই আমি বৈষ্ণবগণের নিকট হইতে গ্রহণ করিয়া 
থাকি। আরও লিখিত আটছ, গব্য দধি, গব্য দুগ্ধ ও গব্য ঘৃত আমার ভক্ষণের উপযুক্ত । 

স্বনদপুরাণে ব্রন্মনারদসংবাদে লিখিত আছে যে, অতুত্বম ঘৃত শালিতওুলের অর, ঘত ও 
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স্বান্দে মহেন্দ্র প্রতি শ্রানারদরচনং।__- 

যচ্ছন্তি তুলসীশাকং শৃতং যে মাধবাগ্রতঃ। কল্লান্তং বি্ুলোকে তু বস্তি পিতৃভিঃ সহ॥৬১। 
অথ নৈবেছ্ে নিধিদ্ধ।নি ॥ 

হারীতস্থতৌ | - 

নাভক্ষ্যং নৈবেদ্যার্থে ভক্ষ্যেপ্যজ! মহিষীক্ষীরং গঞ্চনখ। মংস্যাশ্চ | 

দ্বারকামাহাত্মে ।__ রী 
নীলীক্ষেত্রং বাপয়ন্তি মূলকং ভক্ষয়স্তি যে। টনবাস্তি নরকোতারঃ কল্পকোটিশতৈরপি। 

বারাহে।__মাহ্ষিঞ্চাবিকং চাঁজমযজ্ীয়মুদা হৃতং ॥ 
কিঞ্চ।_ মাহিষং ওয়েন্সহাং ক্ষীরং দধ ঘৃতং যদি ॥ ৬২॥ 

বিষ্ধন্মোত্তরে তৃতীয়কাণ্ডে ।__ 

তক্ষ্যঞ্চাপ্যহৃদ্ঞ্চ নৈবেদ্যং ন নিবেদয়েৎ। কেশকীটাবপন্নঞ্চ তথা চাবিহিতঞ্চ যং॥ 
মুষিকালাঙ্গলোপেতমবপৃতমবক্ষুতং । উড়ম্বরং কপিখঞ্চ তথ। দস্তশঠঞ্চ যং। 

এবমাদীনি দেবায় ন দেয়ানি কদাচন ॥ ৬৬। 

স্মানাং ছুজেপত্বাৎ তল্লিখন প্রয়াদেনালং। তত্তদ্দেশবাসিভ্য এবাপেক্ষিত-তভদিশেযো জেয 
তথাপ্যকপ্রসিদ্ধং কিঞ্চিৎ শ্রীমুরাদেশভাষয়! অভিব্যজত ইতি ॥৬১ ॥ 

মাহিষাদিকং দধ্যা্দি ॥ ৬২ ॥ লাঙ্গ,লে| জন্তবিশেষঃ। অবধৃতম্ অবজ্য়া ত্যক্তং। অবক্ষৃতং 
যস্তোপরি ক্ষুতং কৃতং তৎ। দস্তশঠং জন্বীরফলং ॥ ৬৩। 

শর্করানসমন্িত নৈবেদ্যে এবং যবের পায়স দেবদেব হরিকে প্রদান করিবে। টৈবেদা 
প্রভৃতির অভাব হইলে ফল অর্পণ করিবে। ঘদি ফলের অভাব হয়, তাহ। হইলে তৃণ, 
গুল্স ও ওষধি প্রদান করিতে হয়। যদ্দি ওষধির অভাব হয়, তবে কেবলমাত্র জল প্রদান 
করিবে। জলেরও অভাবে কেবলমাত্র মানসে দ্রব্যাদি প্রদান করিবে। স্কন্দপুরাণে 
ইন্দ্রের, প্রতি নারোদোক্তি আছে যে, যে সকল ব্যক্তি পক তুলসীশাক হরিকে প্রদান 
করেন, প্রলয়কাল যাবৎ পিতৃগণ সহ বিষু্ধামে তাহাদিগের বাস হইয়া! থাকে । ৬১। 

অনস্তর নৈবেদ্যে নিষিদ্ধ দ্রব্য। -হারীতস্বতিতে লিখিত আছে যে, অভক্ষ্য বস্ত্ নৈবেদ্যে 
অর্পণ করিতে নাই। তক্ষ্য বন্তর মধ্যেও অজাদুণ্চ. মহিষীুপ্ধ, পঞ্চনখযুক্ত জীব ও মবন্য 
অর্পণ করিতে নাই। দ্বারকামাহাক্ম্যে দিখিত আছে, যে সকল ব্যক্তি কষে নীলীবপন 
করে এবং যাহারা মূলক ভোজন করে, শতকোটিকল্পেও নিরয় হইতে তাহাদিগের উদ্ধার 
নাই। বরাহপুরাণে লিখিত আছে যে, মহিষ, মেধ ও অজসঘন্ধীয় ঘৃত যজ্ঞের অন্গুপযুক্ত 
বলিয়া নিরূপিত হইয়াছে। আরও ণিখিত আছে যে, যদি কোন ব্যক্তি আমাকে দধি, 
ছুষ্ধ ও ঘৃত প্রদান করে, তবে সে যেন মহিষসন্বদ্ধি এ সমন্ত দ্রব্য ত্যাগ করে। ৬২। 
বিষুধধর্মোত্বরে তৃতীয়কাণ্ডে লিখিত আছে যে, অখাদ্য ও স্বাদরহিত ঠনবেদ্য অর্পন করিতে 
নাই। যাহ! নিষিদ্ধ, কেশযুক্ত, কীটসমস্থিত, মৃষিক দ্বার! ও লাঙ্গল (একপ্রকার অন্ধ) দ্বার! 
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অথাভক্ষযাণি। 

কৌর্মে ।_-বুস্তাকং জালিকাশাকং কৃমুস্তাশস্তকং তথা]। 
পলাওুং লশুনং শুরুং নির্্যাসঞৈব বর্জয়েৎ ॥ 

গৃপ্ননং কিংস্তকিব কুকুণ্ুঞ্চ তখৈব চ। উড়ন্ব [রমলাবুঞ্চ জঙ্কী। পততি বৈ দ্বিজঃ ॥ ৬৪ ॥ 
বৈষবে ।-__ভুগ্তীতোদ্ধতপারাণি ন কদাচিন্নরেশ্বর | 

স্কান্দে। -যো৷ ভক্ষয়তি বৃস্তাকং তন্ত দূরতরে। হরিঃ | 

কিঞ্কান্ত্র। বার্তা কুং বৃহতীঞ্চেব দগ্ধম্ং মন্রকং । যন্যোদরে প্রবর্থেত তন্ত দূরতরে হরিঃ | 

কিঞ্চ। অলাবুং ভক্ষয়েদ্যস্ত দগ্ধমন্তং কলম্বিকাং। স নিলঞ্জঃ কথং ব্রুতে পূজয়ামি জনার্দীনং ॥ 
অতএবোক্তং যামলে ।-__ 

যন্ত্র মন্থং তথা মাংসং তথা বৃস্তাকমূলকে ৷ নিবেদয়েক্সৈব তত্র হরেরৈকাস্তিকী রতি: ॥ ৬৫॥ 
অথ নৈবেছ্যাপ্পণমাহাত্ত্যং | 

স্বান্দে।_নৈবেগ্ঠানি মনোজ্ঞানি রৃষ্ণ্তাগ্রে নিবেদয়েঘ। 

কল্লান্তং তৎপিতৃাস্ত তৃপ্তির্ভবতি স্বাতী । 

ফলানি যচ্ছতে যে। বৈ স্থৃহদ্যানি নরেশ্বর । কল্লান্তং জায়তে তশ্ত সফলশ্চ মনোরথঃ॥ 

নাতক্ষ্যং নৈবেদ্যার্থে ইতি হারীতস্মতৌ। অভক্ক্যঞ্চাপ্যহগ্তঞ্চ ইতি বিষুধন্মোত্তরে ৷ 

চাভক্ষ্যার্পণং নিষিদ্ধমিতাতক্ষ্যাণি লিখতি বৃস্তাকমিত্যা্দিন৷ ৷ কুম্ম্তশাকম্ অশ্বন্তকর্চ শাক- 

বিশেষং শুরুং কাষ্ধিকং কুকুণ্তং ফলবিশেষং ॥ ৬৪ ॥ উদ্ধ তসারাণি পিণ্যাকাদীনি | ৬৫ | 
৯ ৯০ পপ শিপ শপ পপ পর 

ককতোচ্ছি্ট অবস্ঞা সহকারে তাক্ত এবং যে দ্রব্যের উপরিভাগে কু ( ( হাচা ) হইয়াছে, তাদশ 

দ্রব্য নিবেদন করিবে না । উড়ুপ্বর, কপিখ, দন্তশঠ ( জন্বীরফল ) ইত্যাদি ভ্রব্যও দেবোদ্দেশে 

কদ্দাচ প্রদান করিবে না । ৬৩। 

অতঃপর অভক্ষ্য বস্ত।-_কৃর্মপুরাণে লিখিত আছে, বার্তাকী, জালিকাশাক, কুম্থৃস্শাক, 

অশ্মস্তকশাক, পলাওু, লগ্ন, শুরু ( কাজি ) ও নির্যাস পরিত্যাজ্য । গৃঞ্জন, কিংশুক,, কৃকুণড 

( একপ্রকার ফল ), উড়ুম্বর ও অলাবু এ সমস্ত বস্ত ভক্ষণ করিলে বিপ্রজ্জাতিকে পতিত হইতে 
হয়। ৬৪। বিষুঃপুরাণে লিখিত আছে, হে রাজন্ ! উদ্ধতসার (পিণ্যাক প্রতৃতি) দ্রব্য অতক্ষ্য। 

্কনদপুরাণে লিখিত আছে, শ্রীহরি বৃস্তাকভোজীর বহুদূরে অবস্থিতি করিয়৷ থাকেন। অন্যতঅও 

লিখিত আছে, বার্তাকী, বৃহতী, দগ্ধ অন্ন ও মন্থর এই সমন্ত ত্রব্য যে ব্যক্তির জঠরগত হয়, 

শ্রহরি তাহার দুরে অবস্থিতি করেন। আরও লিখিত আছে, যে ব্যক্তি অলাবু। দগ্ধ অল্প ও 

কলম্বীশাক আহার করে, সেই লজ্জাহীনব্যক্তি "আমি হরির অচ্টনা করি” একথা কি প্রকারে 
বদনে উচ্চারণ করিবে? অতএব যামলে উক্ত আছে যে, যে স্থলে ন্থরা, মাংস, বৃস্তাক ও মূলক 

নিবেদন কর! হয়, তথায় জনার্দনের এঁকাস্তিকী গ্রীতি থাকে না। ৬৫। 

অতঃপর নৈবেস্তাপনমাহাত্য |-স্বন্দপুরাণে লিখিত আছে, শ্রীহরির পুরোভাগে মনোহর 

নৈবেদ্য নিবেদন করিলে কল্লান্ত যাবৎ তদীয় পিতৃগণ অক্ষয় তৃথিলাভ করিয়া থাকেন। হে 



৩৯৮ প্রীঈীহরিভনভশ্লাসঃ। [৮ম বিলাদঃ। 

নারপিংহে।-হবিঃশ(ল্যোদনং দিব্যমাজাযুক্তং সশর্করং | 
নিবেদ্য নরসিংহায় যাবকং পায়সং তথা ॥ 

সমান্ত$লসংগ্যায়। যাবতান্তাবতীনপ। বিষুলোকে মহাভোগান্ তূঙ্জনান্তে সবৈষ্বাঃ 
বিঝুধর্োত্তরে | - 

অন্নদস্তপ্তিমাপ্লেতি স্বর্গলোকঞ্চ গচ্ছতি | দত্ব। চ সংবিভাগায় তখৈবান্নমতস্থ্িতঃ ॥ 

ভ্রেলোক্যতপ্পিতে ছ্যং তৎক্ষণাৎ সমবাপুম়াহ ॥ ৬৬ ॥ 
অক্ষয।মন্পানঞ্চ পিতৃভাশ্চোপতিষ্ঠতে। ওদনং ব্ঞগ্নোপেতং দা ্বগমবাপু,য়াৎ ॥ 

পরমান্নং তথ! দর তৃপ্তিমাপ্পোতি শাহবতীং। বিষুলোকমবাপ্পোতি কুলমুদ্ধরতে তথ! ॥ 

ঘতৌদন প্রদানেন দীর্ঘমায়ুরবাপ্নুয়াং। দধোদন প্রদানেন শ্রিয়মাপ্রোতান্থত্তমাং ॥ 

গ্ষীরৌদন প্রদানেন দীর্ঘজ্ীবিতমাপু,যাং। ইঞ্চ্াঞ্চ গ্রদানেন পরং সৌভাগ্যমশরতে | 
রত্বীনাঞ্চেব ভাগী স্তাৎ স্বর্গলোকঞ্চ গচ্ছতি | ফানিতসত্রদানেন অগ্ন্যাধানফলং লভেং॥ 

তথ। গুড় প্রগানেন কামি তাঁভীষ্টমাপু, য়া ॥ ৬৭ ॥ 

নিবেদ্যেক্ষুরসং ভক্ত্য। পরং সৌভাগামাপ্ল নাং | সর্্ধান্ কামানবাপ্লে!তি ক্ষৌন্রুং যশ্চ প্রযচ্ছতি ॥ 

তর্দেব তৃহিনোপেতং রাজহুযমবাপ্রয়াৎ। বহ্িষ্টোমমবাপ্পোতি যাবকণ্ত নিবেদকঃ। 

অতিরারমধাপ্রোডি উরি ॥ ৬৮ ॥ ৮ 
চি সি শপ ইজ শপ শশী ৪ শপ শী শপ শন শর শপ পার 

সম্যক বিভাগে। দেবানাহ ধজ্ঞভাগে। হন্মাৎ স সংবিভাগো ফু ॥ ৬৬॥ অভীপ্সিতান্ 
কামান্ বাঞ্িতানি প্াপ্রোতীতার্; | পাঠান্তরে কামিতম্ অভীষ্ট বাঙ্ছাতীত ॥ ৬৭॥ রা 

মল শাপলা শা * ৮ শািশ ৮ ৮ শ্পীপপিস | পাপী শপ শপ হিজ্পী 

রাজন্ [ উত্তম ফলমমৃহ নিখেদন করিলে কল্লান্ত যাবং সেই ফ্লদাতার মনোরথ দিদ্ধ হয়। 

নুনিংহপুরাণে পিখিত আছে, যে সকল ব্যক্তি নুসিংহদেবকে উত্তম ঘ্ত, সঘ্ত সশর্কর শালি- 

তগুলের অন্ন ও যবের পায়ম নিবেদন করেন, তগুলের সংখ্যা্সারে ততবর্ষ বৈষবগণ সহ 

বিষুধাুম তাহাদিগের পরম স্থধসভোগ হইয়। থাকে । বিষুঃবান্মোত্তরে লিখিত আছে, অন্নদাতা 
তৃপ্তি লাভ করিয়া! থাকেন এবং তাহার স্বর্গলাভ হয়। সতর্ক হইয়া হরিকে অন্ন দান করিলে 

অ্রিভুবন তৃপ্ত হয় এবং সেই অন্নদাতা আশু তচ্জনিত “ুণ্যভাগী হইয়া থাকেন। ৬৬। ব্যঞ্জনযুক্ত 
অন্ন প্রদান করিলে ছরপুরে গতি হর এবং তদীর পিতৃলোক অঙ্গয় অন্ন-পানীয় লাভ করেন। 

পরমান্ধ অর্পণ করিলে অক্ষয়! তৃপ্তি লাভ হয়, হরিধামে বান হয় এবং বংশ উদ্ধার হইয়া থাকে। 

স্বত-সংযুক্ত অন্ন প্রদটন করিলে দীর্ঘায়ু লাভ হয়, দধিসংযুক্ত অন্ন দাঁন দ্বার সমৃদ্ধিসম্পন্ন হইতে 

পারে, ছুর্ধ-সংযুক্ত অন্ন দান করিলে অতি সৌভাগ্যবান্, রত্বভোগী ও স্থরপুরগামী হয়। ফাণিত 

(বাতাস! ) অর্পণ করিলে অগ্ন্যাধানের ফল প্রাপ্ত হইয়! থাকে, আর গুড় প্রদান করিলে মনো- 

নথ সিদ্ধ হয়। ৬৭। যিনি তক্তিসহকারে ইক্ষুরস অর্পণ করেন, তিনি অতীব সৌাগ্যবান্ 

হয়, মধু প্রদান করিলে নিখিল কামন। সসিদ্ধ হয় এবং হিমযুক্ত ক্ষৌন্র হইলে রাজনুয়যজের 
ফল হইয়া থাকে । যবের পায়স প্রদান করিলে অগ্রিষ্টোম্যজ্জের ফল হুদ্ব এবং পিষ্টকার্পণ দ্বারা 



৮ম বিলাস: |] শ্রী্রীহরিভদ্ভিবিলানঃ | ৩৯৯ 
বৈদলানাঞ্চ ভক্ষ্যাণাং দানা২ কামানবাপুয়াৎ | দীর্ঘস্ীবিতমাঞ্মোতি ঘতপুরনিংবদকঃ ॥ 

মোদকানাং প্রদানেন কামানাপ্রোত্যভী্সিতান ॥ ৬৯॥ 
নানাবিধানাং ভক্ষ্যাণাৎ দানাং ্বর্গমবাপ্ন য়াং। ভোজনীয় প্রদানেন তৃষ্রিমাপ্রোত্যনত্তমাং ॥৭০। 
তথা লেম্বপ্রদানেন সৌভাগামধিগচ্ছতি । বলপর্ণমবাগ্োতি চষ্যাণাঞ্চ নিবেদনে ॥ ৭১ ॥ 
কুল্সাযোল্নাপিকা-দাত। বন্থ্যাধেন্বং ফলং লভ্তেৎ। তথ! কুষরদানেন বছিষ্টোমমবাপুয়াৎ ॥৭২। 
ধানানাং ক্ষৌদ্রযুক্তানাহ লাজানাঞ্চ নিবেদকঃ। মুখ্যানাঞৈব শক্ত নাং বহিষ্টোমববাপ্রয়াৎ॥৭৩। 
বানপ্রস্থা্িতং পুণাং লভেচ্ছাকনিবেদকঃ | দৰ্ধ। হরীতকঠঞ্চব তদেব ফলমাপুয়াৎ ॥ ৭৪ ॥ 
দব। শকানি রম্যাণি বিশোকস্বভিজ্ঞায়তে । দা চ বাঞ্চনার্থার তথোপকরথানি চ ॥ 

স্থলে লভতে জন্ম কন্দমূলনিবেদকঃ। নীলোৎপলবিদারীণাং তরুটগ্ত তথ। দ্িঙ্ধাঃ ॥ 
কন্দ্দানাদবাপ্লোতি বানপ্রস্থফলং গুভং | ভত্পুষের্বারুকং দত্ব। পৃগডরীকফলং লভেং ॥ 

কর্বদ্ধুবদরে দত্ত! তথ| পারৈবতং ফলং। পরূষকং তথাত্রঞ্চ পনসং নারিকেলকং 
ভব্যং মোচং তথা চোচং খর্জরমথ দাঁড়িমং। আত্রীতকক্রবাযনোটফলমানপিয়ালকং ॥ 

ইক্ষ্ণামিতি ইক্ষু গানাম্ অধুন। ইক্ষুণাং রসমিতি ভেদঃ ॥ ৬৮॥ বৈদলানাং মৃদগচণকাদিস্থপানাং 
॥ ৬৯॥ দস্তৈরবখগ্যাবখগ্তয যানি ভক্ষ্ান্ত্েপৃপাদীনি তানি ভক্ষ্যাণি। ভোজনীয়ং ভোঙ্গযং ॥৭০| 
যং কেবলং জিহ্বয়! বিলোড্য নিগীর্ধ্যতে পাদ্»সাদি যচ্চ জিহবায়াং নিক্ষিপ্য রসান্বাদেন নি- 
গীর্ধাতে দ্রবীভূতং গুড়াদি তল্লেহাং। যানি দংষ্টাভিন্লিপ্পীড্য সারাংশং নিগীর্ধ্যাবশিষ্টং ত্যজ্যতে 
যথেক্ষুদণ্ডাদীনি তানি চুয্যাণি ॥ ৭১॥ কুল্মাধাঃ কিঞিংশ্বি্নমাষাঃ উল্লাসিকা লপনীতি 

প্রসিদ্ধ! ॥ ৭২॥ ধানানাং ভূঈসবানাং ॥ ৭৩॥ হরীতকং ভ্রিদর্ণকং শাকং শাকবিশেষং 

বা। ৭৪॥ তরুটং পন্মবীজং তশ্য কন্দে! বিসং | ত্রপুষং হৃখাশং। ইর্ববারুকং কর্কটাফলং | 
বদরং ক্ুদ্রববরং। পারবতং তিন্দু কাককতিফলং পক্ধং সন্ধবনলে।হি তং মধুরামন্জ কানরূপদেশে 

অতি-রাত্রযজ্ঞের ফল হইয়া থাকে । ৬৮। মুগ-চনক প্রভৃতির সুপ অর্পণ করিলে কামনা! সফল 

হয়। ঘ্বৃতপূর ( চন্দ্রপুলী ) অর্পণ করিলে দীর্ঘায়ু প্রাপ্ত হইতে পারে এবং মোদক অর্পণ করিলে 
অভীষ্ট সুসিদ্ধ হয়। ৬৯। নানান্ধপ খাছ্ছ দ্রব্য এবং চর্ববণবস্থ অর্পণ করিলে সথরপুরে গতি হয় 
এবং ভোঙ্গ্য দ্রব্য প্রদান করিলে পরম। তৃপ্তি প্রাপ্ত হইম়! থাকে । ৭০ | লেহাদ্রব্য অর্পণ করিলে 

সৌভাগ্যবান্ হয় এবং চুষ্য দ্রব্য প্রদান করিলে শক্তি ও রূপ লাভ করে। ৭১। কুল্মাম ( ঈষং 

স্বিল্লমাষ " উল্লাসিক! ( লপসী ) অর্পণ করিলে অগ্ন্যাধানের ফল প্রাপ্ত হওয়। যায়। ক্ুষর অর্পন, 
করিলে অগ্নিষ্টোম যজ্ঞের ফল হইয়া থাকে। ৭২। মধু সংযুক্ত ধান (ভূষ্ট যব), লাক এবং 

শক্ত, প্রদান করিলে অগ্রিষ্টোম যজ্ঞের ফল হয় ।৭৩। শাক অর্পন করিলে বানপ্রস্থাশ্রমজন্ত 
পুণ্য লাভ হয় এবং হরীতক শাক অপণণ করিলেও এরূপ ফল প্রাপ্ত হইতে পারে। ৭৪। 

মনোহর শাক ও ব্যঞ্কনার্থ উপকরণ অর্পণ করিলে শোক-রহিত হয়। ধিনি কন্দমূল অপণ 
করেন, উত্তম সন্বংশে তাহার উদ্ভব হুইয়। থাকে। হে বিপ্রগণ! নীলোৎপল, বিদারি ও পদ্ম- 
বীজের কন্দ অপণ করিলে বানপ্রস্থাশ্রমের ফন হইতে পারে। ত্রপুষ . সশা) এবং কটা 

ঝা. 



৪০০ শ্ীতরীহরিভকিবিলাসঃ। [ ৮ম বিলাসঃ। 

অন্ববিবামলঞ্চেব জাত্যং বীণাতকন্তথা । নারঙ্গবীজপৃরে চ বাজফন্তফলান্যপি ॥ ৭৫ ॥ 
এবমাদীনি দিব্যানি ষঃ ফলানি প্রযচ্ছতি। তথ! কন্দানি মুখ্যানি দেবদেবায় ভক্তিতঃ ॥ 
ক্রিয়াসাফল্যমাপ্রোতি স্বর্গলোকন্তটথব চ। প্রাপ্রোতি ফলমারোগ্যং মৃদ্বীকানাং নিবেদকঃ॥ 

রসান্ মুখ্যানবাপ্পোতি সৌভাগ্যমপি চোত্বমং ৷ আটঅরভ্ার্চা দেবেশমশ্বমেধফলং লভেৎ । 
কিঞ্চ।__মোচকং পনসং জন্ব, তথান্যৎ কুস্তলীফলং। 'প্রাচীনামলকং শ্রেষ্টং মধুকোড়্স্বরশ্য চ। 

ঘত্বপক্কমপি গ্রাহ্থং কদলীফলমুত্তমং । 

হরিভক্তিস্থধোদয়ে চ।-_ 
যৎ কিঞ্চিদল্পং নৈবেদ্যং ভক্তভক্তিরসপ্লুতং। 'প্রতিভোজয়তি শ্রীশস্তদ্বাতুন্ স্বহ্থখং দ্রতম্ ॥ ৭৬ ॥ 
তত: প্রা্থদিচিত্রাণি পানকান্যত্তমানি চ। স্গদ্ধি শীতলং স্বচ্ছৎ জলমপ্যপয়েত্ততঃ ॥ ৭৭ ॥ 

অণ প!নকানি তন্মাহাস্ম্যঞ্চ । 

বিষুধর্শোতরে 1 
_ পানকানি স্থগন্ধীনি শীতলানি বিশেষতঃ নিবেদ্য দেবদেবায় বাজিমেধম বাপু,য়াৎ।॥ 

প্রসিদ্ধং॥ ভব্যৎ কর্শরঙ্গফলং। মোচং কদলীফলং। চোচং কাশ্মীরদেশোস্তবং টব 

নারিকেলফলবিশেষংবা । ক্রব! কাঠাল ইতি 'প্রসিদ্ধা। অঙ্নোটঃ সাহুলীতি প্রসিদ্ধ: । ফল- 
মানঃ বীজপৃরভেদঃ। জাত্যং জাতীফলং। বীণাতকং খগুগুজম্ ইতি দ্রব্যগুণটাকায়াং 

লিখিতং। বাজফলং ক্ষীরিক। ফন্তফলানি গোষ্ঠোড়স্বরিকা-ফলানি ॥ ৭৫ মৃদ্বীকা ভ্রাক্ষা। 
কুস্তলীফলং কারভতীতি প্রসিদ্ধং। প্রাচীনামলকং পাণিপাবেতি প্রসিদ্ধং ॥ ৭৬॥ ততঃ 

নৈবেদ্যাপণানন্তরং প্রাগ্বদিতি নৈবেদ্যাপ্পণবৎ ইত্যর্থ:। বিচিত্রাণি বিবিধানি ॥ ৭৭ ॥ 

ফল অপণ করিলে পুগুরীক প্রদানের ফল লাভ করা যায়। ককপ্ধু, বদর, তিন্দুকাকার 
পারৈবত নামক ফল, পরূষক, আম, কাঠাল, নারিকেল, কামরাঙ্গা, কদদলীফল, গুড়ত্বক্, 
খঙ্দ,র, দাড়িত্ব, আম্রাতক, ক্রবা, অক্লোট, ফলমান, পিয়ালক, জন্ঃ বিষ, আমল, জাত্য, বীণা- 
তক, ন্বারঙ্গ, বীজপুর, বাজফল, ফন্তফল, এরূপ অন্যান্ত উত্তম ফল, উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট কন্দ ভক্তি 

পূর্বক দেবদেব হরিকে প্রদান করিলে দাতার ক্রিয়! সম্পূর্ণ হয় এবং তাহার হ্বর্গবাস হইয়। 

থাকে। দ্রাক্ষ। অপণ করিলে আরোগ্য লাভ হইয়া থাকে, উৎকৃষ্ট রসসমূৃহ লাভ হয় এবৎ 

পরম সৌভাগ্যবান্ ও বৃদ্ধিসম্পন্ন হইতে পারে । ঘিনি আম্মের দ্বারা দেবদেব হরির পৃজা 

, করেন, তিনি অশ্বমেধ যজ্ঞানুষ্ঠানের ফল প্রাপ্ত হন॥ আরও লিখিত আছে যে, মোচা, 

কাঠাল, জথু, কুস্তলী ফল, প্রাচীন আমলক, মধুকোড়ুম্বর ফল এই সমস্তই ফলশ্রে বলিয়া 
কথিত। উৎকৃষ্ট কদলীফল যত্ব সহকারে পক করিলেও তাহা গ্রাহ। হরিভক্তিন্থধোদয়ে 

লিখিত আছে, ভক্ত-ভক্তি-রসপ্পুত নৈবেদ্য অল্লপরিমাণেও ঈশ্বরে প্রদত্ত হইলে ভগবান্ 
নৈবেদ্য-্বাতুগণকে আশ স্থখ-ভোগ করাইয়া থাকেন। ৭৫-_-৭৬| নৈবেদ্যদানাস্তে নানা- 
কূপ উৎকষ্ট পানীয় সামগ্রী এবং সুগন্বপূর্ণ শীতল স্বচ্ছ জল পূর্বববৎ প্রদান করিবে। ৭৭। 

অনন্তর পানীয় ত্রব্য।-_বিষুধর্মোত্তরে পানীয় ভ্রবে।র মাহাত্মাসম্বন্ধে লিখিত আছে ঘে। 



৮ বিলাসঃ। ] ভঞ্হরিভভ্িবিলাসঃ। ৪৬১ 

ত্বগেলানাগকুস্থমকপ্পুরসিতসংযুতৈঃ ৷ সিতাক্ষৌদ্র গুড়োপেতৈ্গর্ধবর্ণগুণান্থিতৈঃ ॥ 
বীরপ্রকনারসহকারসমন্থিতৈঃ। রাজনুয়মবাপ্রোতি পালকৈবিনিবেদিতৈঃ ॥ ৭৮ ॥ 

নিবেদা নারিকেলাম্ধু বহ্ছিষ্টোমফলং লভেৎ। সর্বকাম্বহা নদ্যে। নিত্যং যত্র মনোরমাঃ ॥ 

“তত্র পানপ্রদা! যাস্তি যত্্র রাম! গুণান্থিতাঃ ॥ ইতি ॥ ৭৯ | 

ইথং সমপণ্ণ নৈবেদাং দত্বা! জবনিকাং ততঃ। বহিভূর্ন যথাশক্তি জপং সধ্যানমাঁচরেৎ ॥৮০1 
অথ ধ্যানং। 

ব্রদ্দেশাদ্যৈঃ পরিত খধিভিঃ স্থপবিষ্টেঃ মমেতো, লক্ষ্য শিপ্ুঘলয়করয়! সাদরং বীজ্যমানঃ | 

মর্শক্রীড়প্রহসিতমুখে হাসয়ন্ পংক্তিভোক্ত ন্, তৃঙ্ক্তে পাত্রে কনকঘটিতে যড়সং শ্রীরমেশ: | 

একাস্তিভিশ্চাত্মরূতং সবয়স্যস্ত গোকুলে। যশোদালাল্যমানস্ ধ্যেয়ং কৃষন্য ভোজনং। 
অথ হোম:। 

নিতাধাবশ্তকং হোমং কৃরধ্যাৎ শকতানুদারতঃ | হোমাশক্কৌ তু কুব্বীত জপং তস্য চতুগুণং ॥৮১ 
কেশুপ্যেবং মন্বতেই্বশ্ং নিতাহো ম* সদাচরেৎ। পুরশ্চরণহোমন্তাশক্কৌ হি স বিধিষ্মতঃ ॥ 

পূর্ববং দীক্ষাবিধৌ হোমবিধিশ্চ লিখিত; কিয়ান্। তদ্িস্তারশ্চ বিজেয়ন্তততচ্ছাত্ত্রাতদিচ্ছভিঃ ॥৮২ ॥ 

__সিতং দধিবীজপুরকাদিফলরসনির্ষিতমিত্যর্থ:॥ ৭৮॥ নিত্যমিতানেন প্রীবৈকুঠলোকমভি- 
প্রতি ॥ ৭৯ জবনিকাং তিরম্করণীং ॥ ৮* ॥ 

শক্ত্যঙ্থসারত ইতি শক্তৌ আষ্টোত্বরং সহশ্রমশক্কৌ চ শতমিতি জেরয়ং | তস্য হোমস্য 1৮১ 
_কিংমন্বতে তন্িখতি অবশ্ঠমিত্যার্দিনা। পুরম্চরণে কর্মণি যো হোঁমন্তম্ষিম্নশক্তাবিব। 

হুগন্ধ- -বিশিষ্ট, , বিশেষতঃ শীতল পানীয় দেবদেবেশ্বর হরিকে অপণ করিলে লে অশ্বমেধযজ্জের 

ফল হইয়া থাকে। দারুচিনি, এলাচী, নাগকুন্থম, কপূর এবং দর্িবীজ-পূরাদি ফলের রস- 
যুক্ত, শর্করা মধু-গুড়-সমস্বিত, গন্ধ বর্ণ ও গুণবিশিষ্ট, বীজপুর, নাগরঙ্গ ও সহকার-সমস্বিত 
পালক ( আমত। ) নিবেদিত হইলে রাঙ্জনুয়ানুষ্ঠানের ফল হইয়। থাকে । ৭৮। নারিকেলো- 

দক অপর্প নিখিল কামনা পরিপূর্ণ করে এবং গুণবতী রমণীর! যেখানে বিরাজ কষে, পানীয়- 
দাতা সেই স্থানে প্রয্নাণ করেন। ৭৯। এই প্রকারে নৈবেদ্য প্রদান পূর্বক যবনিকা হইতে 
বিনিঙ্গান্ত হইয়! শক্তাহুসারে ধ্যান ও জপ করিতে হইবে । ৮। 

অনস্তর ধ্যান যথা,__বিরিঞ্ি-হরাদি স্ুরগণ ও খষির! ধাহার সমস্তাৎ সমাসীন আছেন, 
কমলা বলয়শব্ব-সহকৃত কর দ্বার! সাদরে ধাহীকে বীজন করিতেছেন এবং যিনি পরিহাস- 
সময়ে সহান্ত-আন্ত হইয়া পংক্তিতোঞজনকারিগণকে হাসাইতেছেন, সেই কমলাপতি কাঞ্চন- 

ময় পাত্রে ধড়বিধ রম সেবন করিতেছেন । গোৌকুলধামে যশোমতী কর্তৃক লালিত বযস্ত- 

দিগের সহিত গ্রীকৃফের ন্বক্কৃুত ভোজনের বিষয় বৈষ্ণবেরা চিন্ত। করিবেন। 
অতঃপর হোম।__-শক্যন্থলারে প্রত্যহ আবন্ীক হোম সাধন করিবে। হোমে অক্ষম 

হইলে হোষের চারি গুণ জপ কর্তব্য । ৮১। কোন কোন'বাক্তি এ প্রকার কহিয়া থাকেন 

ষে, প্রত্যহই অবন্ত হোম করা৷ উচিত। কিন্তু পুরশ্চরণসময়ে যে হোমের বিধান ছে 
৫৯ 



৪০২ পপ্রীহরিভভিবিলাসঃ | | ৮ম বিলাস; । 

সমাপ্তিং ভোজনে ধ্যাত্বা দত্বা! গাগুষিকং জলং | অমৃতাপিধানমসি স্বাহেত্যচ্চারয়েৎ সুখীঃ ॥ 
বি্জেদ্দেববক্তে, ততেজঃ সংহারমুদ্্রয়া ৷ নৈকাস্তী তেজন: কুর্ধ্যারিক্ান্তিমিব সংক্রমৎ 1৮৩ ॥ 

অথ বলিদ'নং। 

ততো! জবনিকাং বিদ্বানপসা্ধয যথাবিধি। বিষক্সেনায় ভগবন্লৈবেষ্তাংখং নিবেদয়েৎ | 
তথা চ পঞ্চরাত্রে প্রীনারদবচনং ।-_ 

বিষক্সেনায় দাতব্যং নৈবেগ্ং তচ্ছতাংশকং । পাদোদকং প্রসাদঞ্চ লিঙ্গে চণ্ডেশ্বরায় চ 1৮৪। 
তদ্বিধিঃ। 

মুখ্যাদীশানতঃ পাত্রান্লৈবেদ্যাংশং সমৃদ্ধরেৎ ৷ সর্ধদেবন্বব্ধপায় পরায় পরমোষ্টিনে। 
শ্রীকঞ্ণসেবাধুক্তায় বিষক্সেনায় তে নমঃ । ইতুযক্ত শ্রহরে বামে তীর্থকিন্নং সমর্পয়েৎ ॥ 

শতাংশং ব। সহম্রাংশমন্যথা নিচ্ষলং ভবেং ॥ ৮৫ ॥ 

পশ্চাচ্চ বলিরিত্যাদি-ক্োকাবুদ্চারধ্য বৈষাবঃ ৷ সর্বেভ্যো বৈফবেভ্া্তচ্ছতাংশৎ বিনিবেদয়েৎ ॥ | 
শপ ৩ ৩ এ রশ সপ? পা পপ পপ পপ শপ সপ আপ পপ এ শপ শা শ ডি টি উিভিলি সক 

স সজপচতু ণিহোমকরণরূপো। বিধিঃ ৮২। অন নতাপিধানমনীতি লগ ষং দবেতি জেয়ং |৮৩। 

তৎ নৈৰেষ্ঠগ্রহণায় বিনির্গতং যং। শতাংশকমিতি নৈবে্াস্ত শতাংশানামেকমংশমিতার্থ | 

এবং সহম্াংশমপি। লিঙ্গে চেং শ্রীশিবপৃজা ক্রিয়তে তদ। চণ্ডেশ্বরায় তদগণাধ্যক্ষায় তঈৈবেস্ঠা- 
দিকং দাতব্যমিতার্থঃ। এতচ্চ দৃষ্টান্তত্বেনোদাহরণং জ্ঞেয়ং ॥ ৮৪ | 

ঈশানত ইতি ঈশানকোণে মগ্ুলিকাং কৃত্বা স্থাপিতত্বাংৎ। তীর্থং শ্রীচরপোদকং তেন ক্রিন্নম্ 
আজ ॥ ৮৫॥ কিঞ্চ পশ্চাচ্চেতি তশ্থয নৈবেন্ন্ শতাংশং শতাংশানামেকাংশং সর্যেভ্যো 

তাহাতে অঙ্গম হইলে উক্ত বিবি জানিবে অর্থাং হোম-সংখ্যার চারি গুণ জপ কর্তব্য । ইতি. 

পূর্বের দীক্ষা,বিধিতে হোমের বিধান কিঞ্চিৎ বর্ণিত হইয়াছে, স্থতরাং কাহারও সে বিষয় অব- 

গত হইতে বান! হইলে তংশাস্্ হইতে বিশেষ জ্ঞাত হইতে পারিবেন। ৮২। স্থুধীব্যক্তি 
দেবদেবেক-আহারাবশেষ চিন্তা করত বারি-গণ্ডুষ দান এবং “অমুতাপিধানমসি স্বাহা” এই মন্ত্র 

পাঠ করিবেন। অনন্তর সংহারমুদ্রাযোগে শ্রীহরির বদনে (নৈবে্ঠ গ্রহণার্থ নিঙ্কাস্ত) সেই তেজ 
প্রবেশ করাইবেন। বৈষবের! তেজের নিক্ষমণের ন্যায় উহার সক্কোচ করিবেন না । ৮৩। 

অনস্তর বলিদান।--পরে ন্ৃধী ব্যক্তি যবনিকা অপহ্ুত করিয়া হরির নৈবেদ্যাংশ যথাবি- 

ধানে বিঘক্সেনকে প্রদান করিবেন । এই বিষয়ে পঞ্চবাত্রে নারদোক্কি ঘথা,_নৈবেদোর 

শত ভাগের একভাগ, চরণোদক ও প্রসাদ বিঘকৃসেনকে অর্পণ “করিতে হয়। যদি লিজে 

শিবার্চন করা যায়, তবে এ নৈবেদ্যাদি চণ্ডেশ্বরকে অর্পণ করিবে । ৮৪। 
উহার বিধি কথিত আছে বখা। -শ্রেষ্ঠ পাত্রের ঈশানদিক্ হইতে' নৈবেদ্যের অংশ তুলিয়া 

লইবে এবং “সর্বদেবন্বক্ধপায় পরায় পরমাত্মনে। শ্রীকষসেবাধুক্তায় বিধক্সেনায় তে নমঃ 
এইস্মজ্ত্রে শ্রীপাদোদক বার! সিক্ত উহার শতভাগ বা সহম্রভাগ শ্রীহরির বামদিকে প্রদান 
করিবে” ইহীর অগ্থথা হইলে সমস্তই বিফল হয়। ৮৫। তৎপরে ' বৈধবজন নিয়োক্ত 

শ্লোক পাঠ পূর্বক বৈষবগণকে উক্ত নৈবেদ্যের শতভাগের একভাগ অর্গণ' করিবে ।' সেই 



৮ম বিলানঃ। ] স্ীত্রহরিভক্তিবিলানঃ। £৪৩ 
তে চ শ্লোকৌ।-__ 
বলিধিভীষণো৷ ভীম্মঃ কপিলে! নারদোইজ্জ্নঃ | প্রহলাদস্চান্বরীষশ্চ বব্র্বাযুক্রতঃ শিবঃ॥ 
বিষক্পেনোদ্ধবাক্রুরাঃ সনকাস্থাঃ শুকাদয়ং | ভীষন প্রসাদোহয়ং সর্বে গৃহৃস্ত বৈফবাঃ ॥ ৮৬। 
ইদং যদ্যপি যুঙ্গেত দর্পনার্পবতঃ পরং। তথাপি ভক্তবাংদল্যাৎ কৃষ্তাত্রাপি সম্ভবেৎ ॥ ৮৭ 

অথ ঝলিদানমাহাস্ধ্যং। 

নারসিংহে !_-ততন্দর্লশেষেণ পার্যদেভ্য: সমন্ততঃ। পুম্পাক্ষতৈধিমিশ্রেণ বলিং যন্ত্র প্রযচ্ছৃতি ॥ 
বলিন! বৈষ্ণবেনাথ তৃপ্তাঃ সস্তো দিবৌকসঃ | শাস্তিং তন্য প্রহচ্ছন্তি শ্রিয়মারোগ্যমেব চ 1৮৮1 

অথ জলগও,বাদ্যপণং | 

উপলিপ্য ততো! ভূমিং পুনগ্াও,ষিকং জলং। দদ্যাত্রিরগ্রে কৃণস্ত ততোইন্মৈ দস্তশোধনং। 
ধুনরাচমনং দত। শ্রপাণ্যোঃ শ্রীমুখস্য চ। মার্জনায়াংশুকং দব। সর্বাণ্যঙ্গানি মার্জয়েৎ॥ 
পরিধাপ্যাপরে বন্ে পুনর্দস্বাসনান্তরং | পাদ্যমাচমনীয়ঞ পূর্বববৎ পুনররপয়েৎ ॥ 

_ চন্দনাগুরুচুঞদি প্রদদ্যাৎ করমার্জনং। কপুরাদ্যান্তবাসঞ্ণ তাং নাং তুলসীমপি॥ 

বৈবেভ্যে ন্ম ইতি বিধি বিধিনা নিবেদয়েৎ। অত্র চ বিঘক্সেনায় বা! বলিপ্রভৃতিভ্যো। ব1 দদ্যাদি- 
ত্যেবং বিকল্পং কেচিদিচ্ছস্তি তচ্চাযুক্তমেব অবশ্ঠং বিক্সেনায় দেয়ত্ব(ৎ ॥ ৮৬॥ ইদং বৈষ- 
বেভ্যে। বলিদানং দর্পণস্য অর্পণম্ অগ্রে লেখ্যং ভগবতে নিবেদনং তন্মাৎ পরমনন্তরমেব 
যুজ্যতে। অকৃতাচমনস্োচ্ছি্টহন্তন্ত শ্রীভগবতো। নিবিষ্টত্বাৎ অত্র অস্মিন্ সময়েইপি ভক্তবাৎ- 
সল্যাৎ সম্ভবেৎ অন্যথ! ততুঙ্ছিষ্টন্তাত্যন্তপরিত্যাগেন তশ্যৈবাসন্তোযোৎপত্তেরিতি দিক্ ॥ ৮৭। 

বৈষণবেন বিষুসন্বদ্ধিনা তহুচ্ছিষ্টমহা প্রসাদান্পেন দত্তত্বাং। দ্িবৌকসঃ পার্ধদা এব যদ্ধাই- 
ম্বেইপি দেবাঃ ॥ ৮৮ ॥ * 

ভূমিমূপলিপ্যেত তদ্যদ্যপি সদাচারাহুসারেণ শ্রীহস্তাদিমার্জনানস্তরমেবোপযুজাতে তথাপি 
ক্রমদীপিকোক্তাপেক্ষয়ান্ত্র লিখিতং | গাণ্ুষিকং গগ্যযার্থং জলং কৃষস্তাগ্রে পুরতঃ ভগবন্ধা- 

ছইটী ক্লোক পা,_বলি, বিভীষণ, ভীম্ম, কপিল, নারদ, অঙ্জুন, গ্রহলাদ, অন্বরীষ, , বু, বাস 
সত, শিব, বিষকৃসেন, উদ্ধব, অক্র.র, সনকাদি ও শুকাদি বৈষণব-সমূহ প্রীহরির এই প্রসাদ 
গ্রহণ করুন্। ৮ড।. দর্পণ প্রদানের পরে যদিও বৈষবগণকে বলি অর্পণ যুক্তিযুক্ত, তথাপি 
্িহয়ির তক্তবর্গের প্রতি বাৎসল্য নিবন্ধন এখানে উহা! করণে দোষ নাই। ৮৭। 

অনন্তর বলিদানমাহাত্ম্য।__নৃসিংহপুরাণে লিখিত আছে যে, তৎপরে যিনি কুকুম ও অক্ষত- 
সমন্বিত «নই অবশিষ্ট অক দ্বারা পার্ধদবর্গকে বলি অর্পণ করেন, স্থরগণ হরি-সন্বস্কী সেই বলি 
দ্বার! গ্রীত হইয়! তাহাকে শান্তি, বিত্ত ও নীরোগত। প্রদান করিয়া থাকেন। ৮৮। 

অনন্তর বারিগঞ্ুযাদি প্রদান ।-_অগ্রে স্থান মার্জন পূর্বক আচমনার্থ শ্রীহরির %র়োভাগে 
গঞ্ডঘপ্রমাণ জল বারজ্রয় অর্পণ করিবে । তদমস্তর তাহাকে দশন-শোধমার্থ হুষ্ম তৃণাগ্র 
প্রঙ্গান করিযে। তৎপরে কর ও মুখ প্রক্ষালনার্থ গুনরায়.আচমনীয় জল অর্পণ করিতে হইবে । 
অনঝর-বসন স্বার! সমস্ত অঙ্গ মার্জনা করিয়া! দিবে! তৎপরে অপর বশ্বঘয় ধারণ করাইয়া 



৪৩৪ ঞ্জীহরিভভিবিলালষ্ক। [ ৮ম বিলাসঃ। 

অথ মুখবাসাদিমাহাক্ম্যং | 

বিষ্ধর্শোভরে তৃতীয়কাণ্ডে।_ 
পুগজাতীফলে দত্বা৷ জাতীপত্রং তেব চ। লবক্গফলককোলমেলাকটফলম্তথা ॥ 
তাথ্ুলীনাং কিশলয়ং স্র্গলোকমবাপ্ুয়াৎ। সৌভাগামতুলং লোকে তথ! রূপমন্ৃতমং ॥ 

ক্কান্দে। তান্বলঞ্চ সকপূরং সপুগং নরনায়ক। কষ্কায় যচ্ছতি ্রীত্য। তস্য তুষ্টো হরিঃ সদা। (৮৪ 
অথ পুনরগন্ধ।পণং। 

দিব্যং গন্ধং পুনর্দ্বা যথেষ্টমছলেপনৈং । দিব্যৈধিচিত্রৈ; শ্রীকষ্ণং তক্তিচ্ছেদেন লেপয়েৎ। 

রম্যাণি চোস্ধপুণ্ডাণি সঘর্মেন যথাম্পদং। সুগন্ধিনান্থলেপেন কষ্ণন্ত রচয়েতরাং | 
তথা চাখমে ধ্যানপ্রস্গে ।-_ললাটে হৃদয়ে কুক্ষৌ। কে বাছ্ছবোশ্চ পার্্য়োঃ | 

বিরাজতোর্ধপুণ্ডেণ সৌবর্ণেন বিভূষিতং ॥ ইতি ॥ ৪* ॥ 
উওর ১ 

চামেতি ক্রবন্ বারজ্রয়ং দদ্যাং। তদনস্তরমূ্ অস্মৈ রৃষ্ণায় দস্তশোধনং সুক্তৃণবিশেষাগ্রাদিকং 
দদ্যাৎ। আচমনমিতি আচমনার্থং বারিধারাত্রয়ং পুনর্দত্বেতি জেয়ং। করন্য মার্জনং শোধনং 

গন্ধাপনয়নকরমিত্যর্থঃ | আস্যবাসং মৃখবাসং কর্পুরলবঙ্গাদি। তুলসীমপি দদ্যা্দিতি ভোজনান- 
স্তরং বিষ্োরপিতং তুলসীদলমিত্যতোহ গলেখ্যতন্মাহাত্ম্যপ্রতিপাদকপঞ্চরাত্রবচনাৎ॥ ৮৯॥ 

যথেষ্ট ভগবতঃ ন্বন্য বা৷ রুচ্যন্থুসারেণ। ভক্তিচ্ছেদঃ পত্রভঙ্গ্যাদিনিম্মীণপ্রকারবিশেষস্তেন। 
ূর্ববং ভূষণাস্তরং গন্ধাপ্পণং লিখিতং ভোজনাং প্রাগঙলেপনন্াক্লত্বাপেক্ষাত: ইদানীঞ্চ সর্ববাজ- 
লেপনায় বাহুল্যাপেক্ষয়! ভূষণপরিধানাৎ প্রথমমেব ঘুক্তমিতি দিকৃ। সধ্বর্ণেনেতি শ্রীশ্থামনুন্দরো- 

পধুক্তগীতাদ্যুতমবর্ণেনেত্যর্থ: ৷ যথাম্পদমিতি ললাটাদিস্থানেধিত্যর্থ: ৷ এতচ্চাগ্রে এব ব্যক্তং। 
রচয়েত্বরাং পরমোতকষ্ট প্রকারেণ বিরচয়েদিত্যর্থঃ | সর্বাঙ্কাহবলেপনেইপি শোভাবিশেষার্থং 

পুনরায় ক্রমান্বয়ে আসন ও পাদ্য অর্পণ পূর্বক পুনরায় আচমনার্থ জল দিবে। পরে হত্যমার্জ- 

নার্থ ('হস্তের গন্ধাদি দুরীকরণীর্থ) চন্দন ও অগ্ররু প্রভৃতি মমর্পণ করিবে এবং বদনে সৌগ- 
দ্বের জন্ত কর্পূর-লবঙ্গাদি-সমস্থিত তান্ব,ল ও তুলমীদল প্রদান করিতে হইবে। 

অনস্তর মুখবাসাদি-মাহাত্য ।-_বিষুধর্মোত্বরে তৃতীয়কাণ্ডে লিখিত আছে যে, গুবাক, 
জাতীফল, জাতীপত্র, লবঙ্গ, কক্কোল, এলাচী, কটফল ও তাশ্ব,ল প্রতৃকে নিবেদন করিলে 
স্থরলোকে গতি হয় এবং দাতা মন্পম সৌভাগ্যবান্ ও অতীব রূপবান্ হইতে পারে। স্বন্দ- 
পুরাণে লিখিত আছে যে, হে নৃপ! যিনি গ্রীত চিত্তে কপূর ও গুবাকসমন্থিত় তাল 

প্রহরিকে প্রদান করেন, জনার্দন নিরন্তর তত্প্রতি প্রীত থাকেন। ৮৯। 

অনন্তর পুনরায় গন্ধদান।-_পুনর্ববার উত্তম গন্ধ প্রদান পূর্বক উৎকষ্ট উৎকৃষ্ট অঙ্ছলেপন- 
সামগ্রী বার! শ্হরির সর্ববাঙ্গ লেপন করিষে এবং প্রতৃর কিংবা আপনার রুচি অন্ারে নানা 
রূপে তিলকভঙ্গি রচন! করিয়া! দিবে । এতম্যতীত উৎকষ্টবর্ণ-যুক্ত সুগন্ধপূর্ণ অচুলেগন ভরব্য 
ছারা শ্রীহরির যখোপযুক্ত স্থলে মনোরম উর্ধপুণ্ড, রচন করিয়৷ দিতে হইবে। আগাম -ধ্যান 



৮ষ ধিলাসঃ। ] ীপ্রীহরিভক্তিবিলাসঃ ৷ ৪৪৫ 
দিব্যানি কঞ্ঠকোফীষকাঞ্যাদীনি পরাণ্যপি। বন্ধাণি হ্থবিচিত্রাণি প্রীরু্ণং পরিধাপয়েৎ। 
ততো! দিব্যকিরীটাদিতৃষণানি যথারুচি। বিচিত্রদিবামাল্যানি পরিধাপ্য বিভূষয়েৎ ॥ ৪১॥ 

অথ মহারাজোগচারাপণং। 

ততশ্চ চামরস্ছত্রপাছুকাদদীন্ পরানপি। মহারাজোপচারাংশ্চ দত্বাদর্শং প্রদর্শয়েৎ ॥ ৯২ ॥ 
বিষুধর্মোত্বরে | 

যখাদেশং যথাকালং রাজবলিং সথরালয়ে। দত! ভবতি রাঁজৈব নাত্র কাধ্যা বিচারণা। 
তত্র চামরমাহাত্ম্যং। 

তথা চামরদানেন শ্রীমান্ ভবতি ভূতলে। মৃচ্যতে চ তথ! পাঁপৈ: ন্বর্গলোকঞ্ণ গচ্ছত্বি॥ 
ছত্রঙ্ত নাহায্স'ং। 

তত্ব ।__ছত্রং বহুশলাকঞ্চ বল্পরীবন্্সংযুতং। দিব্যবন্গৈশ্চ সংযু্তং হেমদগুমমন্িতং। 
যঃ প্রষচ্ছতি রুষন্ত ছত্রলক্ষযুতৈবৃতিঃ | প্রার্থ্যতে মোহমরৈঃ সর্ব ক্রীড়তে পিহভিঃ সহ। 

তত্্ৈবান্তত্র ।-- রাজা ভবতি লোকেহন্মিন ছত্রং দত্ব। দ্িজো ত্বমাঃ। 
নাপ্রোতি রিপুজং ছুংখং সংগ্রামে রিপুজিত্তবেং ॥ ৯৩॥ 

হৃদ়াদিস্থানে উর্ধপুণ্বিরচনমিতি জেয়ং ॥ ৯*॥ সৌবর্ণেন শোভনবর্ণবতেত্যর্থ; | যদ্যপো- 
তৎ পুনগন্ধাদ্যরণেন পুজনং গীতবাদ্যানস্তরমেব তান্ত্রিকাণাৎ সম্মতং, তথ। চ ক্রমদীপিকায়াং 
তান্বলমপ্যভিসমর্র্য সুবান্যনৃত্যগীতৈঃ নুতুপ্তমভিপূজয়তাৎ পুরৈব। গন্ধাদিভিঃ সপরিবার মিতি, 
তথাপি গীতনৃত্যাষ্ঘর্থং দিব্যান্থলেপবস্ত্রালঙ্করণাদিন! মহারাজবিভূতিভিশ্চ বিশিষ্টন্যৈব 

সভায়ামাগমনং লৌকিকব্যবহারাহ্ারেণ সমৃপযুক্তং। শক চ মত্যাং গুনরপি গন্ধাদিনা 
পৃজয়েদিতি চাগ্রে লেখ্যমেবিতি দিক্ ॥ ৯ ॥ * 

চামরাদীন্ উপচারান্ পরানন্তান্ ধ্বজপতাকাদীন্। আদর্শং দর্পণং ॥ ৯২ ॥ 

গ্রমঞ্জে এ সকন স্থলের বিষয় লিখিত আছে যথা,_ললাট, হায়, কুক্ষি, ক, বাহযুগল এবং 
পার্বযুগলে শোভমান মনোহর বর্ণবিশিষ্ট উদ্ধপুণ্ডে, তিনি সমলঙ্কৃত হইয়াছেন । ৪ | 

অত্যুত্তম কঞ্চুক, উষ্জীষ, কাঞ্ধী ইত্যাদি অলঙ্কার এবং নানারূপ মনোরম বসন শ্রহরিকে 

পরিধান করাইবে। তৎপরে উংরুষ্ট কিরীটাদি বিভূষণ ও নানাপ্রকার মনোহর মাল্য পরি- 
ধান করাইয়! বসন ভূষণ দ্বারা স্থশোভিত করিবে। ৯১। 

অনস্তর মহারাজযোগ্য উপচার প্রদান।__তৎপরে চামর, ছত্র, পাছুক। ইত্যাদি মহারা- 
জোচিত উপকরণ এবং অপরাপর ধ্বজ-পতাকাদি অর্পণ পূর্ববক দর্পণ প্রদর্শন করিবে ।৯২। বিষ 
ধর্মোত্তরে লিখিত আছে যে, দেশকালান্থারে দেবমন্দিরে নৃপচিন্ধ অর্পন করিলে রাজ! হইতে 
পারে, এ বিষিয়ে কিছুমাত্র বিচারণ! করিবে না। 

অতঃপর চামরমাহাত্থ্য।-_-উক্ত গ্রন্থের এ স্থানেই লিখিত আছে যে, চামর অর্পন করিলে 
ধরাধামে শ্রীমান্ হয়, পাতরু হইতে বিমুক্ত হইয়! থাকে এবং ছ্রপুরে গমন করে। . , 
ছত্রমাহাত্্য ।--উক্ত স্থানেই লিখিত আছে যে, বহুশলাকাযুক্ত, ঝন্পরী (ঝালর) ও দিব্যবনন- 



৪৬ ্ীস্ীহরিভকিবিলাপঃ ] [ ৮ম ৰিলাসঃ। 

উপানংসশ্রদানেন বিমানমধিরোহতি | যথেষ্টং তেন লোকেষু বিচরত্যমরপ্রভঃ ॥ ৯৪ ॥ 
ধ্ব্জত্য মাহাস্ম্যং। 

তবৈব। _ 0. 
লোকেবু ধ্বজভূতঃ স্যাদ্দত্ব| বিষোর্বরং ধ্বজং | শক্রলোকমবাপ্েতি বহুনন্বগণান্নরঃ ॥ ্ 

কিঞ্চ।_-যুকং পীত্রপত্তাকানভিনিবেদ্য গরুড়ধ্বন্বং | কেশবায় ছিজ্শরেষঠাঃ সর্বলোকে মহীয়তে। 
যংপ্রাসাদে ধ্বজারোপমাহাত্মাং লিখিতং পুরা । তদত্রাপ্াখিলং জয়ং তত্বাত্রত্যমিদং তথা ॥ 

কিঞ্চ ভবিষ্ে 1 

বিষ্রোধ্বন্জে তূ সৌবর্ণৎ দণ্ড কৃর্ধ্যাদ্বিচক্ষণঃ। পতাক। চাগি গীতা স্যাৎ গক্চড়ন্ত মমীপগা ॥ 
ব্যজনন নাহায্মাং। 

বিষুধর্শোতরে |  তালবুস্তপ্রদানেন নির্তিং প্রাপু য়াৎ পরাং। 

বিভানন্ মাহাক্মযং। 

তত্রৈব।-_ 

বিতানক ্ রদানেন সর্ধবপাপৈঃ প্রমুচাতে | পরাং নিব তিমাগ্বোতি ষত্র ্ যত্্াভিজায়তে ॥ ৯৫ ॥ 

ঝলরীবন্ং চিকপ্্াদিবিনির্রিতবিলমমানাঙগ বিশেষ্য, জং ॥ ৯৩॥ পাছৃকাযা মাহাত্মঞ 
ূর্ববং শ্রীমুখপ্রক্ষালনানস্তরং তৎসমর্পণে লিখিতমেবান্তি ॥ ৯৪ ॥ 

ধ্বজ্ধভূতঃ সর্বশ্রেষ্ঠ ইতার্থঃ। গরুড়ধবজং গরুড়াকারধ্বজং | কৃত্রিমগরুড়যুক্তং বা! ধবজং। 
তন্মাহাত্ম্যং তত্র ধ্বজার্পণেইপি সর্ব" জেয়ং, তথা অত্রত্যং ধ্বজার্পনসন্বদ্ধি ইদং লিখি- 
তঞ্চ মাহাত্ম্যং তত্র ধবজারোপণে জেয়ং, দ্বয়োঃ সাম্যাদিত্যথঃ ॥ ৯:। 

শে শপ পপ পপ ও শা শপ শব 

সস এই এপ 

বিশিষ্ট সুবর্ণদণ্ড ছত্র হরিকে অপ অপণ করিলে দাতা লক্ষ ছত্রে পরিবেষ্টিত হা জরগণের ্ রার্থ- 
নীয় হন এবং পিতৃগণের সহিত ক্রীড়। করিয়া থাকেন। এ স্থানের অন্তর লিখিত আছে যে, হে 
দ্বিজগণ ! ছত্র অপণ করিলে ইহলোকে নৃপতিত্ব লাভ করে, অরিকৃত ক্লেশ গ্রার্ হইতে হয় না 
বং সমরে বিপক্ষকুল জয় করিতে সমর্থ হয়। ৯৩। পাছুকা অপণ করিলে বিমানাপ্োহণ 

পূর্বক হুরগণের ম্যায় 'প্রভাবান্ হইয়। ইচ্ছান্থপারে তত্তল্লোকে বিচরণ করিতে পারে। ৯৪। 
অতঃপর ধ্বজমাহাত্মা ।__এ স্থানেই লিখিত আছে যে, যে ব্যক্তি শ্রহরিকে উৎকৃষ্ট ধ্বজা 

অর্পণ করেন, সমাজে তিনি ধ্বক্ববং সর্ব প্রধান হইয়! থাকেন এবং বহু বর্ষ যাবৎ ইস্ত্রগুয়ে অব- 
স্থিতি করেন। আরও লিখিত আছে যে, হে দ্বিজসন্তমগণ! পীতবর্ণপতাকাবিশিষ্ট গরুড়াকার 
ধ্বজা হরিকে অর্পণ করিলে সর্বলোকে পৃর্জিত হইয়া থাকে । ইতিপূর্বে প্রাসাদোপরি যে 
ধ্বজারোপণ-ধাহাত্য বর্ণিত হইয়াছে, এস্থানেও ধবজ। দান করিলে তদ্রপ নিখিল ফল লাভ হ্ইয়। 
থাকে বুঝিবে। ভবিষ্যপুরাণে আরও লিখিত আছে যে, সুধী বাক্তি হরিকে প্রদানার্থ খণ 
দ্বারা ধবজাড প্রস্তুত করিবেন। পতাকাও পীতবর্ণ এবং গক্টড়ের স্পিহিত হইবে । -. 

_ *ব্যজনমাহাত্ময ।_-বিষুরধর্দোত্তরে লিখিত আছে যে, (তানবৃষ হরিকে অর্পণ রিলে * পরম 
সুখ প্রাপ্ত ছওয়া যায়। 



৮ম বিলাস] প্রীহরিভক্তিবিলাসঃ | ৪০ 
খড়গাদীনাং মাহা ঝ্যঃ। 

দত্ব। নিস্তিংশকান্ মৃখ্যান্ শক্রভির্নাভিভূয়তে | দত্বা! তন্বন্ধনং মৃখ্যমগ্্্যাধেযফলং লভেৎ ॥ ৯৬। 
কিঞ্চ।--পতাগ.হং তথ। দত্ব! শুভদত্বভিজায়তে ৷ পাদপঠপ্রদানেন স্থানং সর্বত্র বিন্দতি ॥ 

দর্পণন্য প্রদানেন রূপবান্ দর্পবান্ জবেং। মাজ্জয়িতা তথা তঞ্চ সুভগন্বভিজায়তে ॥ ৯৭ ॥ 

যংকিঞ্চিদ্দেবদেবায় দগ্চান্তক্তিসমন্থিতঃ | তদেবাক্ষয়মাপ্োতি ন্বর্গলোকং স গচ্ছতি | 

কিঞ্চ বামনপুরাণে শ্রীবলিং প্রতি শ্রীগ্রহলাদোকো। ।_ 

অন্দধা নৈর্ভক্তিপরৈরাঙ্চ্যদ্িশ্ট জনার্দনং। বলিদানানি দীয়স্তে অক্ষয়াণি বিদুর্ববধাঃ॥ ৯৮। 

অত্রাপি কেচিদিক্ষস্তি দত্বা পুষ্পাঞ্জলিত্রয়ং | পূর্বোক্ত দশশঙ্থাস্ঠ। মৃদ্রাঃ সংদর্শয়েদিতি ॥ ৯৯॥ 

অথ গীতবাগ্যানৃত্যানি | 

ততে। বিচিত্ৈর্ললিতৈ: কারিতৈর্বব| স্থয়ংকীতৈ: | 

গীতৈর্বাস্ৈশ্চ ঠালিস টির পরিতোষয়েৎ ॥ ১০০ ॥ 

মুখ্যান্ রে্ঠান্। তেষাং: বন্ধনং কোষং॥৯৬॥ তং দর্পণ া্জযি নির্বনীকতা ॥ ৯৭॥ 
এবং বিবিধং সকামস্তা বাস্তরফলং লিখিত্বা মৃখ্যফলং লিখতি শ্রদ্দধানৈরিতি। দানানি দেয়ানি 

অক্ষয়াণি অক্ষষ্যফলানি প্রবৈকুঠলোকগ্রাপকাণীত্যর্থ; ॥ ৯৮ ॥ অন্তর অন্মিন্ সময়েইপি ॥ ৯৯ ॥ 
ললিতৈরমনোহটৈ: কারিতৈর্নর্ক্যাদিঘবারা স্বয়মেব কৃতৈর্ব্বা ॥ ১০০ ॥ 

স্পিন ও শািশপাসি শত ও তি ৯০০ পি শাসিত শা সপ শপ জি 

বিতান ( ন্্রীতপ মাহাত্ম্য - উক্ত থে রী স্থানেই লিখিত আছে ৫ যে,  ্রীহরিকে চন্ত্রা- 

তপ অর্পণ করিলে নিখিল পাঁতক হইতে পরিমুক্ত হয় এবং চন্ত্রাতপদাতা যে যে স্থলে জন্ম 
পরিগ্রহ করেন, সেই সেই স্থলেই পরম স্থখ প্রাঞ্ হইয়া থাকেন। 

খক্গাদিমাহাত্মা | - যে ব্যক্তি হরিকে উত্তম খড়গাদি অর্পণ করেন, তিনি বিপক্ষ কর্তৃক 

বিজিত হন না। অত্যুত্বম অমিকোষ অর্পণ করিলে অগ্লযাধ্যানের ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। ৯৬। 
আরও লিখিত আছে যে, পতদ্গ্নহ ( পিকদানী ) অর্পণ করিলে উহ! শুভকর হইফক। থাকে; 

ভে 

পাদগীঠ প্রদান করিলে সর্বত্র জয় লাভ হয় ; দর্পণ অর্পণ করিলে বূপবান্ ও দর্পশীল হইয়া 

থাকে এবং দর মাঞ্জন পূর্বক নিবেদন করিলে সৌভাগ্যবান হইতে পারে ।৪৭। তক্তি পূর্ব্বক 

দেবদেব হরিকে যে কোন দ্রব্য অর্পণ করা যায়, তাহাই অক্ষয় হইয়৷ থাকে এবং তৎসমস্ত- 

ভ্রব্দাতা স্থুরলোকে প্রয়াণ করেন। বামনপুরাণে বলির প্রতি প্রহনাদোক্তি আছে যে, শ্রদ্ধা- 

বান্ হুইয়৷ ভক্তি সহকারে বিষ্ুর উদ্দেশে যে সমস্ত বলিদান সমগিত হয়, থধীগণ তৎসমন্ত . 
অক্ষয় বলিয়। নিরূপণ করিয়াছেন। ৯৮। কোন কোন ব্যক্তি এই প্রকার ইচ্ছা! করিয়া থাকেন 

যে, এই“কালেও প্রথমতঃ বার নাট প্রান পূর্বক পরে পূর্ববকথিত শঙ্খাদি মু়াদশক 

দেখাইবে। ৯৯। 

' অনপ্তর গীত, বাগ ও নৃত্য ।--তৎপরে' নিজকত. অথবা গপয় ছারা কারি মনোরধান 

মানারপ সত বাঞ্ডি ও নৃত্য দারা প্রীহরিকে দন্ধষ্ট করিবে। 



৪০৮ ভঈীহরিভক্তিবিলাসঃ | | ৮ম বিলাসঃ। 

অথ তত্র নিষিদ্ধ । 

নৃত্যাদি কুর্ববতো ভক্তাপোপবিশিষ্টোইবলোকয়েৎ। 
ন চ তিরধ্যগৃত্রজেতত্র তৈঃ সহাত্তরয়ন্ প্রতৃং ॥ ১*২॥ 

তথা চোক্তং।-.- 

বৃত্যন্তং বৈষবং হ্যাদাসীনো যস্ত পশ্ঠতি। খঞ্জে৷ ভবতি রাজেন্দ্র সোইয়ং জন্মনি জন্মনি 1১০২1 

কিঞ্চ।-_ নৃত্যতাং গায়তাং মধ্যে ভক্তানাং কেশবস্ত চ। 

তাবুতে যন্তিরে! যাতি তির্ধ্যগ্যোনিং স গচ্ছতি ॥ ১০৩ ॥ 

অথ গীতাদিমাহাত্্যং | 
সামান্ততে। নারসিংহে।-- 

গীতবাগ্ঠাদিকং নাট্যং শহ্খতৃষ্যাদিনিস্বনং | ষঃ কারম্তি বিষ্যোস্ত সন্ধ্যায়াং মন্দিরে নরঃ ॥ 

সর্বকালে বিশেষেণ কামগঃ কামরূপবান্ ॥ ১০৪ ॥ 

স্থসংগীতবিদ্ধৈশ্চ সেব্যমানোহগ্মরোগণৈঃ | মহার্হেণ বিমানেন বিচিত্রেণ বিরাজতা | 

্ব্গাৎ স্বর্গমন্প্রাপ্য বিষ্ুলোকে মৃহীয়তে ॥ ১০৫ ॥ 
স্বান্দে বিষুননারদসংব'দে ।-_গীতং বাগ্যঞ্চ নৃত্যঞ্চ নাট্যং বিষুণকথাং মুনে। 

যঃ যঃ করোতি স ুণযাতা ভ্রেলোক্যোপরি সংস্থিত: ১০৬ ॥ 
বগা ০৮» লস ৭ পাপ পপ ৩ আস | জি 

উপবিষ্ট: স্গাবলোকয়েং। তত্র নৃত্যাদৌ তেযাং ভগবতশ্চ মধ্যে তিযাগৃররজনেনাচ্ছাদ- 
নাত্ৈঃ সহ প্রতৃং ভগবস্তম্ অন্তরয়ন্ বিচ্ছেদয়ন্ ন তির্যযগৃত্রজেচ্চেত্যর্থঃ ॥ ১০১ ॥ হ্র্বাৎ প্রেমা- 
নন্দেন নৃতান্তং। খঞ্জঃ শতং কাঁণে চ খঞ্জে চেতি ন্যায়েনাসংখাদৌবদুষ্টো৷ ভবতীতার্থঃ ॥ ১০২ ॥ 

তান্ নৃত্যদৃগায়স্তক্তান্ খতে বিন! তেষাং নৃত্যাদিপরতয় তদ্দোষানাপত্তেঃ ॥ ১০৩॥ 
কারয়তীতি স্বার্থে ইণ.। অন্তেনাপি কারয়তীতি বা! ॥ *০৪  স্বর্গাৎ স্বর্গমিতি বিলস্বর্গাৎ 

_ভৌমস্র্গং ভৌমস্বর্গাং দিব্য ততে৷ মহর্পেকাদিকংব্রজন্ ক্রমেণ তত্র তত্র স্বেচ্ছা সথখ- 

অতঃ প্র এ সমস্ত বিষয়ে নিষিদ্ধ ।-_ভক্তবর্গ যখন নৃত্যগীতাদি করেন, তখন কেহ উপবিষ্ট 

হুইয়। দূশন করিবেন না এবং নৃত্যাদিকারী তক্তকুল ও প্রতুকে অন্তরাল করত তন্মধ্য দিয়া! বক্র 
ভাবেও গমন করিতে নাই। ১০১। এই বিষয়ে উক্ত আছে যে, প্রেমপুলকে নৃতাকারী বৈষণব- 
জনকে উপবেশন পূর্ববক দেখিলে জন্মে জন্মে খপ হইয়! দেহ ধারণ করিতে হইয়। থাকে ।১০২। 
আরও লিখিত আছে যে, ভক্তবর্গ ভিন্ন অন্ত কোন ব্যক্তি হরি ও তাহার ভক্তকুলের মধ্য- 

দেশ আচ্ছাদন করিলে, তাহার তিধ্যগৃুযোনি লাভ হয়। ১০৩। | 

অনস্তর- গীতাদির মাহাত্ম্য ।-_গ্রথমতঃ সামান্ততঃ নৃসিংহপুরাণে লিখিত আছে যে, যে 

ব্যক্তি সর্বদা, বিশেষতঃ সন্ধ্যা-সময়ে হরি-মন্দিরে গীত-বাস্ভাদি নাট্য ও শঙ্থতুধ্যাদির বাদন 

করেন, অথব! অপরের হ্বারা বাদন করাইয়া থাকেন, তিনি যথেস্গামী ও শ্বেচ্ছারূগী হইতে 
পারেন। ১৯৫ | তিনি গীতনিপুণ অগ্দরোবর্গ কর্তৃক পরিবেসিত ও মৃহার্ধ্য বিচিত্র দ্বেবধানে 

আরোহণ পূর্বক বিলম্বর্গ হইতে ভূমিস্বর্গ, তৃমিন্বর্গ হইতে দিব্যন্বর্গ ও তৎপরে দিব্যন্ব্গ 

শশা শ্পাাপাশীশিশ স্পা? ০ স্পা সপ শপ শসা পাপা আপস পি পপর 
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বৃহয়ারদীয়ে ্রষমভগীরথসংবাদে ।__ 
দেষতায়তনে যন্ত্র ভক্তিযুক্তঃ গ্রনৃত্যতি। গীতানি গায়ত্যথ বা তৎফলং ং শৃণু ভূপতে । 
গন্ধর্বরাজতাং গানৈরনত্যাক্রদ্রগণেশতাং। প্রাপ্রোত্যষ্কুলৈযুক্তিম্তত: ্যান্মোক্ষভাঙ্নরঃ ॥১০৭॥ 

লৈঙ্গে শ্রীমার্কপ্ডয়াম্ববীষসংবাদে ।-_ 
বিষুঃক্ষেত্ে তু যো বিদ্বান কারযেন্তক্রিসংযুতঃ। গাননৃত্যাদিক্চেব বিষণ পাখ্যাঞ্চ কথাং তথা ॥ * 
জাতিং স্ৃতিঞ্চ মেধাঞ্চ তথৈব পরমাং স্থিতিং | প্রাপ্পোতি বিষুসালোক্যং সত্যমেতন্নরাধিপ ॥ 

অন্যত্র চ শ্রীভগবদুক্ধৌ৷ ।-_বিস্জ্য লজ্জাং যোহধীতে গায়তে নৃত্যতেইপি চ। 
্ কুলকোটিসমাযুক্তো লভতে মামকং পদদং ॥ ১৯৮। 

অতএবোক্তং ।_ ভারতে নৃত্যগীতে তু কুর্ধ্যাৎ স্বাভাবিকেহপি ব!। 
স্বাভাবিকেন ভগবান্ প্রীণাতীত্যাহ শৌনকঃ ॥ ১০৯। 

অতএব নারদীয়ে।__ 

বিষ্যো্গাতধ। ৃত্যঞ্চ নটনঞ্চ বিশেষতঃ ব্দ্ধন্ পালার কর্তবাং নিভাকরবৎ ॥ ১১০ ॥ 
ভোগান্ তুক্তে তার্থ: ॥ ১০৫॥ নাট্যমভিনয়াদি। যহধা। দেশয়মার্গভেদেন নাটযৃত্যযোর্ডেদঃ- 
এবমগ্রেইপি । ত্রৈলোক্যং ব্রদ্মলোকপর্যান্তং তদুপরি টৈকু্লোকে সম্যকৃস্থিতো ভবতি ॥ ১০৬ ॥ 
মোক্ষঃ সংসারছুঃখানুক্তিঃ ৷ মোক্ষয়তীতি শ্রীভগবান্ বা তং ভজতি প্রাপ্োতীতি তথা সঃ ॥১০৭ 
বিষ্ধাখ্যাং বৈষণবীমিত্যর্থঃ। যদ্ধ। বিষুনা সহ তৎকথায়া অভেদাভিপ্রায়েণ বিষ্যাখ্যামিত্যাক্তং। 
যদ্বা। বিষ্টোরাখ্যা নামমাত্রমপি যস্তাং তামপি। পরমামিত্যন্ত সর্ব্বেরেবান্বয়ঃ ৷ পরমাং জাতিং 
জন্নাস্তরে ইহৈব বা সাধূনাং পৃজ্যত্বেন। স্থিতিং নিষ্ঠাং ভগবন্তজনাদৌ ॥ ১০৮॥ ভারতে 
ভরতমূনিপ্রণীতে নিজন্বভাবসিদ্ধে' অপি বা সন্ধিরা্ষ: | ্বাভাবিকেনাপি প বৃত্যগীতেন ১০৪ | 
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হইতে হরিধামে প্রয়াণ করত সসম্মানে বসতি করেন। ১০৫। স্বন্দপুরাণে বিফুনারদসং বাদে 

লিখিত আছে যে, হে খষে! যে পুণ্যশীল ব্যক্তি হরিকথা অবলম্বন পূর্বক গীত, বাস, নৃত্য 

ও নাট্য করেন, তিনি ত্রিলোকের উপরিস্থিত বৈকুঞধামে গমন করত বিরাজিত থাকেন”।১০৬। 

বৃহল্লারদীয় পুরাণে ষমভগীরথসংবাদে লিখিত আছে যে,হে নৃপতে ! যিনি ভক্তিমান্ হইয়া! দেবায়- 

তনে নৃত্য কিংবা সংগীত করেন, তাহার ফল অবধান করুন, সেই ব্যক্তি সংগীত দ্বারা 

গন্ধর্ববাধিপতিত্ব প্রাপ্ত হন, নৃত্য দ্বার! রুদ্রগণের অধীশ্বরত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকেন এবং তৎপরে 
অষ্টকুল সহ ভবসংসার হইতে পরিত্রাণ লাভ করেন। ১*৭। লিঙ্গপুরাণে শ্রীমার্কেতেয়াব- 

রীষসংবাদে লিখিত আছে যে, হে রাজন্! যে সুধী ব্যক্তি ভক্তিমান্ হইয়! হরিমন্দিরে হয়ি- 

কথা-বিষয়ক নৃত্য-গীতাদি করেন, তিনি উত্তম জাতি, স্থবতি, মেধা ও স্থিতি ( ভগবস্তক্তগণের 
প্রতি নিষ্ঠা) প্রাপ্ত হুয়া থাকেন এবং নিঃসংশয় হরিসহ সালোক্য প্রাপ্ত হন। অন্তত্রও 
ভগবানের উক্তি আছে যে, ধিনি লজ্জা ত্যাগ করিয়! মৎসন্লিধানে অধ্যয়ন, সংগীত, কিংবা 
নৃত্য করেন, মদীয় ধামে তিনি কোটি কুল সহ বসতি প্রাপ্ত হইয়! থাকেন। ১*৮। অতএব 
উক্ত আছে যে, ভরতমূনিপ্রদীত বা স্বাভাবিক নৃত্যগীত করিবে। স্বাভাবিক নৃত্যগীতদ্বারা হরি 

্ৎ 
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কিস্তু স্বৃতী।-_ 
গীতনৃত্যানি কুব্বীত দ্বিজদেবাদি তুষ্টয়ে। ন জীবনায় যুধ্ধীত বিগ্রঃ পাগভিয়। কচিৎ ॥ ইতি ॥ 
এবং কৃষ্প্রীণনতাদগীতাদের্নিত্যতা পরা। সংমিদ্ধৈরবিশেষেণ জে] স| হরিবাসরে ॥ ১১১ ॥ 
তথ। চোক্তং ।-- কেশবাগ্রে নৃত্যগীতং ন করোতি হরের্দিনে। 

বহ্ছিন! কিং ন দগ্ধোইসৌ গতঃ কিং ন রসাতলং ॥ ১১২॥ 

অথ বিশেষতে। বীতন্য মাহাস্বাং । 

ছবরকামাহা্যে শরীমার্কেওেয়েজছ্যুক়সংবাদে ।-_ | 

কুষ্ং সন্তোষয়েদঘস্ত্ সুগীতৈমধুরত্বনৈ: | সর্বববেদফলং তন্য জায়তে নাত্র সংশয়ঃ ॥ ১১৩॥ 
্কান্দে শ্রীমহাদেযোক্তৌ।-- 
শ্রুতিকোটিসমং জপ্যং জপকোটিসমং হুবিঃ। হবিঃকোটিসমং গেয়ং গেয়ং গেয়সম বিছুঃ ১১৪ ॥ 
কাশীথণ্ডে বিষুদুতশিবশর্সংবাদে ।-_ 
যদি গীতং ক্কচিদগীতং শ্রীমদ্ধরিহরাস্কিতং। মোক্ষস্ত তৎফলং প্রাঃ সা্লিধামথবা তয়োঃ ৪১১৫। 
বিফোঃ বিষ, রমিত্যর্থ: | নটনম্ অভিনয়নং। যন্ধা । ত্ধা। নাটয়তি নর্তয়তীতি নটনং বাস্ধং ॥ ১১৭ ॥ 
কষচিৎ কদাচিদপি জীবনায় নিজবৃত্যর্থ, ন যুক্ীত ন কুর্ধ্যাৎ। তত্র হেতুঃ পাপাস্তিয়া তথা সতি 
পাপং স্যাদিত্যর্থ:। অধুন! গীতনৃত্যাদি-নিত্যত্বং লিখতি এবমিতি। পর! পরম! মহোৎসব- 
দিনেষু চাত্যস্তনিত্যমেব তদ্িতি লিখত্যবিশেষেণেতি ॥১১১॥ হরেরদিনে একাদশ্যাদাবপি ॥১১২। 

বেদানাং সামবেদোহম্মীতি ভগবদ্িভূতিত্বেন তন্ত ৈষ্ঠ্যাৎ হুম্বরগানময়তেন ভগবতোষণাদ্া 
তস্ক পাঠাদিন! সর্বতোইধিকং ফলং তঙ্জায়তে ॥ ১১৩ ॥ হ্বির্ৈবেদ্তং | গেয়সমং নিরুপম- 
মিত্য্থ”॥ ১১৪ ॥ মোক্ষ্ত তুচ্ছত্বেন পক্ষান্তরমাহ সান্লিধ্যমিতি। তয়োঃ শ্রীহরিহরয়োঃ ॥ ১১৫ ॥ 

পি ৯ পপ অল স টি 

খ্রীত হইয়া থাকেন, শৌনক মুনি এইরূপ বলিয়া গিয়াছেন। ১০৯। এই হেতু নারদপুরাণে 
কথিত আছে যে, হে ত্র্ষন্! হরির উদ্দেশে নৃত্য, গীত ও অভিনয়াদি দ্বিজাতিগণের নিত্য- 

' ক্রিয়াবৎ অবশ্ট কর্তব্য। ১১০। স্থতিতেও লিখিত আছে, দেব-্রাঙ্মণের প্রীত্যর্থ দ্বিজাতির! 
নৃত্য গীত করিবেন, কিন্তু জীবিকার্থ কদাচ করিবেন না, জীবিকার্থ নৃত্যগীতাদি করিলে পাপে 
নিম্ন হইতে হয়। এই প্রকারে শ্রীহরির সন্তোষজনক বলিয়া িদ্ধপুরুষগণ সংগীতান্দির 
নিত্যতা, বিশেষতঃ একাদশীতে অধিক নিত্যতার বিষয় বর্ণন করিয়াছেন। অতএব উক্ত 
আছে যে, ধিনি একাদশ্টাদি দিনে হরির পুরোভাগে নৃত্যগীত ন৷ করেন, তাহাকে কি বন্ি 
দ্বারা দগ্ধ হইতে হয় না? কিংবা! তিনি কি পাতালে গমন করেন না? ১১২। 

অনন্তর বিশেষ প্রকারে গীতের বিষয় ।__দ্বারকা-মাহাত্মে মার্কত্ডয়-ইন্্ছ্-সংবাদে 
লিখিত আছে যে, যিনি স্বন্বরে মধুর সংগীত দ্বারা শ্রীহরির সস্তোষ সাধন করেন, তিৰি 
নিঃসন্দেহ নিখিল বেদাধায়নের ফল প্রা্ধ হন। ১১৩। স্কম্দপুরাণে শ্রশিবোক্তি আছে, 
যে, জপ দ্বারা কোটি শ্রুতির ফল প্রাপ্ত হওয়! যায, নৈব্ধ্য দানে কোটি জগের ফর সিদ্ধ 
হয়, সংগীত কোটি নৈবেদ্য দানের সদৃশ এবং গান গানের সদৃশ অর্থাৎ অতুৎকৃষ্ 
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বিষুরধর্শে প্রীভগবছুকো। ।-_ 
রাগেবারুষ্যতে চেতে। গান্ধর্বধাভিমুখং যদি । ময়ি বুদ্ধিং সমাস্থায় গায়েথা মম সংকথাঃ ॥ ১১৬। 
হরিভক্কিস্থধোদয়ে | _ 

যো গায়তীশমনিশং ভূবি ভক্ত উচ্চৈঃ স দ্রাক্ সমন্তজনপাপভিদেইলমেক: ॥ 

দীপেহষসৎস্বপি নন্থ প্রতিগেহমস্তধবণন্তং কিমত্র বিলসত্যমলে ছ্যুনাথে॥ ১১৭॥ 

যদানন্দকলং গায়ন্ ভক্তঃ পুণ্যাশ্র বর্ষতি । তৎ সর্ধতীর্থসলিলস্বানং স্বমলশোধনং | ১১৮॥ 
বারাহে।-__ 

্রাঙ্মণো বাস্থদেবার্থং গায়মানোইনিশং পরং। সম্যক্ তালপ্রয়োগেণ সন্গিপাতেন বা পুনঃ ॥ 

নব বর্ষসহম্রাণি নব বর্ষশতানি চ। কুবেরভবনং গত্বা মোদতে বৈ যদৃচ্ছয়া। 
কুবেরভবনাদ্ভর্ট: সচ্ছন্দগমনালয়ঃ। ফলমাপ্সোতি হশোণি মম কর্মপরায়ণঃ |'১১৯॥ 

রাগেণ মল্লারাগাদিনা। যদ্ধা। বিষয়গ্রীত্যা ষদ্যাকুষ্যতে। ততশ্চ গান্বর্বাভিমুখং গীতোতন্থুকং 
যদি স্যাৎ। যন্বা। গান্ধর্বাভিমুখং যদ স্ঠাত্তদা ময়ি বুদ্ধিং সমাস্থায় মনে! নিবেশ্ঠ | যদ্বা। ইমাঃ 
কষ্ণন্ত গাথা ইত্যেতাবন্মাত্রৎ মনসি কুত্বা। সতী: উত্তমাঃ রাসক্রীড়াগ্তাশ্রয়া;ঃ কথাঃ । যদ্ধা। 
মম যে সম্তঃ তেষাং কথ। গায়েখাঃ। তেনৈবাখিলান্তরাগোইপযাস্ততীতি ভাবঃ| যদ্বা। পরম- 
ভাগ্যোদ্দিতেন তেনৈব সর্বং সেংস্ততীত্ি 1১১৬॥ দ্রাক্ সগ্য এব সমন্তজ্নানাং পাপস্য.ভিদে 
নাশনায় এক এব অলং লমর্থ:, তদেবার্থান্তপ্োপন্ামেন ভ্রঢ্নতি দীপেষিতি ॥ ১১৭ ॥ আনন্দেন 

কলো মধুরাশ্মুটধ্বনিরধথ। স্তাতথা গায়ন্ সন্ যৎ পুণ্যরূপং অস্ত প্রেমাক্র বর্ষতি। স্বানামপি 

মলশোধনং ॥ ১১৮॥ সন্তিপাতেন বিবিধরাগাদিসমুচ্চয়েন। নম্থ কথং ততোইপি ত্তরশঃ সম্ভ- 

বেৎ সত্যং। স্বেচ্ছ়ৈব পরিত্যজ্যান্তত্র গচ্ছতীত্যাহ। সবচ্ছন্দেন গমনমালয়স্চ নিবাসন্থানং যন 

বলিয়া নির্দিষ্ট । ১১৪ । কাশীখণ্ডে বিষুগৃত ও শিবশল্দার সংবাদে লিখিত আছে যে, যদি কোন 
স্থলে হরিহরবিষয়ক সংগীত হয়, তাহ! হইলে তৎফল মোক্ষ কিংবা! হরিহর-সমীপে অবস্থান 

বলিয় নির্দিষ্ট আছে। ১১৫ বিষুঃধর্মে শ্রীভগবানের উক্তি যথা,_ষদি তদীয় চিত্ত মন্তুরাগাঁদি 
রাগে সমাকষ্ট হইয়। সংগীত করিবার জন্ত উৎকণ্ঠিত হয়, তবে আমাতে চিত্ত প্রণিধান করত 
সংকথ ( রাসলীলাদি বিষয়ক কথা কিংবা সাধুজনের কথা ) অবলম্বন পূর্বক গান করিবে। 

১১৬ । হ্রিডক্তিস্থধোদয়ে লিখিত আছে যে, যে ভক্ত ধরাতলে নিরন্তর উচ্চৈ:স্বরে_ ঈশ্বরবিষ- 

-ম্বক সংগীত করেন, তিনি নিখিল লোকের পাতকবিদুরণার্থ সক্ষম হইয়! থাকেন। দীপা" 
লোকের অভাব হইলেও যদি আকাশতলে বিমল ভাস্কর সমুদিত থাকেন, তাহা হইলে গৃহের 
মধ্যে কি তিমিররাশি বিদ্যমান থাকে ? ১১৮। ভক্তজন পুলকে গদগদচিত্ত হইয়া সংগীত 
করিতে করিতে যে প্রেমধার! বর্ষণ করেন, তাহা! স্বীয় পাতকহারক এবং নিখিল তীর্ঘবারিতে 
ক্বানসবৃশ ফলদায়ক। ১১৮। বরাহপুত্রাণে লিখিত আছে, হে স্থচ্দরি ! যদি ছিজাতি সম্যক্ তাল 
প্রয্বোগ ও নানানবপ রাগাদি দ্বারা জনার্দনের .. উদ্দেশে নিরস্তর গান করেন, তাহা হইলে তিনি 
খুবেযালয়ে গমন পূর্বক মবনহজ ও নবশতবর্ষ স্থেচ্ছাচারে বিচরণ করিয়া থাকেন। 'তানস্বর 



৮১২ শ্রীক্ীহরিভক্তিবিলাসঃ। [৮ম নিলাসঃ। 

নারায়ণানাং বিধিন| গানং শ্রেষ্ঠতমং স্বতং। গানেনারাধিতো বিষু স্বকীর্তিজানবর্চস| | 

দদাতি তুষ্ট স্থানং স্বং যথান্মৈ কৌশিকায় বৈ॥ ১ *॥ 
কিঞ্চ।-__ এষ বো মুনিশার্দ,লাঃ প্রোক্তে। গীতক্রমে। মুনেঃ। 

ত্রাঙ্মণে! বাহুদেবাখ্যং গায়মানোইনিশং পরং॥ ১২১ ॥ 

হরেঃ সালোক্যমাপ্রোতি কুদ্রগানাধিকো ভবেঘ। কম্মণা মনস| বাচা বাস্থদেবপরায়ণঃ | 

গায়ন্ন তাংস্তমাপ্লোতি তম্মাদেগয়ং পরং ০ ॥ ১২২ ॥ 

প্রথমন্ধদ্ধে শ্রীনারদোক্কৌ।__ 
প্রগায়ত; ্ বীধ্যাণি তীর্থপাদঃ প্রিয়শ্রবাঃ। আহৃত ইব মে শত্রং দর্শনং বাতি চেতসি ॥ ১২৩ 

সং। নঙ্থ তহি কা গতিন্তন্ স্তাত্তত্রাহ। মম কর্দপরায়ণঃ সন্ ফলং তদনুরপং। যত্ধা। 
পরমফলত্বেন বিখ্যাতং শ্রীবৈকুঞ্ং। যদ্বা। মৎসেবাপরত্বং ফলং প্রাপ্পোতি ॥ ১১৯ ॥ 

নারায়ণানাং নারায়ণারাধনকর্মমণাং। যদ্বা। নারং জীবসমূহঃ তদাশ্রয়ভূতানাং কন্মণাং 

মধ্যে ইত্ার্থঃ। জ্ঞানন্ত বর্চঃ প্রভাবে! যন্মাতেন। যদ্ব।। স্বস্য কীন্তিজান্বচ্চোভিঃ 

সহিতং দ্বদ্বৈক্যং। কৌশিকায়েত্যত্র তত্রৈবাখ্যারিকেয়ং। কৌশিকনাম! বিপ্রো ভগবদগীত- 
প্রভাবেণ সশিষাঃ সসেবকো গীতশ্রোতৃভিঃ সহিতো৷ বৈকুগ্লোকং গতো৷ ভগবত। 

বহুসংমানিত ইতি ॥ ১১০ ॥ এষ ইত্যাদিঃ স্থতোক্কিঃ। মুনেঃ শ্রীনারদস্ত গীতশিক্ষাক্রমঃ 

তদাখ্যায়িকা চ তত্রৈব প্রসিদ্ধা। যথা,--দ্বারকায়াং রুক্সিণীসত্যভামাদের্দাসীভ্যো- 

ইসৌ যত্বাদগানবিদ্যামশিক্ষতেতি ॥ ১২১ ॥ কুদ্রাদপি গানেন অধিকো| বিশিষ্টো ভবেদিতি॥ ১২২ । 

্বস্য ভগবতো বীর্ধযাণি অস্তুতচরিতানি পৃতনামোক্ষাদীনি। তীর্থ, গঙ্গাদি পাদাৎ চরণাজশৌ- 
চেদকাৎ যন্ত সঃ শ্রীকৃষ্ণ: । কিঞ্। প্রিয়ং শ্রবঃ কীতির্যস্য স+; অত আহুতঃ ইব আদরেণ নিমন্ত্রি 
ইব। যদ্ব'। বলাদাকধ্যানীত ইব। এবং পূর্ববং চিতাদস্তহিতে ধ্যানাদিপ্রযত্েন যো ময়া পুন- 

হরি দরং নশক্তঃ সোইয়ং গানাৎ স্বয়মেব সদাঃ সাক্ষাদিব চিত্তে দৃশ্থতে ইতি ধ্যানাদপি তত্বীধ্য- 

- নিজ চ্ছান্ছসারে তংস্থান হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়া! যথা! তথা গমন ও অবস্থিতি করেন এবং মত্গ্রতি 
ভক্তিনিষ্ঠ হইলে যে ফল হয়, তাহ! লাভ করিয়া থাকেন। ১১৪৯ | জনার্দীনের কন্ম সকলের মধ্যে 

কিংবা জীবকুলের অনুষ্ঠেয় কর্মের মধ্যে বিধাত। নংগীতকেই শ্রেষ্ঠতম বলিয়া নিরূপণ করিয়া" 

ছেন। যে ব্যক্তি সংগীত দ্বারা হরির উপাসন! করেন, তদীয় কীত্ি, জান ও প্রভাব সংবদ্ধিত 

হয় এবং দেবদেব সন্তুষ্ট হইয়া! তাঁহাকে কৌশিক বিপ্রের স্তায় নিজ স্থান অর্পণ করিয়া থাকেন 
1১২০ আরও লিখিত আছে, হে তাপসপ্রবর ! তোমাদিগের নিকট দেবর্ধির গীতশিক্ষার ক্রম 

বর্ণন করিম্নাছি। দ্বিজাতি নিরস্তর রুষ্কবিষয়ক সংগীত করিলে সালোক্য মুক্তি প্রাপ্ত হুইয়া 
থাকেন এবং সংগীতবিষয়ে রুত্রদেব অপেক্ষাও অধিকতর দক্ষত। প্রাপ্ত হন। কায়মনোবাক্যে 
ভগব্িষ্ঠ হইয়া গীত ও নৃত্য করিলে হরিকে লাভ করিতে পারে) এই জন্ত গীতই প্রধান বলিয়া 

৯ এ্টরূপ জাখ্যারিক! আছে যে, কৌশিকনামা কোন বিষ্র প্রহরিবিষক সংগীত করিয়া তৎফলে পিষ্য পরি 
চারক শু গীত-লোতৃগণের সহিত বৈকুষ্ঠলোকে গদন ফরেন এবং তথায় হন কর্তৃক সাদরে গৃহীত হই্রাছিলেন। 



৮ম বিলানঃ |] শ্রীশ্রহরিভক্তিবিলাসঃ। ৪১৩ 

দ্বাদশস্ন্ধে প্রন্ঘতোকৌ /-_ 

মৃষ! গিরস্ত! হাসতীরসংকথা) ন কথ্যতে যদ্তগবানধোক্ষজঃ | 

তদেব সত্যং তছুহৈব মঙ্গলং, তদেব পুণ্যং ভগবদগ,ণৌদয়ং | 
তদেব রম্যং রুচিরং নবং নবং তদেব শঙ্বন্মনসে। মহোৎসবং। 

তদেব শোকার্ণবশোষণং নৃণা২ যছুত্বমঃক্পো কযশোইস্থগীয়তে ॥ ১২৪ ॥ 

বিষুধর্মোত্বরে 1 

দত! চ গীতং ধর্মজ্ঞ। গন্ধবৈর্ং সহ মোদতে। স্বয়ং গীতেন সংপুজ্য তসোবাম্থচারো ভবেং । 
পানে শ্রীকষ্সত্যভামাসংবাদীয়কার্ডিকমাহাত্তো শ্রীপৃথুনারদস'বাদে শ্রীভগবদুক্কৌ। _ 

নাহং বসামি বৈকুষ্ঠে ন যোগিহদয়ে রবৌ। মন্তক্তা ঘত্র গায়স্তি তত্র তিষ্ঠামি নারদ 
তেষাং পূজাদিকং গন্ধপাদ্য।্ঘৈঃ ক্রিয়তে নরৈঃ 1 
তেন গ্রীতিং পরাং যামি ন তথ! মংপ্রপূজনাৎ ॥ ১২৫। 

গানগ্তমাহাত্মাং সথচিতং॥ ১২৩। অসতীঃ অসতাঃ দুষ্ট ইতয্ঘঃ। যতঃ অসতামেব কথাস্তাঃ। 
যংযান্ু। কিং তহি সতামৃত্বমাদিকঞ্চ তদাহ উত্তমঙ্নোকস্য শ্রীকৃষ্ণস্য যশোইনগগীয়ত ইতি যং 
তদেব সত্যং। উহ হর্ষে প্রসিদ্ধ বা। ভগবদগুণানামিষ্বধ্যাদীনামুদয়ঃ গায়কে শ্রোতৃপ্রভূ- 
তিষু চ প্রকাশো! যন্মাত্তং। রম্যং জগতসস্তোষদং। কুচিরং শ্রবণক্চচিকরং যতে। নবং নবং 

গ্রতিক্ষণনূতনমিত্যর্থ:। মহাম্থুংসবো যম্মাৎ তৎ। ১২৪1 তেষাং মন্তক্তানাং। আদিশঝাদমুগমনাদি | 
আদ্যশবাৎদুসাস্তস্তবনাদীনি॥১২৫॥ কর্রণি ভগবদারাধনলক্ষণে। ওঁপযিকদ্বেন তদ্যোগাত্বাৎ। 

বর্ণিত হইয়াছে । ॥১২১--১২২। ভাগবতের প্রৎ প্রথমন্দ্ধ নারদোক্তি আছে যে, খাহার  পদকমল 

হইতে গঙ্গাদি তীর্থসমূহের উৎপত্তি হইয়াছে, যাহার কীর্তি অতীব প্রিয়, সেই শ্ত্রীকফণের 
লীলাগানকালে তিনি যেন আহৃতবৎ হুইয়া আত মদীয় হৃদয়মন্দিরে দর্শন প্রদান করেন। * 

ভাগবতের দ্বাদশন্বদ্ধে শ্রীন্থতের বাক্যে প্রকাশিত আছে যে, হরিসংকীর্তনই মহাফল বলিয়! 

থাকিত) তন্তিয মকলই বৃথা প্রলাপমাত্র, ইহাই সবিস্তার বর্ণন পূর্বক কহিলেন, যনে কথায় 
দেবদেব হরির গ্রসঙ্গ নাই, সে সমস্ত বাণী অসভী ও মিথ্যাভূতা, কিন্তু যাতে ভগবদ্গুণের 

. প্রসঙ্গ বিদ্যমান আছে, তাহাই সত্য তাহাই কল্যাণকর এবং তাহাই পুণাপ্রদ। যাহাতে 

উত্তমঙ্লোক প্রহরির ঘশোগান সবিস্তর বর্ণিত আছে তাহাই রমণীয় তাহই মনোহর, তাহাই 
ক্ষণে ক্ষণে নব নব বলিয়া অনুমিত, তাহাই সর্বদা! চিত্তের মহোৎসবন্বরূপ এবং তাহাই 

মানবকুলের শোক সাগরশোধক | ২২৪। বিষুরধর্মোত্তরে লিখিত আছে যে, হে ধর্মনিষ্গণ ! 
ঘে ব্যক্তি পরকূত সংগীত দ্বার! দেবদেবের উপাসনা! করেন, তিনি গন্ধর্বকূলের সহিত ক্রীড়া 
করিয়া থাকেন এবং যিনি নিজরচিত সংগীত দ্বার হরির উপাসন! করেন, তিনি হরির অন্চর 

হন। পন্নপুরাণে প্রীকফদত্যভামাসংবাদ ন্ন্ধীয় কাঠিকমাহাত্ত্ে এবং নারদপৃত্সংবাদে 
তি শত উপ আতর 

* ধ্যানাি বার! হরির সাক্ষাংলাঙ চুরহ ; কিগ নংগীত দ্বার অগার়ামে তাহার রা অগাহাদে তাহার দর্শন প্রাণ হওয়া! বায়। এই 
'জগ্তই ভগবন্াহার্য গানের মহিমা ধ্য/বাপেক্ষাও অধিক । | ৰ 



৪১৪ শ্ীপ্রীহরিভক্তিবিপাঁসঃ | [৮ম বিলাস: । 

অতএবোক্তং।--:  কর্মণেযীপয়কিত্ত্বেন ত্রাঙ্মণোইন্য ইতি স্বৃতঃ ৷ 

কারিকায়ামতঃ প্রোজং বিপ্রো গীতৈ রমেদিতি ॥ ১২৬ ॥ 

মথ নৃতান্য মাহাত্ব্যং। 

স্বারকামাহাত্মো তটত্রব ।_ 

যে নৃতাতি গ্রহষ্টাত্ব! ভাবৈরবহু স্থুভস্কিতঃ | স নির্দাহতি পাপানি জন্মাস্তরশতেঘপি ॥ ১২৭॥ 

হরিভক্তিহ্ধোদয়ে ।__বহুধোৎসার্ধ্যতে হর্যাৎ বিষ্ুভক্তস্ত নৃত্যতঃ। 

পঞ্ভ্যাং ভূমের্দিশোইক্ষিভ্যাং দৌর্ডাং বা! মজলং দিবঃ ॥ ১২৮ ॥ 

বারাহে।--ষশ্চ নৃত্যতি হশ্রোণি পুরাণোক্তং সমাসতঃ | ভ্রিংশদবর্ষসহম্তাণি ত্রিংশঘর্ষশতানি চ। 

পুফরদ্বীপমাসাদ্য মোদতে বৈ যদৃচ্ছয়া ৷ পু্করাচ্চ পরিভষ্টঃ স্বচ্ছন্দগমনালয়ঃ 
ফলমাপ্রোতি স্থশ্রোণি মম কর্ম্পপরায়ণঃ ॥ 

বিষুঃধন্মোত্তরে | 
নৃত্যুং দত্বা তথাপ্োতি রুদ্রলোকমসংশয়ং। স্বয়ং নৃত্যেন সংগৃজা তশ্তৈবাছচরে। তবেৎ 1১২৯ 

রা এ ৩ ৯ ০০ সস 

অন্থঃ দাস ইতি স্বতঃশাস্তৈঃ স্বতিরুত্িরবা। | কারিকায়াম্ উপনিষস্তাগবিশেষে প্লোকনিবন্ধকরত্যাদি- 

গ্রন্থে বা॥ ১২৬॥ 

ভাবৈঃ শৃক্গারাদিরসৈঃ বিবিধচেষ্টাভির্বব। বহু যথ! শ্তাৎ তথা! অস্মান্তরশতেঘু কৃতানি 
করিধামাণান্যপি পাপানি॥ ১২৭॥ নৃত্যতে! বিষুঃভক্তশ্য পাঁদাদিভিঃ ক্রমাত্তম্যাদেরম্গলমুৎ- 
সার্ধ্যতে বিনশ্থেত ইত্যর্থ; ॥ ১২৮॥ পুরাণোক্তং ভরতাদিপুরাতনমুন্থাক্তং যথ। স্তাৎ তক্ছান্্রা 

দারেণেত্য্থ | সমাসতঃ সংক্ষেপেণাপি যো ন্ৃতাতি। যত্বা। সমাসতঃ পুরাণোক্তং তণ্ত 

ভগবানের [র উক্তিতে আছে যে, হে হ্ দেবর্ষে 1 আমি বৈকু$ধামে কিংবা ঘোগিগণের সদয়মন্দিরে 

অথবা ভাস্করমগুলেও অবস্থিতি করি না, কিন্তু মদীয় ভক্তকৃল যে স্থানে গান করেন, আমি 

তথায় অধিষ্ঠান করি। মানবগণ গন্ধপাদ্যাদি দ্বারা সেই ভক্তবর্গের অর্চনা করিলে আমি 
যেমন মনন্তষ্ট হই, মদীয় উপাসনা করিলে সেরূপ গ্রীতি লাভ করি না। ১২৫। এই হেতু উক্ত 
আছে যে, আরাধনা-কর্মে দ্বিজাতিই উপযুক্ত বলিয়৷ শাস্ত্রকারগণ তাহাকে বিষুদাস বলিয়া 

গিয়াছেন। এই হেতু কারিকায় ( উপনিষদের অংশভেদে কিংব! ছন্দোবদ্ধ ক্রত্যাদি শাস্ত্রে) 
কথিত হইয়াছে যে, দ্বিজাতি ভগবহছিয়ক সংগীত দ্বার! পুলকিত হইবেন । ১২৬। 

অনস্তর নৃত্যমাহাত্য ।__দ্বারকামাহাত্মোর উক্ত স্থানেই লিখিত আছে যে, যিনি প্রযূ্া- 
' গন পরম তক্কি সহকারে সধত্বে সমধিক নৃত্য করেন, তীয় শত শত জন্মের পাতক ভম্বী- 

ভূত হয়। ১২৭। হরিভক্তিন্ুধোদয়ে লিখিত আছে, হর্ষ নিবন্ধন নৃত্যকানী হরিপরায়ণ 
ব্যক্তির চরণ বার! ধরণীর, নেত্র দ্বার। দিম্মগুক্বোর এবং বাহু দ্বার! হুরধামের অমঙ্গল বিনষ্ট 
হইয়া থাকে । ১২৮। বরাহপুরাণে লিখিত আছে যে, হে স্থশ্রোণি! ধিনি ভরতাদি খধি . 

- প্রশ্নত শাস্বাহছদারে অল্পপরিমাণেও নৃত্য করেন, তিনি পুর দ্বীপে গমন পূর্বক ত্রিংশৎ 
সহন্্ ও ভ্রিংশৎ শত বর্ষ পর্ধ্যস্ত যথেস্ছ বিচরণ করিয়ী খাঁকেন। তারস্তর ইচ্ছাছুসায়ে সেই 



দম বিলাসঃ। ] প্রীঙীহরিভক্তিবিলানঃ| ৪১৫ 

. অন্তত্র প্রীনারদোক্কৌ।-_ 

নৃত্যতাং শ্রীপতেরগ্ে তালিকাবাদনৈভূশিং। উড্ভীয়স্তে শরীরস্থাঃ সর্ব পাতকপক্ষিণঃ ॥ ১৫০ । 

| স্ব বাছ্স্ত মাহা: । 

মঙ্গীতশান্ত্রে। _ 

ৰীণাবাদনতব্জ; ক্রুতি-জাতি-বিশারদঃ | তালজ্শ্চাপ্রয়াসেন মোক্ষমার্গং নিষস্কতি ॥১৩১। 

বিষুতধর্মোত্তরে | 

বাদ্যং দৃত্বা তথা বিপ্রঃ শক্রলোকমবাপু যাৎ। স্বয়ং বাদোন সংপৃজ্য তন্তৈবান্ুচরে। ভবেং। 
বাদ্যানামপি দেবস্ত তন্রীবাদ্যং মদ প্রিয়ং। তেন সংপৃজ্য বরদং গাঁণপত্যমবাপু য়াং॥ 

ভখ শো পুনঃ গুজ1। 

শ্তশ্চেৎ মপরীবারং কৃ গন্ধাদিভিঃ পুনঃ । পঞ্চোপচারৈরূ্লেন সংপৃজ্যারধাং সমর্পয়েৎ ১৩২ 
পা পপ ৮ সপ পপ ৯ সদ এ ১ সপ পপ  স শপ সপ পারার রা এস 

ফলমিতি ' শেষঃ। তদেবাহ অরিংশদিত্যাদিনা। অন্তর্পিখিতীর্থমেব॥ ১২৯॥ শরীর: 
ব্য নর্বেষামপি বা ॥ ১৩০ ॥ 

শ্রতয়ঃ যট তরিংশস্কেদাঃ, জাতয়ঃ সপ্তন্বরাঃ মেঘনাদবসন্তাদিরাগালাপভেদ। বা তত্তদভিজ্ঞং | 

মোক্ষো মার্গো উপায়তৃতে। ষশ্মিন্ ভগবতি বৈকুঠলোকে বা তং নিষস্থতি বশীকরোতি। অন্যে- 
ভ্যোহপি নিতরাং যস্কতি দদাতীতি বা ॥ ১৩১। 

সপরিবারং পূর্বলিখিতাবরণসহিতং | সপরিবারায় রৃষ্কায় নম ইতত্চার্যা মূলমন্তেণ গন্ধ" 

দিভিঃ গঞ্চভিরুপচারৈঃ পুনঃ সম্যক পৃজয়িত্বা৷ সপরিবারায় কৃষ্ণায় ইদমর্ঘ্যং স্বাহেতি অর্ধ্যং 
নিবেদয়েদিত্যর্থঃ ॥ ১৩২ । 

স্থান হইতে তর্ট হইয়া যথা তথা গমন ও অবস্থান করেন এবং মত্গ্রতি তক্তিনিষ্ঠ হইবে যে 
ফল হয়, তাহাই লাভ করেন। বিষুঃধর্মোত্তরে লিখিত আছে, অপরকৃত নৃত্য দ্বার। প্রভুর 
উপাসন! করিলে রুদ্রলোক লাভ হয় সন্দেহ নাই। নিজে নৃত্য করত দেবদেবের উপাসন৷ 

করিলে হরির অন্ুচর হইতে পারে। ১২৯। অন্তত্রও নারদোক্তি আছে যে, ফে সকল 
ব্যক্ত কমলাপতির পুরোতাগে করতালি দিতে দিতে পুনঃ পুনঃ নৃত্য করেন, তাহাদিগের 

দেহস্থিত পাতকরপ বিহঙ্গগণ উড্ডীন হইয়া পলায়ন করিয়! থাকে। ১৩৪। 

... অতঃপর-বাদ্যবিষয়।-_সংগীত শাস্ত্রে লিখিত আছে, যে ব্যক্ষি বীপাবাদনে দক্ষ, ক্রুতি- 
বিষয়ে ও জাতিবিষয়ে পারদর্শী এবং তাল প্রয়োগে নিপুণ, তিনিই মুক্তির উপায়ন্বরূপ হরিকে 
অবহেলে বশীভূত করিতে পারেন। ১৩১। & বিষুধর্মোতরে লিখিত আছে, দ্বিজাতি জন্ত- 

কৃত বাদ্য স্বারা হরির উপাসন! করিলে ইন্তরলোক লাভ করিতে পারেন এবং নিজে বাদ। 
বান: করত আরাধন! করিলে হরির নন্থচর হইয়! থাকেন। যাবদীয় বাদোর মধ তথত্ীকাদ্য 

| ছার বরগ্রদ হরির উপাসনা করিলে গণপতি-লোক লাভ হয়। 

ক. বতি-বাদোেহ এক অঙ্গ; উহ! বটজিংশংগরকার়। বাটি হাটি কিংব! মেখনাদ ও বসজ্তাদি রাগের 
জ।লাপ বিশেষ । | 



৪১৬ পীপ্তীহরিভক্তিবিলাসঃ | [৮ম বিলাসঃ। 

অথ নীরাজনং। ্ 

ততশ্চ মুলমন্ত্রেণ দত্বা পুষ্পাঞ্জলিত্রয়ং। মহানীরাজনং কৃর্্যান্মহাবাদাজয়স্বনৈঃ | 
প্রজালয়েদর্থঞ কর্পুরেণ ঘ্বতেন বা । আরাত্রিকং শুভে পাত্রে বিষমানেকবর্তিকং ॥ ১৩৩ ॥ 

ক্সণ নীরাজনমা হাজং । 

কান্দে ব্রদ্ষনারদসংবাদে ।_ 
বহুবর্তিসমাযুক্তং জলস্তং কেশবোপরি | কুর্ম্যাদারাত্রিকং যস্তব কল্পকোটিং বসেদ্দিবি। 

ক্ূুরেণ তু ষঃ কৃর্ধযাৎ ভক্তা। কেশবমূর্ধনি। আরাত্রিকং মূনিশেষ্ঠ প্রবিশেদিফুঃমব্যয়ং 1১৩৪| 
ততৈবান্তত্র।__ 

দীপ্রিমস্তং সকর্পুরং করোত্যারাত্রিকং নৃপ। কৃষ্ণন্ত বসতে লোকে সপ্ত কল্পানি মানব: ॥১৩৫। 

তত্ৈব শ্রীশিবোমাসংবাদে | - 

অনহীনং রিয়াহীনং যৎ কুতং পৃজনং হরে; । সরব স্ূ্তামেতি তে নীরাজনে শিবে।১৩৬। 

তার্থং মহানীরাজননিমিত্ | আরান্িকং দীপং। স্ভে উত্তমে স্বর্ণাদিনির্শিতে 
বিস্তীর্ণে পাত্রে। বিষম! অধুগ্মা অনেকাশ্চ বদ্ধ! বর্তিক! বর্ত্যো যন্মিন্ তং ॥ ১৩৩ ॥ 

কেশবোপরীতি কেশবমুর্ধনীতি চ প্রায়ঃ শ্রীমস্তকনির্শন্থনং বোধয়তি। গ্রবিশেদিতি অত্য্ত- 
সন্নিকৃষ্টো তৃত্ব। তিষ্ঠেদিত্যর্থ:ঃ। ন ব্যয়ে! ভক্তানাং যন্মাদ্িতি মোক্ষে! নিরম্ত এব ॥ ১৩৪ ॥ সপ্ত 
কল্পানীতি অসংখ্যত্বে তাৎপধ্যং । অথবা! শ্বেতদ্বীপাদৌ বৈকুঠলোকে তাবংকালং স্বিত্ব৷ পশ্চাং 

_পরমোৎসাহেন 'আনৃশততিপ্রচারণায় ( বেচা অব্তরণাভিপ্রায়েণোক্তং ॥ ১৩৫ ॥ শিবে হে 

অনন্তর সামর্যসনে পুনঃ পূজা ।- সক্ষম হইলে মূলত বারা দ্ধাদি পঞ্চোগচারে রাহ 
সপরিবার হরির অর্চন! করিয়! অর্ধ্য প্রদান করিবে । ১৩২। * 

অতঃপর নীরাজন।--তৎপরে মূলমন্ত্র পাঠ করত বারত্রয় পুষ্পাঞ্ধলি দা মহাবাস্ত ও 
জয়ধ্বনি*সহকারে মহানীরাজন করিতে হইবে এবং এ নীরাজনার্থ কাঞ্চনাদিময় উতষ্ট পা 
কপ্পূর বা ত্বৃত দ্বারা অযুগ্ন ও বহুবর্তিসমন্থিত দীপ প্রজালিত করিবে । ১৩৩। 

অনস্তর নীরাজনমাহাত্ম্য ।_স্বন্দপুরাণে ব্রহ্মনারদসংবাদে লিখিত আছে যে, যিনি বহ- 
বপতিযুক্ত জলস্ত দীপ দ্বারা হরির শিরোদেশে আরাজ্মিক করেন, কোটিকল্প কাল যাবৎ হুরপুরে 
তাহার বাস হয়। হে তাপসপ্রবর ! যে ব্যক্তি কপ্পূর হবার! ভক্তি পূর্বক হরির শিরোদেশে নীরা- 
জন করেন, তিনি হরির অক্ষয় সারিধা প্রা হইয়া থাকেন | ১৩৪। এ পুরাণের অন্তত্রও 
লিখিত আছে, যে ব্যক্তি প্রজলিত কপূর সমস্থিত দীপ দ্বারা নীরাজন করেন, সপ্তকল্প যাবং 
রফপুরে তাহার বাস হয়। এ স্থানেই শিবোমাসংবাদে লিখিত আছে যে, হে দেবি! দেব- 
দেবের নীরা করিলে, করিত কি কান্দি, যে কোন পুজা করা হইছে, 

শপ শসা ৮ পপ পপ 

* প্রয়োগ বখ!-_“সপরিবারায় কৃষ্ণা দম$” এই মন্ত্র পাঠ করত মূলমন্ত্র পঞ্চোপচারে পুনর়া অর্চনা 
করিয়া। "সপারিবারায় কৃষ্ণায় উদমর্থাং সবাহ1- বলিয়। হর্ধ্য দিবে। 



৮ম বিলাসঃ। ] ীক্্ীহরিভক্তিবিলাস: ] ৪১৭ 

হরিভক্তিস্বধোদয়ে।-কুত্ব! নীরাজনং বিফোরীপাবল্যা সুদৃশ্য । 
তমোবিকারং জয়তি জিতে তন্মি্চ কে। ভবঃ ॥ ১৩৭ ॥ 

অন্তর চ।-_- কোটয়ো ব্রন্ষহত্যানামগম্যাগমকোটয়ঃ | 
দহত্যালোকমাত্রেণ বিষ্কোঃ সারাত্রিকং মুখম্ ॥ ইতি ॥ ১৬৮ 

যচ্চ দীপন্তয মাহাত্ম্যং পূর্ববং লিখিতমস্তি তৎ। প্রষ্টব্যং সর্ববমত্রাপি প্রায়েণাভেদতোইনয়ো:।১৩৪। 
অতঃ সাদরমূখ্খায় মহানীরাজনব্বিদং | তরষ্টবাং দীপবং সর্ববন্দামারাতিকঞ্চ যৎ॥ ১৪* ॥ 

তদুক্তং শ্রীগুলন্ত্েন বিষু্বর্শে 
ধৃপং চারাত্রিকং পশ্তেৎ করাভ্যাঞ্চ প্রবন্দতে । কুলকোটিং সমুদ্ধত্য যাতি বিষ্ঠোঃ পরং পদং 

মুলাগমে চ।-- 

নীরাজনঞ্চ যঃ পশ্ঠেদ্দেবদেবন্ত চক্রিণঃ | সপ্ত জন্মানি বিগ্রঃ শ্যাদন্তে চ পরমং পদং ॥ 
অথ শঙ্ধ।দিবাদনমাহাস্ব্যং | 

বৃহন্নারদীয়ে শ্রীমভগীরথসংবাদে ।-- 

কেশবায়তনে রাজন্ কুর্ববন্ শঙ্খরবং নরঃ। সর্বপাপবিনিম্থুক্রে। ব্রন্ষণা সহ মোদতে। 
করশবং ্রকুর্বন্তি কেশবায়তনেযু.যে। তে সর্ব পাপনিস্থক্তা বিমানেশী যুগঘয়ং ॥১৪১। 

শা পশম জা ০. পম টি ক 

 পার্কতি ॥ ১৩৬1, তমন্তমোগুণঃ অজ্ঞানং বা সববাবরকত্বা, তণ্য বিকারং কামক্রোধাদিকং 

দ্বিতীয়পক্ষে দেহাভিমানাদিকং ৷ তশ্মিন তমোবিকারে। ভবঝঃ সংসারঃ কঃ স্তাৎ অপি তু ন কশ্চি- 

দূপি, স্বতএব জিতে! ভবতীত্যর্থঃ ॥ ১৩৭॥ কোটয়ঃ কোটাঃ যা কোটয়ন্তা ইতি বা। সারা- 

ভ্রিকং দীপসহিতং দীপাঁলোকেনাধিকং শোভমানমিত্যর্থ: ॥১৩৮॥ অত্র নীরাজনেহইপি তত সর্ববং 

মাহাত্মাং ভরষ্টব্যং মন্তব্যং জেয়ং। তত্র হেতুঃ অনয়োঃ ধূপানস্তরস্য দীপন্ত এতন্ীরাজ্নদীপন্ত 

চেতি দ্বয়োরভেদাৎ। প্রায়েণেতি স্বমতে বর্ত্যাদিভেদাৎ ॥ ১৩৯ ॥ অতোইম্মাস্মাহাত্ময- 

বিশেষাৎ ॥ ১৪০ ॥ 

তাহাই ফলবভী হয়। ১৩৬। হরিভক্তিস্ধোদয়ে লিখিত আছে, মনোহ্রদৃশ্ত দীপরাল্ি দারা 
হরির নীরাজন করিলে তমোবিকার (কামক্রোধাদি ) কিংব। অজ্ঞানবিকার ( অভিমানাদি ) 
বিদূরিত হয় এবং উহা! দুরীভূত হইলে আর ভবধামে দেহ ধারণ করিতে হুয় না। ১৩?। 
অন্তত্রও লিখিত আছে, নীরাজনসময়ে দীপালোকে লমধিক বিরাজিত হরির বদন দর্শনমাত্র 
কোটি কোটি ব্রক্ষবধপাপ ও কোটি কোটি অগম্যা-গমন-পাঁতক ভন্মীভূত হইয়া থাকে। ১৩৮। 

ধুপানস্তর সমর্পিত্ত দীপ ও নীরাজনদীপ এই দুইটার অভেদ নিবন্ধন পূর্বে দীপের যে সমস্ত 
মাহাত্ম্য বর্ণিত. হইয়াছে, এখানেও প্রায় তংসমন্ত অবগত হইবে। ১৩৯। অতএব সকলে 
সাদরে সমুখিত হইয়া! এই মহানীরাজনদীপকেও নীরাজনদীপবং দর্শন ও নমস্কার করিবে ।১৪%। 
বিষুধর্দোত্তরে পুলন্তয কর্তৃক এই বিষয়ে কথিত হইয়াছে যে, ধূপ এবং নীরাজনদীপ দর্শন ও 
হত স্বারা প্রণাতি করিলে কোটিসংখ্য কুল পরিত্রাণ প্রাপ্ত হয় এবং হরির পরমপদপ্রাণ্ধি 

হইয়া থাকে। মুলাগমেও লিখিত আছে যে, যে ব্যক্তি দেবদেব চকুধরের নীরাজন 
.&৩ 



৪১৮ নপ্ীহরিভক্তিবিলাঁনঃ। [৮ম বিলাস । 

তালাদিকাংস্তনিনদং কুর্ব্বন্ বিষুগুছে নরঃ। যৎ ফলং লভতে রাজন্ শৃণুষ গদতো মম ॥ 

স্ব্বপাপবিনিন্ম্ক্তো বিমানশতসঙ্কুলঃ। গীয়মানশ্চ গন্ধোবিষুঃন! সহ মোদতে ॥ 
ভেরীমৃদঙ্গপটহনিশানাগ্ঘৈশ্চ ভিগিমৈ:| সন্তপ্য দেবদেবশং যৎ ফলং লভতে শৃণু। 
দেবস্্রীশতসংযুক্তঃ সর্ববকামসমন্থিতঃ। স্বর্গলোকম্ত্প্রাপ্য মোদতে পঞ্চকল্পকম্ ॥ ১৪২ ॥ 

অথ দঙগলশব্ধনীরাঙ্গনং । 

ততশ্চ সঙ্গলং শঙ্খং ভগবন্মস্তকোপরি। ব্রিন্রাময়িত্ব। ফুব্বাত পুনর্নারাজনং প্রভোঃ 8১৪৩ 
তন্মাহায্ম্যঞ । 

ছ্বারকামাহাজ্মে তত্রৈব ।__শঙে কৃত্ব! তু পানীয় ভ্রামিতং কেশবোপরি। 
সন্ধিধৌ বসতে বিষ্ণোঃ করাস্তং ক্ষীরসাগরে | ১৪৪ ॥ 

নীরাজনঘয়ং চৈতত্তাগুলন্তা শণাৎ পরং। কেচিদিচ্ছস্তি কেচিচ্চ দর্পণার্পণতঃ পরং ॥ 

__ বিমানানামীশাঃ স্বামিনো ভবন্তি॥১৪১॥ নিশানো বাদিত্রবিশেষঃ॥ ১৪২। 
জলপূর্ণশঙ্খেন পুনর্নীরাজনং লিখতি ততশ্চেতি ॥ ১৪৩। 
যেন ভ্রামিতং স বসতে বসতি ॥ ১৪৪ ॥ আরাত্রিকং নীরাজনপাত্রং নিঃস্সেহৎ দ্বতাদি- 

অবলোকন করেন, সপ্তজন্ম যাবৎ তিনি দ্বিকুলে উৎপন্ন হইয়া অন্তিমে পরম পদ 
গ্রাঞ্থ হয়েন। 

অনস্তর শঙ্খার্দি-বাদন-মাহাত্ম্য ।__বৃহস্নারদীয় পুরাণে যম-ভগীরথ-সংবাদে লিখিত আছে 
যে, হে নরপতে ! যে ব্যক্তি হরিমন্দিরে শঙ্খবাদন করেন, তিনি নিখিল পাতক হইতে বিমুক্ত 
হইয়া ক্রহ্ধধামে গমন করিয়া থাকেন। যে সকল ব্যক্তি কেশব-মন্দিরে করতালির ধ্বনি 
করেন,*তিনি পাতকপুঞ্জ হইতে সমুত্ীর্ণ হইয়া দ্বিযুগযাবৎ বিমানের অধীশ্বরত্ প্রাপ্ত হন।১৪১। 
হে নৃপতে ! হুরিমর্দিরে তালার্দি কাংস্ত-শব্ করিলে মানব যে ফল প্রাপ্ত হন, আমি তাহ! 

ধর্ণন করিতেছি, অবধান করুন্। সেই বাদক ব্যক্তি পাতকরাশি হইতে সমৃতীর্ঘ হইয়া শত 
শত বিমানে আরোহণ পূর্বক বিষু সহ সুখান্ছভব করেন এবং গন্ধর্ধের তাহার কীর্তি গান 

করিয়া থাকে। ভেরী, মৃদঙ্গ, পটহ, নিশান, ডিগ্ডিম ইত্যাদি বাগ্যবন্ত্র ঘারা দেবদেব হরিকে 
গ্রীত করিলে ষে ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহা! অবধান ককন্। সেই বাদক ব্যক্তি শত শত 
দেবনারীগণ কর্তৃক পরিবেষ্টিত ও সর্ধকামমুক্ত হইয়া হবরধামে প্রস্থান করেন এবং পঞ্চ কল্প- 
গ্রমিত কাল সেই স্থানে বিহার করিয়া থাকেন। ১৪২। 

অতঃপর সজল শব্বন্বারা নীরাজন।--তৎগরে সলিল-পৃরিত শঙ্খ ভগবানের শিরোদেশে 
ধারঅয় আ্রামিত করিয়া পুনরায় প্রতুর নীম্মাজন সম্পাদন করিবে। ১৪৩। দ্বারকামাহাত্য্য 
উক্ত স্থানেই উহার মাহাত্ম্য উক্ত হইয়াছে। ধিনি জলপৃরিত শঙ্খ হরির শিয়োদেশে ভ্রামিত 
ফরেন, কল্সাস্তকাল যাবং তিনি ক্ষীরসমূজরে হরিসমীপে অবস্থিতি করিয়া থাঞ্ষেম। ১৪৪। 
কোন কোন ব্যক্তি তান্থুল প্রানাস্তে, কোন ফোন ব্যক্তি বা দর্পণ দানাস্তে 'এই বিবিধ দীয়া- 
জন ইচ্ছ| করিয়া থাকেন। এই বিষয়ে পঞ্চরাজে কথিস্ত আছে যে, খু্রাঁচমন, ফর-মাঞ্জন : 



_ ৮ম বিলাসঃ। ] ভীত্রীহরিভক্তিবিলাদঃ। ৪১৯ 
তথাচ পঞ্চরাত্রে।_- 

পুনরাচমনং দস্ভাৎ করোদ্বর্তনমেব চ। সবর্পূরঞ্। তাদ্ুলং কুরধ্যানলীরাজনং তথ] ॥ 
সমপ্ণ্য মুকুটাদীনি ভৃষণানি বিচক্ষণঃ। আদরশয়েত্বথাদর্শং প্রকল্প চ্ছত্রচামরে ॥ 

গারুড়ে চ।-- 

অথ তৃক্তবতে দত্বা জলৈঃ কর্পুরবাসিতৈঃ । আচমনঞ্চ তান্ধুলং চন্দনৈঃ করমার্জনং। 
পুপ্পা্জলিং ততঃ কৃত্ব! ভক্তযাদর্শং ্রদর্শয়েং। নীরাঞ্জনং পুনঃ কাধ্যং কর্পূরং বিভবে সতি। 

অতএব বায়ুপুরাণে |. 

আরান্রিকন্ত নিঃস্সেহং নিঃন্সেহয়তি দেবতাং। অতঃ সংশময়িত্বৈব পুনঃ পৃজনমাচরেৎ॥ 
অত্তএব দ্বারকামাহাত্ে তত্ব ।-_কুত্বা পূজাদিকং সর্ববং জরস্তং কৃষ্মূদ্ধানি। 

আরান্রিকং প্রকুর্বাণে! মোদতে রৃষঃসন্গিধ ॥ ১৪৫ ॥ 
কেচিন্নীরাজনাৎ পশ্চাদি্ছস্তি গ্রণতিং ততঃ। 
প্রদক্ষিণং ততঃ স্তোত্রং গীতনৃত্যাদিকং ততঃ ॥ ১৪৬॥ 

এবং ভাগবতাঃ স্বশ্থসশ্রদায়ান্গদারতঃ। প্রবর্তস্তে প্রভোর্ভকৌ ভক্তা। সর্বং হি শৌভনং ॥ 
ততে। নিক্ষিপ্য দেবন্তোপরি পুম্পাঞ্জলিত্রয়ং। 

বিচিতৈরমধুরৈ: স্তোৈ:স্বতিং কুবরীত ভক্তিমান্॥ ১৪৭ 
সক পর ০ আপ ৮ ত আত আস পা শপ স্পা ৭ শিপ পলাশী গত) 

(রহিতং। নি শ্েহাং দয়ারহিতাং। সং শমযিত্বা সংশমহযনির্বাপোতযর্থ,। যষ্চ ূর্ববং দীপনির্বা- 
পণদোষ উক্ত: স দীপবিষয়ক এব, ন তু শীরাজনবিষয়কে। জ্েম্বঃ | ১৪. ॥ প্রণতিং বন্দনং। 
ততঃ প্রণতেঃ পশ্চাৎ প্রদক্ষিণমিচ্ছন্তি। এবমগ্রেইপি ॥ ১৪৬॥ নন্থু গরম্পরং সংবাদাভাবেনা- 
নির্ধারদোষ; স্তাতবত্র লিখতি ভক্ত্েতি ॥ ১৪৭॥ 

বপুরযুক্ত তান্থল অর্পণ পূর্বক নীরাজ্জন সম্পাদন করিবে। স্বধী ব্যকি মুকুটাদি অলঙ্কার, ছত্র 
ও চামর প্রদান পূর্বক দর্পণ প্রদর্শন করিবেন। গরুড়পুরাণে লিখিত আছে যে, ভোজন- 

শেষে অগ্রে আচমনার্থ কপূরিযুক্ত সলিল, তানস্তর তাস্ব্ল, তৎপরে হস্ত-মার্জনার্ধ চন্দন 
প্রদান পূর্ববক কুহুমাঞ্জলি প্রদান করিবে। পরে ভক্তিসহকারে দর্পণ প্রদর্শন করিবে। 

সক্ষম হইলে তৎপরে কর্ূুর ছারা পুনরায় নীরাজন করিতে হয়। অতএব বামুপুরাণে 

উক্ত আছে যে, নীরাজনপাত্র স্েহরহিত হইলে দেবতাকে পেহহীন করিয়া দেয়, এইজন্য 
উহা নির্ববাগিত না করিয়া পুনরায় অর্চনা! আরম্ভ করিবে। * এই হেতু দ্বারকামাহাত্তে 
এ বিষয় উক্ত আছে যে, যিনি অর্ঠনা-লিখিত কাধ্য সাধন পূর্বক প্রজলিত দীপপংক্তি দ্বারা 
শ্রীহরির শিরোদেশে নীরাজন করেন, তিনি শ্রহরি-নন্লিধানে স্থখ উপভোগ করিয়া 
থাকেন। ১৪৫। কোন কোন ব্যক্তি নীরাজনাস্তে প্রণতি, তংপরে প্রদক্ষিণ, তদনস্তর স্বাতি 
এবং পরিশেষে নৃত্যাদি অভিলাষ করিয়া থাকেন। ১৪৬। বৈষাবের! এইরূপে নিজ নিজ 

বুঝিতে হইবে। 



৪২৬ প্ীশ্রীহরিভক্তিবিলাসঃ| [৮ম বিলাসঃ। 

মহাভারতে ।-- 

আরিরাধয়িষুঃ রুষ্ণ বাচং জিগদিষামি যাং। তয়! ব্যাসসমাসিন্তা গ্রীয়তাং মধুক্দনঃ ॥ ১৪৮ ॥ 

আরম্তে চ স্ত্বত্েরেতং শ্লোক স্বতিপরঃ পঠেৎ। সত্যাং তশ্তাং সমাপ্ত চ স্গৌকং নন্ীর্তয়েদিমং ॥ 
ইতি বিষ্াতপোযোনিরযোনির্বিষ্ণরীরিতঃ। 
বাগ্যজেনার্চিতে। দেব: গ্রীয়তাং মে জনার্দনঃ ॥ ১৪৯ ॥ 

অথ স্তোত্রাণি। 

তাপনীয়ঙ্রুতিষু। _ 
ও নে বিশ্বরূপায় বিশ্বস্থিত্যন্তহেতবে | বিশ্বেশ্বরায় বিশ্ব গোবিন্দায় নমে! নমঃ ॥ 

নমে। বিজ্ঞানরূপায় পরমানন্দরূপিণে। কৃষ্কায় গোপীনথায় গোবিন্দায় নমে। নমঃ ॥ 

নমঃ কমলনেত্্ায় নমঃ কমলমালিনে। নমঃ কমলনাভায় কমলাপতয়ে নমঃ ॥ 

বর্থাপীড়াভিরামায় রামায়াকুষ্টম্ধেসে। রমামানসহংসায় গোবিন্দায় নমে| নমঃ | 

কংসবংশবিনাশায় কেশিচানৃূরঘাতিনে ৷ বুষভধ্বজবন্দ্যায় পার্থসারথয়ে নমঃ ॥ 

বেণুবাদনশীলায় গোপালায়াহিমর্দিনে। কালিন্দীকুললোলায় লোলকুগুলবল্গবে ॥ 
বল্পবীনয়নাভ্ভোজমালিনে নৃত্যশালিনে। নমঃ প্রণতপালায় শ্রীরুষ্কায় নমো নমঃ ॥ 

নমঃ পাপপ্রণাশায় গোবর্ধনধরায় চ. পুতনাজীবিতাস্তায় তৃণাবর্তীস্থহারিণে ॥ ১৫০ ॥ 

__. ক্ক্কমারিরাধয়িযুরারাধয়িতুমিচ্ছন্ জিগদিষামি গদিতুমিচ্ছামি। ব্যাসো বিস্তারঃ সমাসঃ 
ক্ষেপন্তদযুক্তয। তয়! বাচ1 ॥ ১৪৮॥ এতম্ আরিরাধয়িষুরিত্যাদিকং। তস্তাঃ স্বতেঃ সমাপ্তো 

সত্যাং। ইমম্ ইতি বিদ্যেত্যাদিকং ॥ ১৪৯ ॥ 
লোলোভ্যাং কুগুলাভ্যাং বল্পবে স্থন্দরায়। বন্নবীনাং নয়নান্তেবাভোজানি তেষাং পডক্তী- 

শপ লা ০ ৮২৯৯ শপ সপ শে ক: সপ লগ হর, সস ৯৯ 

সম্পরদায়াহুসারে ভক্তি পূর্বক প্রভুর  অচ্চনাদি করিবেন; কেন না, ভক্তি সহকারে যে. 

কোন কর্ম কৃত হয়, তংসমন্তই সফল হইয়া থাকে। তৎপরে ভক্তিমান্ হইয়া 
শ্রীহরির, শিরোদেশে বারত্রর অগ্রলি প্রদান পূর্বক বিচিত্র ও মধুর স্তবতি দ্বার স্তব 
করিবেন। ১৪৭। 

অনন্তর স্ততি-বিধান।-_মৃহাঁভারতে লিখিত আছে ষে, শ্রীহরিকে উপাসন! করিতে বাসনা 

করিয়া যে সমস্ত বচন বলিতে ইচ্ছা করিতেছি, সংক্ষিপ্ত ও বিস্তৃত সেই সমস্ত বচন হারা 
মধুরিপু প্রসন্ন হউন্। ২৪৮। স্তবকারী ব্যক্তি স্তবারস্তে পূর্ব্বকথিত “আরিরাধমিষুঃ” প্রত্ৃতি 
ক্লোক ও স্তরতি পরিলমাণ্ত হইলে পশ্চাৎকথিত «ইতি বিদ্যা” শ্লোক উচ্চারণ করিবেন। 
বিস্তা ও তপস্তার যোনিস্বরূপ (হেতু), অযোনিজ, বাক্য ও যজ্ঞ দ্বারা পুজিত হরি মত্গ্রতি 
প্রসন্ন হউন্। ১৪৯। 

অনন্তর স্ততি-সমূহ।_-পূর্ব্বতাপনীয় ্রুতিতে লিখিত আছে যে, জগতের হৃষ্টি-স্থিতি-লয়- 
কারণ, বিশ্বেশ্বর, বিশ্বূপ গোবিন্দকে নমস্কার করি। যিনি জ্ঞান ও পরমাননদত্বরূপ, সেই 
গোপীনাথ গোবিন্দ কষণকে প্রণাম করি। পদ্মলোচন, পদ্মাল্যধারী, পদ্মনাভ পদ্মানাথকে নম- 



৮ম বিলাসঃ।] ্ঞ্জহরভভ্তিবলাসঃ। ৪২১ 

নিষ্ষলায় বিমোহায় শুদ্ধায়াশুদ্ধিবৈরিণে। অদ্বিতীয়ায় মহতে ররুষ্ণায় নমে! নমঃ 
প্রসীদ পরমানন্দ প্রসীদ পরমেশ্বর। আধিব্যাধিতৃজঙ্গেন দষ্টং মামুদ্ধর পরতো! ॥ 
শ্ীরুষ রঝ্সিণীকান্ত গোপীজনমনোহর। সংসারসাগরে মগ্নং মামুদ্ধর জগদ্গুরো ॥ 
কেশব ক্লেশহরণ নারায়ণ জনার্দন। গোবিন্দ পরমানন্দ মাং সমুদ্ধর মাধব ॥ ১৫১ ॥ 

্ বিশেষতঃ কলিকালে স্তেত্রাণি। 

একাদশস্বদ্ধে।- ধ্যেয়ং সদ ।পরিভবস্বমভীষ্উদোহং, তীর্থাম্পদং শিববিরিষ্িমুতঃ শরণ্যং। 
সত্যার্তিহং প্রণতপান ভবান্ধিপোতং, বন্দে মহাপুরুষ তে চরণারবিন্দং ॥ ১৫২॥ 

াঁলাস্তদবতে তাভিঃ সদা পরময়া শক্ত শ্তমানায়েত্য্ঘঃ।১৫০। ॥১৫০। নিষলায় পরিপূর্ণায় ির্ায়ায়েতি 
বা। অশুদ্ধিবৈরিণে পরমপাবনায়েতার্থ;॥ ১৫১ ॥ 

বিশেষতঃ একাদশস্বদ্বোক্তক্লোকদয়েন কলিকালে স্তয়াদিতি শিষ্টাচারাল্লিখতি ধ্যেয়মিতি। 

হে প্রণতপাল হে মহাপুরুষ তে তব চরণারবিন্দং বন্দে। কথভ্ভতং ধ্যেয়ং ধ্যাতুঃ যোগ্যং। সদেতি 

সর্বত্র সংবধ্যতে। ধ্যেয়তে হেতবঃ ইন্জরিয়কুটুম্বাদিভির্ধঃ পরিভবস্তিরপ্কারঃ তং হস্তীতি তথা তৎ। 
কিঞ্চ। অভীষ্টদোহং মনোরথপৃরকং। কিঞ্চ। তীর্ঘাম্পদং গন্ধাগ্যাত্রয়ত্বেন পরমপাবনং | কিঞ্ট। 
শিববিরিঞ্িভ্যাং নুতং স্বতং । ন্থু তৌ কৃতার্থাবেৰ কিমর্থং তাভ্যাং নুতং তত্রাহ ।--শরণ্যম্ 

আশ্রয়ণাযোগ্যং স্থখবিশেষার্থমিতি ভাবঃ। যদ্বা পরমেশ্বরত্বেনাবশ্যসেব্যত্বাৎ তন্মাহাত্্যবিশেষে- 

ণাকর্ষণঘ্ব। | নন্থ ব্রহ্গাদিস্্ত্যং কথং প্রাকৃতশ্ত গোচরঃ স্যাং। ন। ভৃত্যার্তিহং যন্ত কন্তাপি 

ভূৃত্যমাত্রস্তার্তিহস্তারং। ন কেবলমাগন্তকমার্তিমাত্রং হস্তি ভবান্ধিপোতং সংসারার্ণবতারকঞ্চ । 

যত্ধবা। শিববিরিধিচুতমিতি তমিতি পরমৈশ্ধামুক্ত/ শ শরণ্যমিতি চ শরণাগতবাতমল্যমুকত। ডক্তানাং সদা 

স্বার। ধাহার শিরোদেশ মধুরবর্থে বিরাজিত, যিনি অকুষঠ বুদ্ধিমান এবং কমলার মানস নার মানসন্পরসীর 

হংসম্বরূপ, সেই গোবিন্দকে প্রণাম করি। কংস কুলবিনাশকারী, কেশি ও চাণ্র নিস্থদন,শিবের 
বন্দনীয় এবং ধনঞয়ের সারথিকে নমস্কার। ধিনি বেগুবাদনে নিরত, গোপালক, কালিয়-দমন, যমুনা- 

কলে নিরত, চপলকুণ্ডল দ্বারা বিরাজিত, গোপীগণের লোচন-কমলের মালাধারী, নৃতাপরায়ণ 
এবং প্রণত জনগণের প্রতিপালক, সেই কৃষ্ণকে প্রণাম। যিনি পাপনাশন, গোষর্ধনধারী, 

পৃতনা ও তৃণাবর্তের জীবন-বিনাশক, তাহাকে নমন্তার। ১৫০। যিনি পরিপূর্ণ, নির্মোহ, শুদ্ধ, 

পরম পবিত্র, অদ্বয় মকলের বন্দনীয়, সেই শ্রীরুষ্ণকে নমস্কার করি। হে পরমাননস্বর্ূপ 

পরমেশ ! আপনি প্রসন্ন হউন্। হে প্রভে। ! মনঃগীড়া ও ব্যাধিরূপ সর্প আমাকে দংশন করি- 

যাছে, আপনি আমাকে তাহ! হইতে পরিত্রাণ করুন্। হে কুক্সিণীনাথ ! হে গোপীজন-চিত্ত' 

হারিন্ ! হে জগদগুরো ! হে কৃষ্ণ ! আমি ভব-সাগরে নিমগ্ন হইয়াছি, আমাকে পরিত্রাণ করুন্। 

হে কেশব! হে ছুঃখনাশন ! হে নারায়ণ! হে জনার্দীন! হে গোবিন্দ! হে পরমানন্দ ! হে 

মাধব! আমাকে গরিজআ্রাগ করুন্। ১৫১। 

বিশেষতঃ কলিষুগে স্বতি।-_ভাগবতের একাদশ স্বন্ধে লিখিত আছে, হে গ্রণত-জনরক্ষক ! 

হে মহাপুরুষ! ভবদীয় যে পাদপন্ন ধ্যানযোগ্য, ইন্জিয়জন্ত ও কুটুহ্বাদিজন্ত পরাভব-নাশক। 
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ত্যকত। সছৃনতন্বস্থরেন্সিতরাজ্যল্্ীৎ, ধর্থিষ্ঠ আর্ধ্যহচসা যদগাদ রণ্যং। 
ঘায়ামুগং দয়িতয়েপ্সিতমন্থধাবদ্ধন্দে মহাপুরুষ তে চরণারবিন্দং ॥ ১৫৩ ॥ 

-জন্িত্বমাহ। তৃত্যানামার্ডিং বিরহছৃঃখং সাক্ষাৎকারাদিনা হস্তীতি। কিঞ্চ। প্রণতান স্বত্স্কতান্ 
বরদানাদিনা পালয়স্তীতি প্রণতপালা ইক্জাদয়ে। দেবান্তেযামপি ভবান্ধিপোতং ৷ অথব। পরিভবন্প- 

মভীষ্টদোহমিতি বিশেষণীভ্যাং কামিনাং সর্বছুংখনাশকত্বং কামপরিপুরকত্বং চোক্তং। ভীর্থা- 

স্পদমিতি মুমুক্ষ,ণাং মুক্তিপ্রদত্বং | শিববিরিঞ্চিম্নুতমিতি মুক্তান।মণি স্তত্যন্বেন স্থধবিশেধা ত্বকত্ব: 
পরমাকর্ধকত্বঞ্চ। শরণ্যং পরমাশ্রয়মিতি দাসানাৎ সর্ববপুরুযার্থময়ত্বং। কিংবা শরণং বৈকু্ধধাম 

স্বগবানেব বা তৎপ্রদমিত্যর্থঃ। ইত্তি পরমপদপ্রদত্বং। ভৃত্যানাং রুল্বিণীপ্রভৃতীনাং ভার্ধ্যাণাং 
বিরহার্তিক্মমিতি পরমপ্রেমবিষয়ত্বং। প্রণতান্ বৈষবান্ পালয়স্তি অন্নাদিদানেন পুফন্তি 

দষ্টজনাদিভ্যো বা রক্ষস্তীতি প্রণতপালাঃ | যদ্বা। প্রণতা বৈষ্ণবা এব পালাঃ পালক! যেষাং 
জনাঁনাৎ তেষাং বৈষণবসেবকানাং ভবান্ধিপোতং ভক্তিপ্রদানেনানায়ামতো৷ বৈকৃঠলোক- 

প্রাপণাৎ সংসারছুঃখপরম্পরাহারকমিতি নিজদাসাঙ্দাসানামপি সর্বহুঃখক্ষপণাদিকং ॥ ১৫২ ॥ 

ইদানীং স্বয়মাঞ্তিকামত্থান্সৈরপেক্ষ্যং ভক্তার্থঝ সাপেক্ষতাং দরশশয়ন্ শ্রীরামচন্ত্র স্তৌতি 

ত্যক্তেতি। হে ধর্ছিষ্টসদাচারপ্রবর্তক | হে মহাপুরুষ পুরুযোত্তম। অন্ৈদুত্ত্যবা যা স্থরেগ্দিতা 

রাজ্যলক্্মীরযোধ্যাসাত্রাজ্যবিভূতিস্তাং ত্যক্ত। যত্ডে চরখারবিন্দম্ অরণ্যং দণ্ডকবনাদিকমগাৎ। 

কিং রাজ্যবৈকল্যদর্শনেন ? ন হি আর্ধ্যন্ত গুরোর্রশরথস্য বচসা কেকয়ীং প্রতি তদীয়রচন- 

সত্যতাপ্রতিপালনায়েত্যর্থঃ। এবং ধর্শিষ্ত্বমুক্ত। মহাপুরুযত্বং দর্শয়ন্ তক্তজনবশ্ততামাহ। 

দয়িতয়। শ্রীপীতয়! ঈপ্সিতং মায়ামগং মায়য়া স্বর্ণময়াকারহরিণংৎ যদন্বধাবতদন্দে। 

যদ কুমবর্ণৎ তিষারুষ্ণমিতি তত্ৈব প্রাগ্ক্তেঃ কল শ্রীরুষশ্ত পরমপূজ্যত্বাৎ তদীয়লীলাবর্ণনেন 

তমেব স্তোতি। রাজ্যলক্্মীং প্রীমথ্রাসম্পত্তিং। অবিবক্ষিতত্বাদসন্ধি: | ধশ্শি্ন্য পূর্ববজন্মনি 
একাগ্রতয়। রুতভগবদারাধনলক্ষণধর্শস্য আর্ধান্ত শ্রীবন্থদেবন্ত। যদ্বা। ধর্শিষ্ঠয়োরার্ধ্যয়োঃ 
শ্রীবন্দেবদেবক্যোর্বচসা তত্র অয়স্ত্সত্য ইত্যাদিন! বন্থদেবস্য, জন্ম তে মধ্যসাবিত্যাদিন। 
দেবক্যাঃ। অরণ্য বৃহদ্বনাদিকং। যদ্বা। ধর্মিষ্ঠে ভক্তিলক্ষণধর্মনিষ্ঠে শ্রীনন্দগোপরাজে 

যদরণ্যং ব্রজুমিলক্ষণং তৎ। এবং সত্যপি মহাপুরুষত্তেনৈৰ সদাচারপ্রবর্তকত্বং ভক্তজনাধী- 

নত্বঞ্চ জেয়ং ৷ পরমদুন্রভতামাহ। মায়য়। লক্ষ্যা অপি মৃগ্যত ইতি মৃগং। যদ্বা। ভক্তজনাধী- 

নস্বমেবাহ। মায়য়া লক্ষ্য মৃগং ক্রী গামুগব পরাধীনমিত্যর্থঃ। অরণ্যগমনে নিগৃঢ়হ্তন্তরং 1 

দয়িতয। প্রীরাধয়। ঈপ্সিতৎ পূর্বন্মিিহাপি জন্মনি বিবিধারাধনেন প্রাপধ,মিষ্টং। অতএব 
অভীষ্টসাধক, গঙ্গাদি তীর্ের আশ্রক্ন, শিববিরিঞ্চি কর্তৃক সংস্কত, আশ্রয়ধোগ্য, ভক্তবর্গের দুঃখ- 
হারক এবং তবসমুদ্রের পরিত্রাণকারক, আমি সেই চরণীরবিন্দ বন্দনা করি। ১৫২। হে 
ধান্মিকপ্রবর মহাপুরুষ! অপরের পক্ষে ত্যাগ কর! ছুরূহ এবং স্থরগণেরও অভীগ্গিত রাজ্া- 

লক্ষ্মী বিসঙ্জান পূর্বক আপনি পিতৃবচনে বনে প্রস্থান করিয়াছিলেন এবং স্বীয় প্রিয়তম! জানকীর 
প্রীতি উৎপাদনার্থ মায়াম্গাভিমুখে প্রধাবিত হুইম্াছিলেন, অতএব ভবদীয় গাদপদ্ব বন্দনা 



৮ম বিলাসঃ।] শীপ্রীহরিভক্তিবিলাস+ঃ। ৪২৩ 
বৈদিকানীদৃশানে, ; কৃষ্ণে পৌরাণিকান্তপি। তান্ত্রিকাণি চ শস্তানি স্তোত্রাণ্যপি নবান্তপি ॥ 

বিষুরধর্মোত্তরে হৎংসগীতায়াং ।__ 

অভ্রষ্টলক্ষণৈর কৃত সং বিরচিতাক্ষবৈ: | স্তবং ব্রাদ্দণশার্দ, লান্তন্থাৎ কামানবাপু য়াৎ ॥১৫৪। 
স্ততিমাহীত্বাং । 

বিষুধর্শে | 

সর্বদেবেষু য পুণ্যং সর্ববদেবেষু যৎ ফলং। নরন্তৎ ফলমাপ্লোতি স্বত্ব! দেবং জনার্দনং ॥ - 

বিষুধন্মোত্তরে ।-- 

ন বিত্বদাননিচয়লর্বহুভিমুহ্দনঃ | তথা তোষমবাপ্রোতি যথা স্তোত্রৈর্বিজোত্তমা; | 

নারসিংহে | 

স্তোতৈর্জবিপশ্চ দেবাগ্রে যঃ স্তোৌতি মধুস্থদনং । সর্বপাঁপবিনির্শক্তো বিষ্ুলোকমবাপুয়াৎ ॥ 
হরিভক্রিস্থধোদয়ে ।-- 

স্তবন্নমেয়মাহাত্্যং ডক্তিগ্রথিতরম্যবাক্। ভবেদ্ধ্ষাদিদুল্ল ভ্য-প্রভৃকারুম্যভ।জনং ॥ ১৫৫ ॥ 

যথা নরন্ত স্ববতো৷ বালকস্যেব তুষ্যতি। মুগ্ধবাকোর্ন হি তথা বিবুধানাং জগংপিত। ॥১৫৬। 
অবলং গ্রভুরীপ্সিতোন্নতিং রুতযন্বংস্বযশ:স্তবেদণী। স্বয়মুদ্ধরতি স্তনার্থিনং গদলগ্ং জননীব বালক 
সা | চপ 

অব্ধধাবচ্চারপ্যমেব। গোগালনাদিক্রী$য়! সর্ব্রতো  ধাবস্লিব পরিবভ্রামেতার্থ; ॥ ১৫৩। 
ঈদৃশানি এতাদৃশস্রীগোকুললীলামৃতময়ানি বৈদিকানি রুষ্স্তোত্রীণি শস্তানি ভবস্তি | যদধা। 

কৃষ্ণ শস্তানি তংন্্খকরাণীতার্থঃ। অন্ভিনবানি আধুনিক-কবিনিবদ্ধানি ॥ ১৫৪ ॥ 
ভক্ত্য| প্রেম্না গ্রধিতাঁঃ ক্রমেণ নিবদ্ধাঃ অতএব রম্যা বাগ্ যশ্ সঃ| ক্রদ্ষাদিদুল্নভ্যং যৎ 

প্রভোরগবতঃ কারুণ্যং তম্য ভাঙ্গনং বিষয়: ॥১৫৫॥ বিবুধানাং দেবানাং বিদুযামপি ঝ 1১৫৬| 

করি। ১৫৩। এই! বেদকথিত, পুরাগলিখিত, তঙ্রোক্ত এবং নবীন কবিকুল-প্রণীত শুব 

শ্রীহরির সম্তোষ সাধনে প্রশস্ত বিষুঃধর্মোত্তরে হংসগীতায় লিখিত আছে যে, হেবিপ্রসত্তমগণ ! 
যাহার লক্ষণ ভ্রষ্ট হয় নাই, ঈদৃশ হ্বয়ংপ্রণীত বর্ণাবলী ছারা প্রতুর স্তুতি করিলে তিনি, নিখিল 
কামনা পরিপূর্ণ করিয়া দেন। ১৫৪। 

অনন্তর ত্তবমাহাত্্য | _বিষুঃধর্শে লিখিত আছে যে, নিখিল দেবতার উপাসনা করিলে যে 

পুণ্য সঞ্চার হয় এবং নিখিল বেদাধ্যয়ন দ্বারা যে ফল হইয়! থাকে, দেবপ্রবর জনার্দনের স্ততি 
করিলে সেই ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। বিষুধর্মোতরে লিখিত আছে যে, হেবিপ্রসত্বম ! হরি স্তরতি 

দ্বার! যে প্রকার গ্রীত হইয়া থাকেন, ভূরি ভূরি অর্থ দিলেও তত্দ্রপ পরিতুষ্ট হন না । নৃসিংহপুরাণে 
লিখিত আছে যে, যে ব্যক্তি স্রতি ও জপ দ্বার! এ্রহরির পুরোভাগে স্তব করেন, তিনি পাতক 
হইতে সমূভীর্ণ হইয়া! হরিধাম লাভ করিয়া! থাকেন। হুরিভক্তিন্ধোদয়ে লিখিত আছে যে, 
'ছিনি ভক্তি সহকায়ে বিরচিত মনোহর স্তব ছারা! ভগবানের অসীম মাহাত্ম্য বর্দন কবেম, বিরিফি 
প্রভৃতি স্থরগণ প্রভুর যে অঙ্থগ্রহ লাভে বঞ্চিত হন, তিনি সেই অন্থগ্রহের পা হয়েন। ১৫৫। 
ঘালকবৎ স্ততিরারী মানবদিগের মু বচনে জগৎপিতা যে প্রকার সম্ত্ট হয়েন, জানিকুূলের 

পি ৯ পপ শপ পপ সা ০৯. 



৪২৪ প্ীপ্হরিভক্তিবিলাসঃ। [৮ম বিলাস: 

স্কান্দে অমৃতসারোদ্ধারে | -- 

শ্রীকষণম্তবরত্বৌধৈর্ষেষাং জিহ্বা ত্বরস্কতা। নমস্যা মুনিসিদ্ধানাং বন্দনীয়া দিবৌকসাং। 
তত্রৈব কার্ডিকমাহাত্যো শ্রীব্রক্ষনারদসংবাদে ।-- 

স্তোত্রাণাং পরমং স্তোত্রং বিষ্যোর্নামসহশ্রকং। হিত্বা স্তোত্রসহম্্াণি পঠনীয়ং মহামুনে। 
তেনৈকেন মুনিশ্রেষ্ঠ পঠিতেন সদ! হরিঃ। গ্রীতিমায়াতি দেবেশো! যুগ্নকোটিশতানি চ॥ ১৫৭ ॥ 

ৃ স্নানে য স্তোত্রমাহাত্ম্যং লিখিতং লেখ্যমগ্রতঃ | 

যচ্চ কীর্বনমাহাত্মযং সর্বং জেয়মিহাপি তৎ ॥১৫৮। 
তন্নিত্যতা!। 

বিষুতধর্্ে_. নূনং তৎ কণঠশালুকমথবা গ্রতিজিহ্বিকা। 
রোগো বান্ো ন সা জিহ্বা যা ন স্তৌতি হরেগুণান্॥ ১৫৯। 

অথ বন্দনং। 

প্রণমেদথ সাষ্টাঙ্গং তমমু্রাঞ্চ প্রদর্শয়েৎ। পঠেৎ প্রতি গ্রণামঞ্চ প্রসীদ ভগবন্নিতি। 
তছুক্তমেকাদশে শ্রীভগবত|।-_ 

বৈরচ্চাবচৈস্তোনৈ: পৌরাপৈঃ প্রাকতৈর রপি। স্বত্ব প্রসীদ ভগবন্নিতি বন্দেত দণ্ডবৎ ॥ ১৬০ 

অবলম্ অশক্তং | ১৫৭॥ গ্যপি শ্নপনে সহম্রনামমাহাত্মযৎ লিখিতমস্তি তখাপি স্তোত্রেষু 
মধ্যে সহশ্রনাম-স্তোত্রস্ত পরমতৈষ্ট্যাপেক্ষয়া পুনরত্রোল্লিখিতং ॥ যচ্চ কীর্তনমাহাত্মামগ্রতো 

 লেখ্যং তৎ সর্বম্ ইহ স্ততিমাহাজ্মেইপি জ্ঞয়ং সর্ক্বেষামেবৈষাং কীর্তনরূপত্থাৎ ॥১৫৮। 
__ কশাল, কং গলরোগবিশেষঃ ॥ ১৫৯ | 

_ৰচনেও ও তদ্রপ প্রীতি লাভ: করেন না। ৷ ১৫৬। মাতা যেমন স্তনপানেচ্ছু চরণলগ্ন শিশুকে 

উত্তোলন পূর্বক স্বয়ং গ্রহণ করেন, সেইকপ দয়াবান্ প্রত সযত্বে স্তিকারী অক্ষম ব্যক্তিকে 
বাঞ্ছিত উন্নতি প্রদান পূর্ব্বক আশ্রয় প্রদান করিয়া থাকেন। ্কন্দপুরাণে অমৃতসরোদ্ধারে 
বর্ণিত আছে যে, যে সকল ব্যক্তির রমন শ্রীহরির স্ততিরূপ রত্বরাঁজিতে স্থশোভিত হয়, 
তাহার! সিদ্ধ, খষি ও স্থরগণের বন্দনীয় হইয়া থাকেন। উক্ত পুরাণে কান্তিকমাহাত্্য 
্রন্ধনারদসংবাদে লিখিত আছে যে, হে মহ্র্ষে! স্ততি সকলের মধ্যে সহশ্রস্তব পরিহার 
পূর্বক বিষ্ণুর সহত্্নামব্ধপ উত্তম স্তি পাঠ করিবে। হে মুনিপ্রবর ! সেই একমাত্র সহশ্র- 
শাম স্বতি নিরস্তর অধ্যয়ন করিলে দেবদেব হরি শত কোটি যুগ কাল সন্তুষ্ট থাকেন। ১৫৭। 
সানপ্রবরণে যে স্্রতিমাহাত্ম্য বর্ণিত হইয়াছে এবং পরে যে কীর্তনমাহাত্য বর্ণিত হইবে, 
তৎসমন্ত মাহাত্ম্য এই স্ততিপ্রকরণেও পরিজ্ঞাত হইবে | ১৫৮। 

অনন্তর স্তোত্রের নিত্যতা ।__বিষুঃধর্মোত্বরে কধিত আছে যে, যে রসনা হরিগুণ বর্ণন না 
করে, তাহা ক্শালুক (গলরোগ) বিশেষ, কিংবা! প্রতিজিহ্বা (আলজিহ্বা) অথবা অন্ত প্রফার 
পীড়া । ১৫৯। 

পের বন্দন।-পরে সাষ্টাঙ্গ গ্রণতি ও তমুদ্রা দেখাইবে এবং প্রতি প্রণতিতেই “হে 



৮ম বিলাগঃ। | জীপ্রীহরিভক্তিবিলামঃ| ৪২৫ 

অথ প্রণামবিধিঃ। 

তাঁত্রব।__ 

শিরো মৎগাদয়োঃ কৃত্বা বাহুভণঞ্চ পরম্পরং। প্রপক্নং পাহি মামীশ ভীত মৃত্য গরহার্ণবাৎ ॥১৬১। 
কিঞ্চাগমে | 

দোর্ত্যাং পন্ত্যাঞ্চ জানুভ্যামূরস। শিরসা দৃশ। | মনস! বচসা চেতি প্রণামোইষ্টাঙ্গ ঈরিতঃ ॥১৬২। 
জাচ্ভ্যাপ্ঝব বাহুভ্যাং শিরসা বচসা দিয়া। পঞ্চাঙ্গক: গ্রণামঃ স্যাং পৃজান্্ প্রবরাবিমৌ ॥ ১৬৩॥ 

গরুড়ং দক্ষিণে কৃত যা ত] বুধঃ। অবশ্ঠঞ্চ  ্রণানামীন্ শরু্ছেদধিকাণিকাণ |১৬৪। 
৮ শপ রর ০০০ |. ৭ ৯ পল ৭ পপ ০ 

সদ শিস 

প্রাকতৈরর্বাচীনৈলে? কভাষানিবদ্ধরিতি বা ॥ ১৬০ 
বাহুভ্যাৎ দক্ষিণোত্তরাভ্যাং পরপ্পরং মম দক্ষিণোত্বরপাদৌ গৃহীত্বা | যদ্ধ।। পরম্পরং নিব- 

দ্ধাভ্যাং। কৃতাপরাধ ইব প্রপন্নং পাহীত্যাদি বিজ্ঞাপা প্রণমেদিত্যর্থ: ॥ ১৬১॥ প্রণামেইষ্টাঙ্গানি 
দর্শয়তি পন্ত্যামিতি। পাদাদিভি: প্রণামঃ ক্রমেণ তত্তদা্ৈভূযবষ্টস্ভনেন তৎসংস্পর্শনাং | দৃশ! 
প্রণামঃ চক্ষুরীষন্নিমীলনাৎ। মনসা শিরে। মৎপাদয়োঃ কৃত্ব। ইত্যাদি ধ্যানেন। ব্চসা চ 
ভগবন্ প্রপীদেত্যাদিরূপেণোহঃ ॥ ১৬২ ইমৌ অ্টাঙ্গপঞ্চাঙ্গপ্রণামৌ ॥ ১৬৩॥ গকুড়ং 

ভগবদভিমুখে বর্তমানং দক্ষিণে কৃত্বেতি ভগবতঃ পুরোভাগে পুষ্ঠটদেণে বানেহত্যন্তনিকটে চ 
প্রণামনিষেধাৎ । তথ চাগ্রে লেখ্যম্ অগ্রে পৃষ্ঠে বামভ।গ ইত্যাদি । তীন্ প্রণামানব্তুং 
কুর্ধযাৎ। ঘচ্চ নমন্কারেণ চৈকেনেত্যার্দিকমগ্থে লেখ্যং তচ্চ মাহাম্মপরতয়ৈব ন তু বিধেয়ন্েন। 
যথা একপ্রদক্ষিণার। নিষিদ্ধতেইপি প্রদক্ষিণেন চৈকেনেত্যাদিকং মাহাঝ্যপরমেব সঙ্গচ্ছতে 

অন্যথাতিবিরোধাং। শক্তন্চেন্তবতি তহি ততোইধিকান্ ষড়াদীন্ অগ্চত্বারিংশনন্তান্, 

ভগবন্! মহ ঈতি প্রসন্ন হউন্” ইহ! পাঠ করিতে হইবে। ভাগবতের একাদশগন্ষে লিখিত 
আছে যে, পৌর।ণিক ও আধুনিক নানারপ স্বতি পাঠ পূর্বক “হে ভগবন্! আপনি প্রীত 

হউন্” বলিয়া! দণ্ডবং নিপতিত হইয়! বন্দনা করিতে হ্য়। ১৬০। 
অনস্তর প্রণামবিধি। -এ একাদশ স্বন্ধেই লিখিত আছে যে, বাহুযুগল ছারা মদীয়* পদ. 

দ্র ধারণ করত শিরোদেশ অবনত করিয়া “হে ঈশ | আমি মৃত্যুর আক্রমণরূপ সমূত্র হইতে 
রপ্ত ও আপনার আশ্রিত, আমাকে পরিত্রাণ করুন্” এই বলিয়া প্রণাম করিবে। ১৬১। 
আগমেও লিখিত আছে যে, ষাুযুগল, চরণযুগল, জাহুযুগল, বক্ষ: শিরোদেশ, দৃষ্টি, মন ও 
বচন এই অষ্টাঙ্গ দ্বার! গ্রণতি অষ্টাঙ্গ শবে নির্দিষ্ট হইয়াছে । ১৬২। * অংমথমুগল, বাহুযুগল, 
শিরোদেশ, বচন ও বুদ্ধি এই পঞ্চাঞ্গ দ্বার। প্রথতিকে পঞ্চাঙ্গ শবে নিরূপণ করা! হয়। অর্চনা. 
বিষয়ে এই পঞ্চাঙ্গ ও অষ্টঙগপ্রণতিই প্রশস্ত।১৬৩। সুধী ব্যক্তি প্রণতিসময়ে ভগবানের পুরো- 
ভাগস্থ গরুকে দক্ষিণ দিকে রাখিরা তংপৃষ্ঠে ( বামদিকে ) প্রণতি করিবে অর্থাৎ দেবদেবের 

শত সপ শা 

* নেত্রের ঈষং নিমীলন দৃষগত প্রগতি বাহ দ্বার! দেবদেবের পদ ধারণ করত অবনত শিরে প্রণত হইয়া 
আছি, এইরূপ ধ্যানের নাম মানসিক প্রণতি। এবং র্ ভগবন্! প্রীত হউন” ইত্যাকি বাঃ উচ্চারণ পুর্ধণক 
সবাতিকেই বাকাগত প্রণতি কছে। 

৫৪ 



৪২৩ শী ্ রীহরিভকিবিলাসঃ। | ৮ষ বিলাসঃ। 

তথা চ নারদপঞ্চরাত্রে 1 

সন্দিং বীক্ষ্য হরিং চাদ্যং গুরূন্ স্ব গুরুমেব চ। দ্বিচতুর্বিশদথবা চতুবিংশত্বদর্ধকং । 
নমেতৃদর্দমথবা তদর্ধং সর্ধ্বথ! নমেখ॥ 

বিষুধন্মোন্তরে 1 

দেবাচ্চাদর্শনাদেব 'প্রণমেন্মধুস্থদনং। স্থানাপেক্ষা ন কর্তব্য দৃষ্টার্চাং দবিজসত্তমাঃ। 
দেবাচ্চাদৃষ্টিপৃতং হি শুচি সর্ব পপ্রকীন্ঠিতং ॥ ১৬৫ ॥ 

অথ নসম্বারমাহাক্মাং | 

রি 

শরসিংভে 1 

নমক্কারঃ স্থৃতে| ফজঃ সর্বামজেষ্ চোভমঃ | নমস্কারেণ চিকেন নরঃ পুভো হরিং ব্রজেৎ ॥১৬৬| 

কান্দে ।--- | 

দ্প্রণামং কুরুতে বিষ্ণবে ভক্তিভাবিতঃ। রেণুসংখ্যং বসেখ বর্গে মন্বস্তরশতং নরঃ।১৬৭। 

তত্রৈব শ্রীব্রদ্ষনারদনংবাদে ।-_- 
প্রথমা দণ্ডবদ্ ভূমৌ নমস্বারেণ যোইন্চয়েৎ। স যাং গতিমবাপ্পোতি ন তাং ক্রতুশতৈরপি ॥ 

নমস্কারেণ চৈকেন নরঃ পৃতো হরিং ব্রজেৎ। 
শপ অপ অপ পচ অত জজ ৪ 

স্ব শিশ আষ্টোত্তরণতাদীন্ কুরধ্যাৎ ॥ ১৬৪ ॥ সম্ধিং ভোজনশয়নাদ্যবসরং। বীক্ষ্য 
আলোচ্য। তদ্বাতিরি স্রকালে ইত্যর্থঃ। লোকে সদাচারাহ্ুসারতঃ ৷ আদ্যং হরিং শ্রীকৃষ্ণ । 

গুরবশ্চোক্তাঃ কৌম্বে।_যে৷ ভাবয়তি য৷ স্থতে যেন বিদ্যোপদিশ্ততে। জ্োষ্ঠো ভ্রাতা চ 

ভর্তা চ পঞৈতে গুববঃ স্বৃতাঃ । ইতি তান্। ছিচতুবিংশদিতি অষ্টচত্বারিংশদিতার্থঃ ॥ ১৬৫ ॥ 

সর্ধেযু যজ্ঞেধু মধো নমঙ্কারঃ উত্তমে। যজ্জঃ দেবতারাধনং স্থৃতঃ স্থৃতিকৃতি: ॥ ১৬৬। 

রেণুসংখ্যমিতি দগুপ্রণামাচরণে যাবস্তে। রেণবে। গাত্ৈঃ সংস্প্শ্যন্তে তাবং্সংখ্য তেষাং 

প্রত্যেকং মন্বস্তরশ তং বমেদিত্যর্থ | এবমসংখ্াত্তে তাৎপর্ধ্যং | স্বর্গে উদ্ধ'লোকে বসেদ্দিতি 

অতি: সন্ধানে প্রণতি করিতে নাই। প্রণাম বারত্রয় রত্রয় কর্তব্য, কিন্তু সক্ষম হইলে তাহা 

অপেক্ষা অধিকবার করিলেও ক্ষতি নাই। ১৬৪। নারদপঞ্চরাত্রে এই বিষয় উক্ত হ্ইয়াছে 
যে, শয়নাহারাদি ব্যতিরিক্ত সময়ে অগ্রে হরিকে, তত্পরে গুরুবর্গকে (পিতা, মাতা, বিদ্যা- 

দাতা, জোষ্ট সহোদর ও পতিকে ) এবং স্বীয় গুরুদেবকে অষ্টতত্বারিংশদ্বার কিংবা ষট ত্রিংশ. 

দ্বার অথবা অষ্টাদশধা। কিংবা নবধা প্রণতি করিবে। বিষুধর্মোত্তরে লিখিত আছে যে, হে 

দ্বিজসত্তমগণ! দেবপ্রতিম। দর্শন করিলেই শ্রাহরিকে প্রণাম করিবে, স্থানের অপেক্। করিবে 

না। ধেবমুহ্ঠি দরনান্তে যে কোন ভরব্য দর্শন করা যায়, তৎসমন্তই পবিভ্র বলিয়া বর্ণিত 
হটুয়াছে। ১৬৫। 

অনন্তর নমস্কার-মাহাত্ময ।-হৃসিংহপুরাণে লিখিত আছে থে, নমস্কার হজন্বরূপ এবং 

নিখিল যজ্ঞের মধ্যে প্রধান। একমাত্র নমস্কার দ্বারা মানব বিশুদ্ধ হইয়া হরিকে লাভ 
করে। ১৬৬। স্বন্দপুরাণে লিখিত আছে, ধিনি ভক্তি সহকারে দগ্ুবং হুরিকে প্রণাম 

শি শাশীস্ল শি 



৮ম বিলাস; | ] শীক্হরিভজিবিলাঁমঃ | . ৪২৭ 

তত্রৈব শ্রীশিবোমাসংবাদে ।_ 

ভূমিমাপীড্য জান্ভ্যাং শির আরোপ্য বি । প্রণমেদেঘা হি দেবেশং সোইশ্বমেধফলং লভেং।॥ 

তত্রৈবান্তাত্র ।-- 
তীর্থকোটিসহস্রাণি তীর্থকোটিখতানি চ। নারায়ণ প্রণামন্য কলাং নাহন্তি যোড়শীং ॥ 

শাঠ্যেনাপি নমক্কারং কুর্বতঃ শাঙ্গ ধন্বনে । এতজন্মাজ্িতং পাপং তংক্ষণাদেব নশ্যতি ॥ ১৬৮ ॥ 

রেণুমগ্ডিগাত্রন্ত কণ! দেহে ভবস্তি যৎ। তাবদ্ব্যসহমাণি বিষুলোকে মহীয়তে ॥ ১৬৯। 

বিষুধন্মোতরে ।__ 
অভিবাগ্ঠ জগন্নাথং কৃতার্থশ্চ তথ। ভবেং। নমস্বারক্রিয়া তশ্ত সর্বপাপ প্রণাশিনী ॥ 

জানুভ্যাঞ্চেব পাণিভ্যাং শিরসা চ বিচক্ষণঃ | কতা প্রণামং দেবন্য সর্ববান্ কামানবাপুাং। 

বৈকুষ্ প্রাপ্ো কন্যচিৎ ক্রমগত্যপেক্য়া ॥ ১৬৭॥ নমস্কারমাত্রেণ যোইচ্চয়েং প্রণামরূপমর্চনং 

যঃ কুর্ধ্যাদিত্যর্থঃ ॥ ১৬৮॥ কণ! রেণুপরিমাণবঃ | যদিতাবায়ং যাবন্ত ইতার্থঃ। কল! যে 

ইতি পাঠেহপি স্ এবার্থ ॥ ১৬৯॥ সহ তেন পুনর্মোতিষ্ঠতি কদাচিদপি পশ্চাত্তন্ত পাতকং 

করেন, প্রণতিসময়ে যতসংখ্য ধূলি তাহার দেহে সংলগ্ন হয়, তত শত মন্বস্তর তিনি স্থরপুরে 
বাস করিয়া থাকেন | ২৬৭। এ পুরাণেই ব্রদ্ষনারদসংবাদে লিখিত আছে যে, ভূতলে 

দডবং প্রণাম পূর্বক যিনি নমক্কাররূপ পুঁজ! করেন, তাহার যেরূপ ফল হয়, শত 

যজ্ঞামুষ্ঠানেও সেরূপ ফল লাভ করিতে পারা যায় না। একমাত্র নষঞ্ার দ্বারাই মানব 
বিশ্বদ্ধ হইয়া! শ্রীহরিকে লাভ করে। উক্ত পুরাণের শিবোমাসংবাদে লিখিত আছে, 

ভূতলে জাম্যুগল নিপীড়ন পুর্ববক এবং মস্তক স্থাপন করত যিনি দেবর্দেব ভগবানকে 
প্রণতি করেন, তাহার অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল লাভ হয়। উক্ত পুরাণের অন্যত্র লিখিত 

আছে যে, নারায়ণকে নমস্কার করিলে যে পুণা হইয়া থাকে, সহন্্র কোটি তীর্ঘে তাহার 
যোড়শাংশেরও একাংশ হয় না। শঠতা! সহকারে শাঙ্গধন্থ| হরিকে প্রণাম করিলেও শত 

জন্মার্জিত পাপপুঞ্জ আশু ধ্বংস হইয়! থাকে । ১৬৮। প্রণতি-মময়ে ধূলিধূসরিতকলেবরে 
যতসংখা ধূলিকণা সংলগ্ন হয়, তত সহন্-বর্ষ হরিধামে সম্মানিত হইয়! বাস করিতে 

পারে। ১৬৪। বিধুঃধর্শোন্তরে লিখিত আছে, ধিনি জগংপতিকে নমস্কার করেন, তিনি 

কুতার্থ হয়েন এবং তদীয় নিখিল পাতক বিনাশ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। বিচক্ষণ ব্যক্তি জানু- 

যুগল, করঘ্বয় ও শিরোদেশ দ্বারা ভগবান্কে প্রণতি করিলে নিখিল কামনা লাভ করিতে 
গারেন। বিষুপুরাণে লিখিত আছে, অনাদি, অনন্ত, দৈত্যদানব-নিস্দন ভগবান্কে প্রত্যহ 
নমস্কার করিলে আর যম-দর্শন করিতে হয় না। হে বিগ্রগণ! যাহারা জগন্নাথ নারায়ণকে 
নিরস্তর নমস্কার করেন, তাহাদিগকে আর হরিধাম হইতে অন্য লোকে গমন করিতে হয় 
না। নারদপুরাণে লিখিত আছে যে, শ্রীরুষ্ণকে একবারমাত্র প্রণতি করিলে যে ফল 
প্রাঙ্ধ হওয়। যায় দশসংখ্য অশ্বমেধ যজ্জের অবভূথগানেও সেরূপ ফল হয় না। দশাশ্ব- 

মেধকারীকে পুনর্বার দেহ পরি গ্রহ করিতে হয়, কিন্তু কুষ্পপ্রণামকারী আর পুনর্জন্ম গ্রহণ 



৪২৮ শঞ্হরিভক্িবিলাসঃ। [ ৮ম বিলাসঃ। 

বিষুপুরাণে ।__ 
অনাদিনিধনং দেবং দৈতাদানবদারণং। যে নমন্তি নর! নিত্যং ন হি পশ্ঠস্তি তে যমং | 

যে জন] জগতাং নাথং নিত্যং নারায়ণং দ্বিজাঃ। নমস্তি ন হি তে বিষ্টোঃ স্থানাদন্তত্র গামিনঃ ॥ 

নারদীয়ে।--- একোহপি কৃষন্য কৃতঃ প্রণামো, দশাশ্বমেধাবভৃখৈর্ন তুল্যঃ। 
দশাশ্বমেধী পুনরেতি জন্ম, কুষ্ণপ্রণামী ন পুনর্ভবায় ॥ 

হরিভক্তিন্থধোদয়ে 1 বিষ্কোর্দগুপ্রণামার্থং ভক্তেন পততা৷ সবি । 

পাতিতং পাতকং কৃংনৎ নোত্তিষ্ঠতি পুনঃ সহ ॥ ১৭০ ॥ 
পাঞ্পে দেবদূতবিকৃগ্ডলনংবাদে ।__- 

তপন্তপ্র। নরো৷ ঘোরমরণ্যে নিয়তেন্ছ্িয়ঃ | যৎ ফলং সমবাপ্পোতি তন্নত্বা গরুড়ধবজং | 
কৃত্বাপি বহুশঃ পাপং নরো৷ যোহসমন্বিতঃ। ন যাতি নরকং নত্ব। সর্বাপাপহরং হরিং ॥ 

তত্রৈব বেদনিধিস্তৌ 1-_অপি পাপং ছুরাচারং নরং তং প্রণতং হরেঃ। 

নেক্ষস্তে কিস্কর। যাম্য। উলুকান্তপনং যথা ॥ ১৭১ ॥ 

. বিষুপুরাণে শ্রীযমস্ত নিজভটাহ্বশাসনে 1 
হরিমমরগণার্চিতাজ্বি.পদ্মং প্রণমতি ষঃ পরমার্থতো হি মতঃ। 

তম্পগত-সমস্ত-পাপবন্ধং ব্রজ পরিহত্য যথাগ্রিমাজ্যপিক্তং ॥ ১৭২ ॥ 

্রন্বব্বর্তে ৷ শরণাগতরক্ষণোদ্যতং হরিমীশং প্রণমান্ত যে নরাঃ | 

ন পতস্তি ভবান্থ,ধো শ্লুটং পতিতান্ুদ্ধরতি স্ম তানসৌ ॥ ১৭৩। 

নস্ারিতার্:। ১৭০ ॥ লেগে ঈক্ষিতৃমণি ন পরুবতীতার্চ |-১৭১7- পরসারত) ভবজ 
অতএবুপগত-সমন্তপাপবন্ধং ! ১৭২ ॥ পূর্ববং পশ্চাদ্1 কথক্চিত্তবাদুধী পতিতানপি 

করেন না। হরিভক্তি-ন্থধোদয়ে লিখিত আছে যে, শ্রীহরিকে দণ্ডবং প্রণতিকালে ভক্ত জন 
যখন ভূতলে নিপতিত হন, তখন, তদীয় নিখিল পাঁতকও পাতিত হয়; উত্থানসময়ে তিনি 

আর পাতক সহ মুখিত হন ন| অর্থাৎ আর তাহার প।তক বিছ্বামান থাকে না! । ১৭*। পদ্ম- 
পুরাণে দেবদূতবিকুণগ্ডল-সংবাদে লিখিত আছে, মানব ইন্দ্রিয়নিগ্রহ করত বনে সতত দুশ্চর 

তপন্থান্গুষ্ঠান করিয়া যে ফল লাভ করে, গরুড়ধ্বঙ্গ জনার্দনকে প্রণতি করিলে সেই ফল 
প্রাপ্ত হওয়া যায়। যে ব্যক্তি অসংখ্য অসংখ্য পাপ করিয়া অজ্ঞানে মুগ্ধ থাকে, সর্বপাপনাশন 

হরিকে নমস্কার করিলে আর তাহাকে নিরয়গামী হইতে হয় না । এ পুরাণেই বেদনিধি- 

স্ততিতে লিখিত আছে, পাতকী ও ছুরাচার ব্যক্তি হরিকে প্রণাম করিলে, পেচকগণ যেমন 

ভাস্করাভিমুখে দৃষ্টিসঞ্চালনে সমর্থ হয় না, তদ্রপ য্মকিহ্করেরাও সেই পাতকীর প্রতি 
নেত্রপাত করিতে সক্ষম হয় না। ১৭১। বিষুপুরাণে দৃতগণের প্রতি যমের উপদেশ- 
সময়ে বর্ণিত আছে যে, স্থরগণও বাহার পাদপদ্ম পৃজ! করেন, সেই খ্রহরিকে যে ব্যক্তি 
ভক্তি সহকারে প্রণাম করে, তাহার নিখিল পাতক বিদুরিত হয়, স্থতরাং হোমাগ্রিবৎ 
বিশ্তদ্ধ সেই মানবকে পরিহার পূর্বক তোমরা অন্তত্র প্রস্থান করিও । ১৭২। 
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অষ্টমন্কদ্ধে চ বলিবাক্যে।--অহো৷ পপ্রণামায় কৃত; সমুদ্যমঃ প্রপনভক্তার্থবিধৌ সমাহিত; । 
যল্লোকপালৈল্মসথ গ্রহোইমরৈরলন্বপূর্ব্বোইপদদেইন্থরেইপ্পিত: ॥ ১৭৪ | 

অত এব নারায়ণবুাহত্তবে ।_ 

অহো! ভাগ্যমহো৷ ভাগ্যমহে! ভাগ্যং নৃণামিদং | যেষাং হরিপদাজাগ্রে শিরে। ন্তত্তং যথ। তথা ॥ 

কিঞ্চ নারসিংহে ভ্ীযমোক্কৌ।__ 
তন্ত বৈ নারসিংহশ্য বিষ্ঞোরমিততেজসঃ | প্রণামং যে প্রকুর্ধস্তি তেষামপি নমো নম: ॥ 
ভবিষ্যোত্বরে চ জলধেন্ুপ্রঙ্গে ৷ 

বিফোর্দেবজগন্াতুর্জনারদনজগৎপতে; | প্রণামং যে রক্ত তেমামপি নমো নমং ॥ ১৭৬॥ 
শা পম পপ ০৮ পাস জপ পাসে িস্সসী প কপ! টা শপ ত পর ল ০০০ পপি শা 

সতঃ তান্ প্রণামকর্তূন অসৌ হরিকুত্বরতি নম উদদধার। যা ্ হেজৌ গতিতান্ 
রষ্টানপি তান্ নরানসাবৃদ্ধরতি যতঃ তত কিং বন্তব্াং তংপ্রণামকারিণো ন 
পতন্তীতার্থঃ ॥ ১৭৩।॥ অহো ভগবন্ ত্বত্প্রণামন্র মহিমা । যদর্থং কৃতঃ . সমুদ্যম এব 

প্রপন্নানাং ত্বদেকনিষ্ঠভক্তানাং যোইরঘ্তস্ত বিধৌ অভক্তেইপি ময়ি তন্ত সম্পাদনে সমাহিত: 

অপ্রমত্তঃ স্থিতঃ, কুতঃ ষৎ যেনোদ্যমেন লোকপালরমরৈঃ সব প্রধানৈরপ্যলবপূর্বস্বথ গ্রহ: 

অপমদে নীচে রাঙ্রদে মধ্যপ্পিতঃ | অগ্বং ভাবঃ। পরমেশ্বরায় তুভামহং বরাকস্ত্রিলোকীং 
দত্তবানিত্যেতদান্তাং প্রণামোইপি ন সম্যক্ কৃতঃকিন্ত তদর্থমুদ্যমমাত্রং কৃতং তেন চ কর্ম তপো- 

দানার্দি-কোটিভিরপালভ্যন্তদন্থ গ্রহঃ সম্পাদিত; অহে। ততপ্রণাম প্রভাবাশ্চধ্যত্বমিতি ॥ ১৭৪ ॥ 

যথ! তথ! যেন কেনাপি প্রকারেণেত্যর্থ; ॥ ১৭৫ ॥ তেযাং তেভ্যোইপি নমো নমঃ ভক্ত 

বীক্গা ॥ ১৭৬। 
স্পা ৮ শিপন শীল পপি ০ পপ পাত পাপা »শপাপশশাশািপিতত ৯ শতাাপপশাশি ৭ স্পা 

রদ্ধবৈবর্তপুরাণে লিখিত আছে যে, ধাহারা শরণাগত, পালক ঈশ্বর হরিকে ্রণতি 

করেন, তাহাদিগকে ভবসাগরে নিপতিত হইতে হয় না, কিংবা যদি পরে নিপতিত হইবার 

আশঙ্কা থাকে, তবে হরি তাহাদিগকে পরিত্রাণ করেন। ১৭৩। তাগবতের আষঠমন্বান্ধ 
বলি-বাক্যে প্রকাশিত আছে, হে ভগবন্। শরণাগত ভক্তকুলের ন্যায় সতর্ক হইয়। আমি 

আপনাকে প্রণামার্থ কেবল মাত্র উদেধাগ করিয়াছি, কিন্তু বস্কতঃ আমি প্রণত হই নাই, 
তথাপি আপনি এই হীন দানবের প্রতি ষে প্রকার অনুগ্রহ দেখাইয়াছেন, এক্সপ অন্গগ্রহ 

পূর্বে লোকপাল সথরগণও প্রাপ্ত হন নাই। ১৭৪। অতএব নারায়ণবৃাহস্তবে উক্ত আছে 
যে, যে সমন্ত ব্যক্তির শিরোদেশ কোন প্রকারে হরিচরণ-কমলের জগ্রে সমর্পিত 

থাকে, অহো! তাহাদিগের কি সৌভাগ্য ! ১৭৫। নৃসিংহপুরাণে শ্রীষমোক্তি আছে, 
ধাহারা অসীমতেজাঃ নৃমিংহরপী সেই হরিকে বন্দনা করেন, তাহাদিগকে পুনঃ পুনঃ 

মমস্কার। ভবিষ্যপুরাণে উত্তর ভাগে জলধেছুপ্রসঙ্গে লিখিত আছে যে, ধার! জগন্ধাতা 

জনার্দন বিশ্বনাথ হরিকে প্রণাম করেন, সেই সকল ব্যক্তিকেও পুনঃ পুনঃ নমকার 

হরি। ১৭৬। 
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অথ প্রণামনিতাত]। ্ 
বৃহন্ারদীয়ে লুব্বকোপাখ্যানারস্ভে | _- 

সকঘ্বা ন নমেদযস্ত বিষণবে শর্মকারিণে। শবোপমং বিজানীয়াৎ কদাচিদপি নালপেহ॥ ১৭৭। 
কিঞ্চ পান্সে বৈশাখমাহাজ্মো যমত্রাক্ষণসংবাদে 1 

পশ্স্তে৷ ভগবদ্ধারং নামশস্ত্পরিচ্ছদং । অকৃত্বা তৎ্প্রণামার্দি যাস্তি তে নরকৌকসঃ ॥ ১৭০ ॥ 
অথ নমদ্ষারে নিষিদ্ধানি। 

বিষ্ুস্বতৌ।__ 

জন্মপ্রভৃতি যং কিঞ্চিং পুমান্ বৈ ধর্মমাচরেৎ। সর্বং তন্লিক্ষলং যাতি একহস্তাভিবাঁদনাৎ ॥ 
বারাহে। বন্প্রাবৃতদেহস্ব যো নরঃ প্রণমেত মাং । স্ত্রী সজায়তে যূর্থ: সপ্ত জন্মানি ভামিনি । 
কিঞ্চান্তত্র ।-_ 

অগ্রে পৃষ্ঠে তথ! বামে সমীপে গর্ভমন্দিরে। জপহোমনমস্কারান্ন কুযাৎ কেশবালয়ে॥ ১৭৯ | 
অপি চ।-_' 

সকৃভূমৌ নিপতিঠো ন শক্তঃ প্রণমেন্ুহঃ। উ্থায়োখায় কর্তব্যং দণ্ডবৎ প্রণিপাতনং ॥ ১৮০। 
অপ্যর্থে বাশ: | নালপেৎ তং ন সম্ভাষেত নান্তিকত্বাপত্তে:॥ ১৭৭॥ নামব্রীরফাদি 

শঙ্গং নুদর্শনাদি, তাভ্যাং শোভিতমিতার্থঃ। ইতি ভগবদালয়লক্ষণমূক্তং। তশ্ত ভগবত; প্রণামং, 
আদিশবেন দর্শনাদি অকৃত্বা যে যাস্তি ॥ ১৭৮। 

অগ্রাদিকং ভগবত এব জ্ঞেয়ং। তত্র ন কুর্ধ্যাং। কেশবালয় ইতি আলয়ব্যতিরিক্ত- 
স্থানে তু কুরধ্যাদিত্যর্থ; ॥ ১৭৯॥ শক্তশ্চেততহিভূমৌ সরুপ্নিপতিতঃ সন্ শিরশ্চালনাদিমাত্রেণ 
ুহুর্ন প্রুণমেং। নম তহি” কথং প্রণমেত্তদাহ উখায়েতি ॥ ১৮০ ॥ 

অনন্তর প্রণামের নিত্যতা।_বৃহন্ারদীয় পুরাণে লুন্ধকের উপাখ্যানারভে লিখিত আছে, 
যেব্যক্তি কল্যাণকর হরিকে একবারমাত্রও বন্দনা না করে, সে শব সদৃশ, তৎসহ কদাচ 
আলাপ,করিবে না । ১৭৭। পদ্মপুরাণে বৈশাখমাহাত্মো যমব্রাহ্মণসংবাদে লিখিত আছে, যে 

: সকল ব্যক্তি ভগবান্ জনার্দনকে প্রসতি ও দর্শনাদি না করত, শ্রীকুষ্ণ প্রভৃতি নাম ও স্থদ- 
শন প্রতৃতি অস্ত্র বারা বিরাজমান দেবনিকেতন কেবল নিরীক্ষণ করিয়াই প্রস্থান করে, 
নরকে তাহাদিগের বাস হয়। 

অতঃপর নমস্কারে নিষিদ্ধ।--বিষুস্বতিতে লিখিত আছে, একহস্তে প্রভৃকে অভিবাদন 
করিলে আজন্মসঞ্চিত যাবতীয় ধর্্মাচরণ বিফল হইয়া! যায়। বরাহপুরাণে লিখিত আছে, হে 
ভাবিনি! কেহ সর্বাঙ্গ বসনাবৃত করিয়া আমাকে বন্দনা করিলে তাহাকে সপ্তজন্ন যাবং 
শ্বেতকুঠী ও মূর্খ হইতে হয়। অন্তত্র আরও লিখিত আছে, হরিনিকেতনে, প্রতৃর পুরো- 
ভাগে, পৃষ্ঠদেশে, বামপার্থে, নিকটে এবং মন্দিরাভ্যান্তরে জপ, হোম ও বন্দনা করিতে নাই। 
১৭৯। আরও লিখিত আছে, সক্ষম হইলে একবারমাত্র ভূতলে নিপতিত হইয়া পুনঃ পুনঃ 
প্রতি করিবে না, প্রতিবার গাত্রোখান পূর্বক দণগ্ডবৎ প্রণাম করিবে। ১৮। 
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অধ প্রদক্ষিণা। 

ততঃ প্রদক্ষিণাং কুরধযাৎ ভক্ত্যা ভগবতে। হরেঃ। নাঁষানি কীর্তয়ন্ শো তা সাষ্টাঙ্ষবন্ননাং॥ 
প্রদক্ষিগ।নংখ্য। | 

নারসিংহে ।-- 

একাং চণ্ডযাং রবৌ সধ তিন্বো। দদ্যাস্বিনায়কে। চতশ্রঃ কেশবে দদ্যাৎ শিবে ত্র্দপ্রদক্ষিণাং।১৮১। 
অথ প্রদক্ষণমাহাস্ত্যং। 

বারাহে ।-- 

প্রদক্ষিণাং যে কৃর্বান্তি ভক্তিযুক্তেন চেতসা | ন তে যমপুরং যাস্তি যাস্তি পুণ্যকূতাং গভিং॥১৮২ 

স্তিঃ প্রদক্গিণং কুরধ্যাৎ সাষ্টাঙ্গকপ্রণামকং। দশাশ্বমেধস্য ফলং প্রাপু ান্নাতর সংশয়; | 
্কান্দে শ্রীব্রঙ্গনারদসংবাদে । 

বিষ্চোবিমানং যঃ কুর্ধাৎ সকপ্তক্তা। প্রদক্ষিণ | অশ্বমেধসহত্শ্ত ফলমাপ্োতি মানবঃ॥১৮৩। 
তত্ৈব চাতুন্বাস্যমাহাত্ম্ে ।__ 

চতুর্বারং ভ্রমীভিস্ক জগৎ সর্ধং চরাচরং | ক্রান্তং ভবতি বিপ্রাগ্র্য তীর্ঘগমনাধিকম্ 1১৮৪। 
তজ্জৈবান্যত্র ।__ 

 পরদদক্িণস্ক যঃ কুষ্যাৎ হরিং ভঞ্যা 1 নমন্থিতঃ| হংসযুক্তবিমানেন বিষ্ুলোকং স গচ্ছতি ৷ 

_ শো সত্যাঞ্চ তাং ্রদক্ষিণাম্ অষ্টাঙ্গেন বন্দনেন প্রণামেন সংহিতাহ কৃরধ্যাৎ ॥ ১৮১ ॥ 
পুণ্যমত্র ভক্কিলক্ষণং তংকৃতাং ভক্তানামিতার্থঃ ॥ ১৮২॥ বিমানমিব বিমানং প্রাসাদ 

রথং বা ॥ ১৮৩॥ ক্রান্তং পরিক্রান্তং ত্রমী প্রদক্ষিণা। তীর্থগমনাধিকং ॥ ১৮৪ ॥ সপ্রদ্বীপবত্যাঃ 

অতঃপর প্রদক্ষিণ! ।-_তৎপরে ভক্তি সহকারে ভগবান্ বিষুকে খরক্ষিণ ও তাহার নাম 
সংকীর্তন করিবে এবং সক্ষম হইলে সাই্টাঙ্গে প্রণতি করত প্রদক্ষিণ করিবে। 

অনস্তর প্রদক্ষিণসংখ্য| ।---নৃসিংহপুরাণে লিখিত আছে, চণ্ডী দেবীকে একবার, প্রভাকরকে 
সপ্তবার, গণপতিকে তিনবার, হরিকে চারিবার এবং মহাদ্দেবকে অর্দবার প্রদক্ষিণ 

করিবে * | ১৮১। ্ | | 

অতঃপর প্রদক্ষিণ-মাহাত্ময ।- বরাহ্পুরাণে লিখিত আছে , যে সকল ব্যক্ধি ভক্কিপৃত মনে 

হরিকে প্রদক্ষিণ করেন, তাহাদিগকে শমন্পুরে গমন করিতে হয় না তাহারা ভক্তজনের 

গতি লাভ করেন। ১৮২। সাষ্টাঙ্গ প্রণতি পূর্বক ভগবান্কে বারত্রয় প্রদক্ষিণ করিলে দৃশাশ্ব- 

মেধের ফল হয় সন্দেহ নাই। স্বন্বপুরাণে ব্রহ্মনারদসংবাদে লিখিত আছে, ধিনি ভক্তি সহ- 

কারে একবারমাত্র হরিমন্দির কিংবা রথ প্রদক্ষিণ করেন, তাহার দশ শত অশ্বমেধাহুষ্ঠানের 

ফললাভ হইয়া থাকে ।১৮৩। এ স্থানে চাতুখাস্মাহাত্ম্যে লিখিত আছে, হে দ্বিজসতম ! ভগ- 
বান্কে বারশ্তুষ্টয় প্রদক্ষিণ করিলে চরাচর নিখিল বিশ্ব প্রদক্ষিণ করা হয় এবং তদদারা তীর্থা- 

* শিব প্রদক্ষিণে মন্ত্রী অর্ধচন্রক্রমেণ তু। 'মবাসবাকরমেণৈব ৫ সেমন্ুত্রং ন লজ্ঘয়েং॥ 1 
শিব প্রদক্ষিণ করিতে হইলে অর্ধচন্্াকারে প্রদক্ষিণ করিতে হয়| অর্বাৎ ঝমদিক হইতে দক্ষিণ দিকে 

গমন করিবে বিস্ত সোমলুজ লঙ্ঘন করিবে না ( সোসদুত্রক্জলনিংসরণ পথ )। ৫ 
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নারসিংহে ৷ 

প্রদক্ষিণেন চৈকেন দেবদেবন্ত মন্দিরে । কৃতেন যৎ ফলং নৃণাং তচ্ছগুধ নৃপাত্বজ। 

পৃথীপ্রদক্ষিণফলং যতৎ প্রাপ্য হরিং ব্রজেৎ॥ 

অন্যত্র চ।- এবং রুত্বাতু কৃষ্ণদ্য যঃ কুর্য্যান্দিঃ প্রদক্ষিণং। সপ্তদ্বীপবতীপুণ্যং লভতে তু পদে পদে। 

পঠন্লামসহনস্ত নামান্তেবাথ কেবলং ॥ 
হরিভক্তিৎন্থধোদয়ে ।-_ 

বিষুং প্রদক্ষিণীকৃর্বনন্ যস্তত্রাবর্ততে পুনঃ। তদেবাবর্তনং তস্য পুনর্নাবর্ততে ভবে ॥ ১৮৫ ॥ 

বৃহন্নারদীয়ে যমভগীরথসংবাদে ।-__ 

প্রদক্ষিণত্রয়ং কুরধ্যাৎ যে। বিষ্বোর্মঙুজেশ্বর ৷ সর্বপাপবিনির্,ক্তো। দেবেক্রত্বং সমঙ্ুতে ॥ 

তত্ৈব প্রদক্ষিণমাহাস্মে সুধর্থোপাখ্যানারস্তে 1 
ভক্ত্যা কুর্বস্তি যে বিষ্কোঃ প্রদক্ষিণচতুষ্টয়ং। 

তে২পি যান্তি পরং স্থানং সর্বলোকাত্মোত্তমম্ ॥ ১৮৬ ॥ 

তৎ খ্যাত; যৎ স্বধর্মস্য পূর্বন্মিন্ গৃজন্মনি | 

কষ্পপ্রদক্ষিণাভ্যাসান্সহাসিদ্ধিরভূদিতি ॥ ১৮৭। 

পৃ ্যাঃ পু পুণ্যং (দবানেন প্রদক্ষিণীকরণেন বা যং ফলং তদিত্যর্থঃ। অথেতি অথবা। আবর্তে 

পরিভ্রমতি ॥ ১৮৫ ॥ অপি নিশ্চয়ে পূর্ববোক্তসমুচ্চয়ে ব1। প্রশ্ান্তীতি বা! পাঠঃ ॥১৮৬। তৎ খ্যাতং 

বৃহ্গারদীয়তঃ প্রসিদ্ধমেব। অত গুদিশেষলিখনেনালমিতি ভাবঃ। কিং তদ্দিতি লিখতি যত সধর্দ-. 

গমন হইতেও সমধিক ফল হইয়া থাকে । ১৮৪। উক্ত গ্রন্থের অন্যত্র লিখিত আছে, ধিনি 

ভক্তিমান্ হইয়া জনার্দনকে প্রদক্ষিণ করেন, তিনি হংসযানে আরোহণ পূর্বক হরিধামে 
প্রস্থিত হন। নৃসিংহ্পুরাণে লিখিত আছে, হে রাজকুমার! নরগণ দেবপত্তম হরির মন্দির 

একবার মাত্র প্রদক্ষিণ করিলে যে ফললাভ করেন, তাহা অবধান করুন্। সেই নকল ব্যক্তি 

বন্থমতী প্রদক্ষিণের ফল প্রাপ্ত হন এবং ভগবান্ হরিকে লাভ করিয়া থাকেন। অন্তাত্রও 

লিখিত আছে, যে ব্যক্তি এইবপে হরিকে দুইবার প্রদক্ষিণ করেন এবং সহঅনাম কিং প্রভুর 

নাম মাত্র সংকীর্তন করেন, পদে পদে তাহার সপ্তথ্বীপা বন্ধপ্ধর! প্রদক্ষিণের কিংবা! দানের ফল 

লাভ হইয়া! থাকে । হরিভক্কিহধোদয়ে লিখিত আছে, হরিকে একবার প্রদক্ষিণ করিয়। পুনরায় 
প্রদক্ষিণ করিলে আর সংসারে পুনরাবৃত্তি করিতে হয় না।১৮৫। বৃহয্লারদীয় পুরাণে যমভগীরখ- 
সংবাদে লিখিত আছে, হে নুপতে ! যিনি হরিকে তিনবার প্রদক্ষিণ করেন, নিখিল পাতক 

হইতে উত্তীর্ণ হইয়। ইন্্রত্ব লাভ করেন। এ গ্রন্থে প্রদক্ষিণমাহাত্্যে স্থধর্দোপাখ্যানারস্তে 

লিখিত আছে, যে সকল ব্যক্তি ভক্তি সহকারে হরিকে চারিবার প্রদক্ষিণ করেন, ভাস্করধামের 
উত্তম স্থান হইতেও উত্তম স্থানে তাহার গতি হয়। ১৮৬। পূর্বতন গৃথজন্মে শ্রীহরিকে 
প্রদক্ষিণ করায় হ্ধর্শের ষে মহাসিদ্ধি প্রাপ্তি হইয়াছিল, তাহ। বৃহন্নারদীয় পুরাণে প্রথিত 
আছে। ১৮৭। 
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বিফত্বতৌ ।-_ অথ প্রদক্ষিণায়।ং নিষিদ্ধং। 

একহস্তপ্রণামশ্চ এক] চৈব প্রদক্ষিণ । অকালে দর্শনং বিষোর্স্তি পুণাং পুরাকৃতং ॥ 

কিঞ্চ।-- কৃষ্ণস্য পুরতে৷ নৈব কুরয্যস্যৈব গ্রদক্ষিণাং। 
কুধ্যান্ত মরিকারূপাং বৈমুখ্যাপাদনীং প্রভৌ ॥ 

তথা চোক্তং।-_ প্রদক্ষিণং ন কর্তব্যং বিমুখত্বাচ্চ কারণাৎ ॥ ১৮৯॥ 
অথ বর্মাদ্যপণং। 

ততঃ শ্রীরষ্খপাদাজে দাসোনৈব সমর্পয়েৎ। ত্রিভির্মইৈঃ স্বকর্মাণি সর্ববাণ্যায্মানমপাথ ॥১৯৩। 

ন্তরাপ্। 

ইতঃ পূর্ব প্রাণবুদ্ধিদেহ্ধর্মাধিকারতে। জাগ্রত্বপ্ন ্ যুপ্ত্যবস্থাস্থ মনসা বাচ1 কর্ণ! 
হস্তাভ্যাং পঞ্্যামুদরেণ শিশ্ন! যত স্বৃতং যদুক্তং যৎ কৃতং তত সর্ব প্রীরুষ্ণার্পণং ভবতু স্বাহা। মাং 

মদীয়ধ্চ সকলং হরয়ে সমর্পয়ামীতি । ও ততসদিতি ॥ ১৯১॥ 
অথ তত্র কর্মার্পণং। 

বৃহন্ারদীয়ে।_ বিরাগী চেৎ কর্মফলে ন কিঞ্চিদপি কারয়েং। 

অর্পয়েত স্বকৃতং কর্ম প্রীয়তামিতি মে হরিঃ ॥ ১৯২ ॥ 

সোতি। তাখ্যায়িক। চ তীত্রৈব প্রসিদ্ধ! ॥ ১৮৭ ॥ অকালে ভোজনাদিসময়ে ॥১৮৮। ভ্রমরিকা 

আবর্তবস্তুমণং তদ্রপাং প্রদক্ষিণাং নৈব কৃর্ধ্যাৎ। তত্র হেতুঃ। প্রভৌ৷ ভগবতি বৈশুখ্যং পৃষ্ঠনানং 
তসা আপাদনীং কারিণীং ॥ ১৮৯ ॥ 

দাস্যেনৈব ব্রন্ধার্পণাদিরূপেণ। অথানন্তরং আত্মানমপি তৈব সমর্য়ে ॥ ১৯০ 1 

মনসা যৎ স্বৃতং বাঁচা যছুক্তং হত্তাদিভিঃ কর্ণ! যৎ কৃতমিতি সন্বন্ধঃ। তত্র শিক! 

শিশ্পেন ॥ ১৯১॥ 

অতঃপর প্রদক্ষিণ ক্রিযাঁয় নিষিদ্ধ 1 বিষুম্থৃতিতে লিখিত আছে, একহস্তে প্রণতি, বারৈক 

প্রদক্ষিণ এবং অপময়ে ( ভোজনাদিকালে ) হরিকে দর্শন করিলে পূর্ববসঞ্চিত পুণ্য বিনাশ প্রাপ্ত 

হয়। ১৮৮1 আরও লিখিত আছে, শ্রীকৃষ্ণের পুরোভাগে মগ্ডলাকারে ভাঙ্করদেবকে প্রদ- 

ক্ষিণ করিতে নাই। এ প্রকার করিলে ভগবানের অভিমুখে পশ্চাদ্দেশ স্থাপিত হইয়! থাকে । 

এই বিষয়ে উক্ত আছে ষে, বৈমৃখ্যরূপ কারণ নিবন্ধন প্রদক্ষিণ নিষিদ্ধ। ১৮৯। 
অনন্তর কম্মাদি সমর্পণ ।--তৎপরে মন্্রত্রয় দ্বারা নিজ কর্ম সকল দাসত্বভাবে হরির চরণ- 

কমলে সমর্পণ করিবে। তৎপরে আত্মার্পণও কর্তৃব্য। ১৯০ 

উক্ত মন্ত্য়।_আমি প্রাণ, বুদ্ধি, ও শরীর ধর্তের অধিকারে ইতিপূর্বে জাগ্রৎ স্বপ্ন 
ও নুষুগ্তিকালে চিত্তে যাহা স্মরণ করিয়াছি, বাক্যে যাহা প্রকাশ করিয়াছি এবং কর্ম ( শারী- 

গ্রিক ব্যাপার ) কর; চরণ, জঠর ও শিশ্ন হারা 'যাহা করিয়াছি, তৎসমন্ত শ্রীহরিকে সমপিত 

 হুউক্। আপনাকে এবং আমার নিখিল ভ্রব্য শ্রীহরিকে ৮, করিতেছি। সেই ব্দ্ধবিষু₹ 

শিবাত্মক নিত্ন্বরূপ। ১৯১। 
৫ 



৪৩৪ গ্ীঞ্ীহরিভক্তিবিলানঃ | [৮ম বিলাস: 

অত এব কৃর্মপুরাণে।-_- 

গ্রীণাত ভগবানীশঃ কর্ম্ণানেন শাশ্বতঃ। করোতি সততং বৃদ্ধা ব্রদ্ধার্পণমিদৎ পরৎ । 
যদ্ব! ফলানাং সংন্যাসং প্রকু্ধযাৎ পরমেশ্বরে। কর্মণামেতদপ্যাহত্র্গার্পণমন্ত্ত্তমং ॥ ১৯৩ ॥ 

অথ কর্মাপণবিধিঃ | 

দক্ষেণ পাঁণিনার্থাস্থং গৃহীত্বা চুলুকোদকং | নিধায় কৃষপাদাজসমীপে প্রার্থয়েদিদং ॥ 
পাদত্রয়ক্রমাক্রান্ত টত্রলোক্যেশ্বর কেশব । ত্বতপ্রসাদাদিদং তোয়ং পাদ্যৎ তেইস্ত জনার্দন ॥ 

অথ কর্দ/পণমাহাজ্মাং। 
বৃহন্নারদীয়ে।__ 

পরলোকফলপ্রেপ্ম, কুরধ্যাঁৎ কম্মাণ্যতন্দ্িতঃ| হরের্িব্দেয়েত্বানি তৎ সর্ব ত্বক্ষমুং ভবেং। 
অতএব নারারণধ্যুহস্তবে।-_-কষ্কার্পিতফলাঃ কষ স্বধন্মেণ যজন্তি যে। 

বিষুভক্যর্ঘিনো৷ ধন্তান্তেভ্যোখগীহ নমো৷ নমঃ ॥ ১৯৪ ॥ 
অথ শ্বাপণবিধিঃ। 

অহং ভগবতোইংশোইম্ছি সদ| দাসোইন্মি সর্ববথ]। 

তং কপাপেক্ষকে। নিত্যমিত্যাআ্মানং সমর্পয়েৎ ॥ ১৯৫ ॥ 

হরির শ্রীযতামিত্যেবং সমপর়েৎ ॥১৯২। শ্রীণীস্বিতি বুদ্ধা করোতি যৎ। পরং শ্রেঠং নাহং 
কর্তা সর্বমেতৎ ব্রদ্মৈব কুরুতে তথা হ্ৃত্র তথ্বদ্বার্পণং প্রোক্তমিত্যাদিন! তত্রৈবোক্তপ্রকা রদর্শ- 
নাৎ। সংন্্যাসং সমর্পনং কম্মণাংবা সংন্যাসং ॥ ১৯৩ ॥ 

দক্ষেণ দক্ষিণেন। অর্ধ্যগ্থৎ অর্ধ্যপাত্রবপ্তি চূলুকমাত্রোদকং ॥ ১৯৪ ॥ 

অতঃপর তাহাতে কর্ম্বসমর্পন ৷ বৃহস্নারদীয়পুরাণে লিখিত আছে, কর্মকলেবিরাগী হইলে 

কিছুই করিবে ন|। ভগবান্ মত্প্রতি প্রীত হউন্, এই বলিয় স্বকৃত কন্ম সমশণ করিতে 
হইবে। ১৯২। কু ু রাণে উক্ত আছে, নিত্যন্বরূপ ভগঝান্ পরেশর মদীয় এই কর্শ স্বার। গ্রীত 
হউন্, যদ্দি এইরূপ জ্ঞান করিয়। কিছু অনুষ্ঠান কর! যায়, তংসমস্তই শ্রেষ্ঠ ব্রন্ষা্ণ জানিবে। * 
কিংব।'কর্মের যাবতীয় ফল পরমেশ্বরে অর্পণ করিলেও তাহাকে শ্রেষ্ঠ ব্রঙ্ধার্পণ কহে। ১৯৩। 

অন্তর কন্মার্পণবিধি।-_-দক্ষিণ করে অর্ধ্যভাগ্স্থ এক চুলুক জল গ্রহণ পূর্বক হরির চরণ- 

কমল সন্গিধানে স্থাপন করত প্রার্থন। করিবে যে, হে ত্বিবিক্রম! হে ত্রিতুবনাধিপতে ! হে 
কেশব! হে জনাদ্দন! ভবদীয় অন্তগ্রহে এই জল আপনার চরপোদক হউক্। 

তৎপরে কর্দাপূৃ্ণমাহাত্ময ।_বৃহ্নারদীয় পুরাণে লিখিত আছে যে, ধিনি পরলোকে ফল- 
লাভ বাসনায় সতর্ক হইয়া ক্রিয়ানু্ঠান করেন, আর তৎসমস্ত কর্ম হরিকে অর্পণ করেন, 
তাহার সেই সমস্ত কর্ম অক্ষয় হইয়া থাকে। অতএব নারায়ণব্যুহত্তবে উক্ত আছে, যে 
সকল ব্যক্তি হরিভক্ষিনিষ্ঠ হুইয়। শ্রীহরিকে কর্মফল অর্পন করত নিজ নিজ ধর্থাচ্সারে 
তাহার পুজা! করেন, সেই সকল ব্যক্তি ধন্যবাদের পাত্র, স্থতরাৎ পুনঃ পুনঃ তাহাদিগকে 
নমক্কার করি। ১৯৪। 

* অর্থাৎ ভ্রদ্ধ স্বারাই সমণ্ড অনুষ্ঠিত হইতেছে, আমি কিছুই করি নাঃ এরূপ জানের নাম বক্গার্পণ। -: 

৭ শা্রা 



৮ম বিলাসঃ। ] রী শীহরিভক্তিবিলাসঃ। ৪৩৫ 

তথ! চোক্তং প্রশঙ্করাচার্্যপাদৈঃ1-_ 

সত্যপি ভেদাপগমে নাথ তবাহং ন মামকীনন্ং। 
সামুন্রো হি তরঙ্গঃ কচন সমৃদ্রো ন তারঙ্গঃ ॥ ১৯৬॥ 

অধাস্বাপণমাহাত্মাং। 

সপ্তমস্কদ্ধে শ্রীগ্রহলাদোক্তৌ। 

ধর্মার্থকাম ইতি যোইভিহিতত্তিবর্গ ঈক্ষা ত্রয়ী নয়দমৌ বিবিধা চ বার্তা । 
মন্তে তদেতদখিলং নিগমস্য সত্যং স্থাত্মার্পণং স্বস্থহৃদঃ পরমন্য পুংসঃ ॥ ১৯৭ 

একাদশে শ্রীভগবদুদ্ধবসংবাদে ।-_ 

মর্ত্যো৷ যদ ত্যক্তসমন্তকম্ম। নিবেদিতাত্মা বিচিকীর্ধিতো মে। 

তদাস্ৃতত্বং প্রতিপদ্যমানো ম়াতভূয়ায় চ কল্পতে বৈ॥ ১৯৮ ॥ 

_ অংশোইন্মি ইত্যনেন নিত্যমৃক্তশুদ্বস্বভাবত্বাদিকং, অতঃ সদ দাসোইম্ীতি নিত্যদান্তং 
চাভিপ্রেতং। এবং সর্ধপ্রকারেণ যদ্ব৷ তথাপি সর্ব! য| তন্য ভগবতঃ রুপা তশ্যা অপেক্ষকঃ 

তদেকগ্রার্থক ইতি প্রেমপরতা কুচিতা। ইতি এবমেবাত্মানং সম্যগর্পয়েৎ নিবেদয়েহ। 

ন ত্বৈক্যেনেতার্থ; ॥ ১৯৫ ॥ তচ্চ মায়াবাদ্যাচার্যোক্ত্যাপি সংবাদয়তি সত্যপীতি ভেদশ্ত মায়া- 
কৃতসংসারিত্বাদেরপগমে বৃত্তেইপি। আত্মতত্বজ্ঞানে সত্যপীতার্থ:। তবাহং দাসোম্মীত্যর্থ: 
ন তু মামকীনম্্ব। অংশেনাংশিনো ব্যাপকত্বাসম্ভবাৎ। তথা সতি সাম্যাপত্তেঃ। এবং 
ভেদাতেদমিদ্ধাস্তোক্তমভেদেইপি ভেদং দৃষ্টান্তেন সাধয়তি সামুদ্র ইতি। তরঙ্গস্ত জলময়- 
স্বাদিনা সমৃদ্রাদভিরস্বেইপি অংশতয়! পরিচ্ছিন্নত্বাদিনা! ততো! ভিন্ন এবেতি দ্িকৃ। এতচ্চ 

শ্রভাগবতামৃতটীকায়াং বিস্তরেণ বিবুতমেবান্তি ॥ ১৯৬॥ 

ধর্মোহ্্থঃ কামশ্চেতি যন্ত্রিবর্গ: | তদর্থক যে ঈক্ষাযা অভিহিতাঃ। ঈক্ষ আত্মবিদ্যা ত্রয়ী 

ধন্ধবিষ্যা, নয়ন্তর্কঃ, দমে। দণ্ডনীতিঃ, বিবিধা চ বার্তা জীবিকা, তদেতৎ সর্বং নিগমস্থ বেদস্থার্থ- 

জাত, স্বনুহদঃ স্বান্তর্যামিনো নিজ্প্রিয়তমন্ত বা! পরমন্ত পুরুষোত্মন্ত শ্রীকৃষন্য স্বাতআ্ার্পণং 

্বাত্মনি অপরিং সংযৌজনং। যা স্বাত্মনঃ স্বকীয়দেহস্ত মনসো! বা কিংবা জী বাস্মনন্তস্মিরপ্্যতে- 
ইনেনেত্যর্পণং তৎ লাধনঞ্চেতহি সত্যং মন্তে সত্যপরত্থাৎ। অন্তথা তু তৎ সর্বমনত্যমেব। 

অতঃপর আত্মসমর্পণবিধি।-_-আমি প্রভু; প্রতুর অংশস্বরূপ এবং নিরস্তর সকল প্রকারে তদীয় 

কিন্কর; আমি সর্বদ! তাহার কৃপাপ্রার্থী, এই প্রকারে আত্মসমর্পণ করিতে হয়। ১৯৫। এই 
বিষয়ে শঙ্করাচার্ষ্যের উক্তি আছে যে, হে নাথ! ব্রহ্ম ও অবিদ্যায় ভেদজ্ঞান নাই বটে, 

তথাপি আমি তোম! হইতে ভিন্ন; কিন্তু তুমি আম! হইতে পৃথক নহ; কেন না, সাগর- 

তরক্ক সলিলময় হইলেও তরঙ্গ শবে অভিহিত হয়, কদাচ তাহাকে সাগর বলিয়া অভিহিত 

করা যায় না। ১৯৬। 

তানন্তর আত্মার্পণমাহাত্থা ।-_ভাগবতের সপ্তমন্বদ্ধে প্রহ্থাদোক্তি আছে যে, ধর্শার্থকাম- 

রূপ তরিবর্গসাধনার্থ যে ঈক্ষা। ( আত্মজান ) অনী (ধর্শজান) নয় (তর্ক) দম (দগুনীতি) 



৪৩৬ জীগ্রীহরিভক্কিবিলাসঃ। [৮ম বিলাসঃ। 

অথ জগঃ। 

জপন্ড পুরতঃ কৃত্বা প্রাণায়ামত্রয়ং বুধঃ। মন্তা্ঘস্বতিপূর্ববঞ্চ জপেদট্টোতরং শতম্। 
মূলং লেখ্যেন বিধিন1 সদদৈব জপমালয়া ॥ ১৯৯। 

শক্তোইট্টাধিকসাহন্রং জপেতং চার্সয়ন্ জপম্ । প্রাণায়ামাংস্চ কৃত্বা ত্রীন্ দগ্তাৎ রুষ্ণকরে জলম্॥ 
তজ্ চায়ং মস্ত্রঃ। 

গুহাতিগুহগোর্ধ। ত্বং গৃহাণাম্মংকৃতং জপং। সিদ্ধিতবতু মে দেব ত্বপ্রসাদাতয়ি স্থিতে॥ ২০০ | 

_জপপ্রকারো যোৎপেক্ষ্যো মালাদিনিয়মাত্মকঃ। পুরশ্চধ্যাপ্রসজে তুস বিলেখিষ্যতেইগ্রতঃ॥২০১। 
শপ শ পপর পপ আপ আপ ৮ 

অথবা তদেতদখিলং নিগমস্য ত্গুণ্যবিষয়স্ত প্রতিপান্যং মন্যে। সত্যং পুনমিস্ৈগুণ্যলক্ষণং 

পরমস্ত পুংসঃ স্বাত্মার্পণমেবেত্যর্থঃ ৷ তথাচ শ্রীভগবদগীতাস্থ । ত্ৈগুণ্যবিষয়া বেদা নিস্ত্ৈগুণ্যো 
ভবাজ্জনেতি ॥ ১৯৭॥ মর্্যো যদ| ত্যক্তসমন্তকর্মা সন্ নিবেদিতাত্মা ভবতি তদাসৌ মে 
বিচিকীর্ষিতঃ প্রেমতক্ত্যাদিপ্রদানেন বিশিষ্টঃ কর্তূমিষ্টো ভবতি। . তথা চ অমৃতত্বং সংসার- 
ধ্ংসেন মরনাতীতত্বং পরমানন্দরসং ব1 যদ্বা মমাধরামৃতং গোপ্যত্বেন স্পষ্টং তদনুক্তিঃ। 

অবিরতপানেন তত্র সংলগ্নত্বাৎ অভেদবিবক্ষান্াং ত্বপ্রত্য়ঃ | প্রতিপদ্যমান; প্রাপ্ধুবন্ ময়! সহ 

আত্মভূয়ায় অত্যন্তসংযোগায় কল্পতে যোগ্যঃ সমর্থো বা ভবতি। বৈ ধ্রুবম্ ॥ ১৯৮॥ 

মন্বন্তার্থঃ অভিধেয়ং তস্ স্বৃতিরন্থদন্ধানং তৎপূর্ববকং মূলং নিজমন্ত্র। লেখ্যেন অগ্রে পুর- 
শ্ররণপ্রকরণে লিখিষ্যমাণেন বিধিনা। তত্র চ সর্বদা জপমালয়ৈব অষ্টোত্তরশতবারান্ জপেৎ। 
অর্থশ্চ পূর্ব্বত।পনীয়াছাক্তাহুলারেণ জ্ঞেয়ঃ | তথাচ ক্রমদীপিকায্নাং। স্বাহেতি স্বাত্মানঙ্গময়া- 
মীতি স্বতেজসে তন্মৈ ইতি তথা। অথবা ব্রজযুবতীনাং দয়িতায় জুহোমি। শক্তশ্চেদষ্টাধিক- 
সহত্ববারান্ সংজপেং। তঞ্চ জপং সমপর্ধন্ ॥ 

প্রভগবতি স্থিতে সাক্ষাবর্তমানে সতি। যদ্ধা স্যরি স্থিত: ত্বরিঠো যো জনন্তশ্মিন যা সিদ্ধিঃ 

সা মে ভবতু ॥ ২০*॥ আদিশব্দাং অঙ্গুল্যাদি বাগাদি চ। সোইগ্রে লেখিষ্যতে। অতএব জে 

ওবাঞার ( জীবিকার ) বিষয় উক্ত হইয়াছে, তৎসমন্ত বেদেরই প্রতিপাদ্য বলিয়া | অস্থমিত 

এবং অন্তর্ধামী পুরুষপ্রবর হরিতে যে আত্মার্পণ, তাহাই সত্য বলিয়া! অমিত হইয়! থাকে। 
১৯৭। একাদশস্কন্ধে ভগবছুদ্ধবসংবাদে লিখিত আছে, মানব নিখিল কর্ম বিসঙ্জন করত 

যদি আমাতে আত্মসমর্পণ করে এবং আমার গ্রীতিজনক কর্শ করিতে বাসনা করে, তাহা 
হইলে অমরত্ব প্রাপ্ত হইয়া! মৎ্সহ একত্র হইতে সক্ষম হয়। ১৯৮। 

অতঃপর জপ।- সুধী ব্যক্তি জপ করিবার অগ্রে বারক্রয় প্রাণায়াম করিয়া মন্তরার্থ স্মরণ 
করিবেন এবং পশ্চান্সিখিত বিধানে জপ মালাতেই অষ্টাধিক শত বার মূলমন্ত্র জপ করিবেন। 
১৯৯। আর সক্ষম হইলে অষ্টাধিক সহন্রবার জপ করিতে হইবে। জপাবসানে বারক্রয় 
প্রাপায়াম পূর্বক শ্রীকৃষ্ণের করে জল দিতে হয়। 

উহার মস্থ ষথা,_-হে দেব! আপনি গুহ এবং অতীব গুহ বিষয়েরও রক্ষাকর্তা মৎকৃত 
জপ গ্রহণ করুন্। আপনার প্রতি নিষ্ঠাবান্ ব্যক্তির! যে সিদ্ধি প্রাপ্ত হন, ভবদীয় অঙ্গ গ্রহে 



৮ম বিলাসঃ। ] শশ্রীহরিভক্তিবিলাসঃ। ৪৩৭ 

অর্পিতং তঞ্চ সঞ্িন্ত্ স্বীকৃতং প্রভূণাখিলমূ। পুনঃ স্তত্থা যথাশ্তি প্রণম্য প্রার্থয়েদিদ্ম্ ॥২০২। 
অধ প্রার্থনম্। 

আগমে ।-- 

মনত্রহীনং ক্রিয়াহীনং ভক্তিহীনং জনার্দন। যৎ পজিতং ময়। দেব পরিপূর্ণং তদস্ব মে। 
কিঞ্চ।-_ 

যদ্দতং তক্তিমাত্রেণ পঞ্জং পুষ্পং ফলং জলম্; আবেদিতং নিবেদান্ত তদ্গৃহাণান্ুকম্পয়া ॥ 

বিধিহীনং মন্ত্হীনং যংকিঞ্চিছুপপাদিতম্। ক্রিয়ামন্ত্রবিহীনং বা তত সর্ব ক্ষত্তমর্সি ॥ 
কিঞ্চ।-_- 

অজ্ঞানাদথব! জানাদশুভং যন্সয়া কৃতম্। ক্ষন্তমর্থসি তত সর্ব দান্ডেনৈব গৃহাণ মাম্॥ ২০৩। 

স্থিতি: সেব! গতির্াত্রা স্থৃতি শশিন্ত স্ততিবর্বচঃ | ভূয়াং সর্বাত্বন। বিষণ মদীয়ং স্বয়ি চেষ্টি তম্ ॥২০৪। 
অপিচ। - 

কষ রাম মুকুন্দ বামন বাসদেব জগদ্গুরো! | মংস্ কচ্ছপ নারদিংহ বরাহ রাঘব পাহি মাম্। 

দেব-দানব-নারদাদি-বন্দ্য দয়ানিধে। দেবকীন্থত দেহি মে তব পাদভক্কিমচলাম্। 
শ্রীবিষু্পুরাণে। _ 

নাথ যোনিসহত্রেষু যেষু যেযু ব্রজজামাহম্। তেযু তেঘচ্যুত। ভক্তিরচাতাস্থ সদা স্বায়ি॥ ২০৫ ॥ 

ইতি ভাবঃ॥ ২০১॥ ভগবতার্পিতং তঞ্চ জপমখিলং প্রত্বণা ভগবতা শ্বীরুতমিতি 
সস্তা 1২০২। 

আবেদিতং সমর্পিতম্ ॥ ২০৩। যত্রাপি কথঞ্চিন্নম স্থিতিরর্ধাবস্থানং তব সেবারূপা ভবত্ি- 
তার্থ। এবমন্যাপৃহম্। ইখং সর্বাত্বনা মদীয়ং চেষটিতং বয় ভূয়াংতত্তক্তিরপং ভবস্বিতার্থ:/২০৪। 

যেন আমার সেই সিদ্ধি লাভ হ হয়। ২**। মালার নিয়ম প্রভৃতি সংবলিত জপের বিশেষ 

ভেদ পরে পুরশ্চরণ প্রকরণে লিখিত হইবে। ২০১। তগবানে অর্পিত হইলে সেই সকল 

জপ যেন তিনি গ্রহণ করিলেন, এই প্রকার ভাবনা করিবে এবং শক্ত্যন্থসারে স্্তি ও প্রণতি 
করত এই (বক্ষামা৭) প্রার্থন! করিবে। ২০১। 

অনন্তর প্রার্থনা ।--তন্ত্রে লিখিত আছে, হে দেব! হে জনার্দন ! মস্ত্ররহিত ক্রিয়ারহিত ও 

ভক্তিরহিত হইয়া আমি যে অগ্চন! করিয়াছি, তংসমস্ত পরিপূর্ণ হউক্। আরও লিখিত আছে, 
ভক্তি পূর্বক যে সকল পত্র, ফুল, ফল ও সলিল সমর্পিত হইয়াছে, উৎসর্গীকৃত দেই সমস্ত 
দ্রব্য আপনি কৃপ। করিয়া গ্রহণ করুন। বিধিরহিত ও মস্ত্রহিত কিংব। ক্রিয়া ও মন্ত্রবঙ্জিত 

যে কোন কর্শ নিপাদিত হইয়াছে, তংসমস্ত আপনি ক্ষম! করুন। আরও লিখিত আছে, 
অজ্ঞান নিবন্ধনই হউক আর জাননিবন্ধনই হউক, আমি যে যে অণ্ডুভ কর্ণ করিয্বাছি, তৎ- 
সমঘ্ত আপনি ক্ষমা করুন এবং আমাকে কিস্করভাবে গ্রহণ করুন। ২০৩ ॥ হে বিষে! 

আমার স্থিতি, সেবা, গতি, যাত্রা, স্থতি, চিন্তা, স্তুতি ও বাক্য প্রভৃতি মদীয় নিখিল চেষ্টা যেন 

জাপনার উদ্দেশেই সমাহিত হয়। ২,৪। আরও লিখিত আছে, হে কঞ্ণ! হে রাম! হে 
রি 



৪৩৮ প্রীক্রীহরিতক্তিবিলাসঃ | [ ৮ম বিলাসঃ। 

য৷ গ্রীতিরবিবেকানাং বিষয়েঘনপায়িনী । স্বামনম্মরতঃ সা মে স্বদয়াম্মাপসপ্পতু ॥ 
পাগুবগীতায়াম্।__ 

কীটেষু পক্ষিযু মৃগেষু সরীহ্যপেযু রক্ষঃ-পিশাচ-মনুজেঘপি ত্র তত্র । 

জাতস্য মে ভবতু কেশব তে প্রসাদাৎ ত্বয্যেব ভক্তিরতুলাইব্যভিচারিণী চ ॥ 

পান্মে।-- 

যুবতীনাং যথা যুনি যুনাঞ্চ যুবতৌ যথ।। মনোইভিরমতে তত্বন্মনো মে রমতাং ত্বয়ি ॥২০৬। 
অথাপরাধক্ষমাপণম্। 

ততোইপরাধান্ শ্রীকষ্ণং ক্ষমাশীলং ক্ষমাঁপয়েৎ। 

সকাকু কীর্তয়ন্ শ্লোকান্ুত্তমান্ সাপ্প্রদায়িকান্ ৷ 
তথাহি।-__অপরাধসহন্রাণি ক্রিয়স্তেহহর্নিশং ময় । দাসোহহমিতি মাং মত্বা ক্ষমস্য মধুস্থদন | 

কিঞ্চ,-- 
প্রতিজ্ঞ তব গোবিন্দ ন মে ভক্ত: প্রণস্তুতি। ইতি মংশ্বত্য সংস্বত্য প্রাণান্ সংখারয়াম্যহম্॥২০৭ 

অচ্যুত। 1 অব্যভিচারিণী ॥.২০৫॥ যা যাদৃশী দ্রশী প্রীতিরবিবেকানাং বিষয়াসক্তানাং বিষ বিষয়েযু অনপায়িনী 

অব্যবচ্ছিন্না ভব্তি, স! তাদৃশী প্রীতিঃ ত্বামহ্ুস্মরতঃ সতো৷ মে হৃদয়াৎ নাপসর্পতু নাপযাতু 

সদা ত্বৎস্মরণে সংপদ্যতামিত্যর্থঃ। যব! হে মাপ হে লক্ষমীপতে স। বিষয়ে গ্রীতিব্বামহুম্মরতো৷ মে 

সদয্াৎ সর্পতু নির্গচ্ছতু। তত্গ্রীতৌ সত্যাং ত্বদচুম্মরণাসিদ্ধেরিত্যর্থ: | যধ্া হৃৎ অযন্তে স্বভাবতঃ 
প্রারথুবস্তীতি হৃদগ্বাঃ বিষয়াঃ গৃহপুত্রাদয়ো। বা তান্ কদাচিৎ কালাস্তরে ম্মরতোইপি মে সা 

প্রীতিম্বামন্ লক্ষ্যীকৃত্য অনপায়িনী সতী সর্পতু প্রমরতু। অবিবেকানামপি কদাচিৎ বিষয্মেযু 
প্রীতেরপুয়ং কুঠঠতাং চাশস্ক্যোক্তম্ অনপায়িনীতি ॥ ২০৬ | 

নন তবাপরাধাঃ ক্ষম্যা ন ভবস্তীতি চেত্বত্র লিখতি প্রতিজ্ঞেতি । অন্যথা অপরাধাচরণানস্তর- 
মেব _মেব প্রাণান্ তক্ষ্যামীতি ভাবঃ॥ ২৯৭ ॥ 

মুকুন্দ !* হে বামন! হে বাহুদেব! হে জগদ্গুরো ! ! হে মহশ্ত! হে কৃষ্্ম! বৃসিংহ! হেবরাহ! 

আমাকে রক্ষা করুন্। হে দেবইদত্য-নারদাদির পৃজনীয় ! হে করুণানিধে ! হে দেবকীন্ৃত ! 

ভবদীম্ব পাদপদ্মে আমার অচলা ভক্তি দান করুন্। বিষুপুরাণে লিখিত আছে, হে নাথ! হে 

অচ্যুত! আমি সহম্রযোনির মধ্যে যে যে স্থলে দেহ ধারণ করিব, তত্তৎ জন্মে যেন আপনাতে 

ম্দীয় অচল। ভক্তি বিদ্যমান থাকে । ২০৫। বিষয়ারাগী ব্যক্তিগণের গ্রীতি কেবলমাত্র 

বিষয়েই আসক্ত থাকে, কিন্তু আপনাকে স্মরণ পূর্বক মদীয় অন্তরে যে প্রীতির সঞ্চার হইল, 
ইহা! ষেন আমার মন হইতে কদাচ অপশ্থত না হয়। পাগুবগীতায় লিখিত আছে, হে কেশব! 

কীট, বিহ্গ, মগ, সরীস্থপ, রক্ষঃ, পিশাচ ও নর এই সমস্তের মধ্যে আমি ষে কোন যোনিতে 
উৎপন্ন হই, ভবদীয় কৃপায় সেই জন্মেই যেন আপনার গ্রতি মদীয় দৃঢ় অটল ভক্তি বিদ্যমান 
থাকে । পল্পগুরাণে লিখিত অছে, যে প্রকার যুবাতে যুবতীর এবং যুবতীতে যুবকের চিত্ত পর- 

ক্পর আসক্ত হয়, তদ্রপ যেন মদীয় চিত্ত আপনাতে গমন পূর্ব্বক একান্ত অন্ুরক্ত থাকে ।২*৬। 



৮ম বিলাসঃ |] উ্রহরিভক্তিবিলাসঃ। ৪৩৯ 
| অথাপরাধাঃ। 

আগমে 1__ . 
যানৈর্ববা পাছুকৈর্বাপি গমনং ভগবদ্গৃহে। দেবোৎসবাদ্যসেব! চ অপ্রণামস্তদ গ্রতঃ ॥ 
উচ্ছিষ্টে বাইথবাহশৌচে ভগবদ্র্শনাদদিকম্। একহস্তপ্রণামশ্চ তৎপুরস্তাৎ প্রদক্ষিণম্ ॥ 
পাদপ্রসারণং চাগ্রে তথা পর্যাস্কবদ্ধনম্। শয়নং ভক্ষণং বাপি মিথ্যাভাষণমেব চ ॥ 
উচ্চৈর্ভাষা মিখে৷ জল্লো৷ রোদনানি চ বিগ্রহঃ| নিগ্রহক্গ্রহ টৈব নৃষু চক্র রভাষণম্ ॥ 
কম্বলাবরণঞ্টৈব পরনিন্দ! পরস্থতিঃ। অগ্লীলভাষণং টব অধোঁবাযুবিমোক্ষণম্ ৃ  
শক্তৌ গৌণোপচারশ্চ অনিবেদিতভক্ষণমূ। তত্তংকালোস্তবানাঞ্চ ফলাদীনামনর্গণম্ ॥ 
বিনিষুক্তাবশিষ্টস্য গ্রদানং ঝঞ্জনাদিকে । পৃর্ঠীরুত্যাসনকৈব পরেষামভিবাদনম্ ॥ 

গুরৌ মৌনং নিজস্তোত্রং দেবতানিন্দনং তথা । 
অপরাধাস্তথা বিষ্চোদ্বণত্রিংশং পরিকীন্িতাঃ ॥২০৮| 

বারাহে।-- 

ঘবাত্রিংশদপরাধ! যে কীর্ত্যস্তে বন্ধে ময় । বৈষণবেন লদ1 তে তু বর্জনীয় প্রযত্্তঃ ॥ 

_. অগ্র ইত্যন্বর্তত এব বাযুবিমোক্ষণমিত্যন্তম্ । তথা পৃগীকত্যাসনমিতযতজ পরেহামভিবাদন 
মিতাত্রাপি জেয়ম্। গুরৌ মৌনং স্তত্যাদ্যকরণম্॥ ২৮॥ একমপরাধং বি 
অতঃপর অপরাধক্ষমা প্রার্থনা ।-__তৎপরে সপ্পরদায়-বিশুদ্ধ উত্তম শলৌকসমূহ কাতর স্বরে 
উচ্চারণ পূর্ববক ক্ষমাশীল শ্রীহরির সকাশে ক্ষম। প্রার্থনা করিবে । এই বিষয়ে কথিত হইয়াছে 
যে, হে মধুন্থদন! আমি দিবানিশি যে সহমন দোষ করিতেছি, আমাকে কিন্কর 
জানে তৎসমন্ত ক্ষমা করুন্। আরও লিখিত আছে, হে গোবিন্দ! আপনার এই" প্রতিজ্ঞা 
আছে, মন্ক্ত কদাচ বিনাশ প্রাপ্তি হয় না, আমি ইহা! ম্মরণ পূর্বক জীবন ধারণ 
করিতেছি। ২০৭। 

অনস্তর অপরাধ-সমূহ।-_-বঠনে লিখিত আছে, (১) যানারট হইয়। কিংবা! চরণে” পাছুক! 
ধারণ পূর্বক ভগবন্মন্দিরে গমন, (২) দেবোংসব প্রস্তুতি অদর্শন, (৩) দেবতার্দির পুরোভাগে 

প্রণতি না করা, (৪) উচ্ছিষ্ট কিংবা! অশৌচাবস্থায় ভগবদ্র্শন প্রভৃতি, (৫) এককরে" প্রণতি, 
(৬) ভগবানের পুরোভাগে প্রদক্ষিণ, (৭) তাদগ্রে পাদ বিস্তার, (৮) পধ্যস্ক বন্ধন, (৯) 

শয়ন, (১০) ভোজন, (১১) মিথ্যা কথন, (১২) উচ্চবাক্য প্রয়েগ, (১৩) পরম্পর 

গল্প, (১৪ ) ক্রন্দন, (১৫) বিরোধ, (১৬) নিগ্রহ, (১৭ ) অনুগ্রহ, ( ১৮) মানবের 

প্রতি নিষ্ঠরবাক্যোচ্চারণ, (১৯) কম্বল আবরণ, ( ২* ) পরাপবাদ, (২১) পরস্ততি, (২২) 
অঙ্নীল ভাষণ, (২৩) অধোবাঘু নিঃসরণ, (২৪) শক্তি বিদামানে গৌণোপচার, (২৫) 
অনবেদিত ভ্রব্য ভোজন ( ২৬), যে কালে যে ফল জয়ে তৎসমস্ত অগ্রদান, (২৭) যে বস্বর 

অপ্রাংশ অন্তে লইয়াছে- তাদৃশ দ্রব্যের অবশিষ্ট অর্পণ, (.২৮) ভগবানের দিকে পৃষ্ঠ রাখিয়া 

উপবেশন, (২৯) ভগবানের পুরোভাগে ' অপরকে অভিবাদন, (৩* ) গুরুকে স্তবাদি না 

বটি 



৪৪৩ জীগ্রীহরিভক্তিবিল1সঃ। [ ৮ম বিলাস: । 

যে বৈ ন বর্জয়স্ত্েতান্ অপরাধান্ ময়োদিতান্। সর্বধর্ধপরিভরষ্টাঃ পচ্যস্তে নরকে চিরম্॥ 
রাজান্নভক্ষণঞকমাপদ্যপি ভয়াবহম্। ধ্বাস্তাগারে হরে: ম্পর্শঃ পরং স্ুরুতনাশনঃ ॥ ২০৯ ॥ 

তথৈব বিধিমুললজ্ঘ্য সহসা! স্পর্শনং হরেঃ | দ্বারোদঘাটো বিন বাদ্যং ক্রোড়মাংসনিবেদনম্ ॥২১০। 
পাদুকাভ্যাং তথা বিষ্বোর্মন্দিরায়োপসর্পণম্্। কুক্ুরোচ্ছিষ্টকলনং মৌনন্তঙ্গোইচ্যুতার্চনে ॥ 
তথ৷ পৃজনকালে চ বিড়ুৎসর্গায় সর্পণম্। শ্রাদ্ধাদিকমক্ত্ব! চ নবারপা চ ভক্ষণম্ ॥ 
আত্ব! গন্ধমাল্যাি ধূপনং মধুঘাতিনঃ | অকর্মণ্যপ্রন্থনেন পুজনঞ্চ হরেম্তথ| | 

অকৃত্ব। দত্তকাষ্ঠঞ্চ কৃত্বা নিধুবনং তথা । স্পৃ্ রজন্বলাং দীপং তথ! মৃতকমেব চ॥ 

রক্তং নীলমধৌতঞ্চ পারক্যং মলিনং পটম্। পরিধায় মৃতং দৃষ্ট1 বিমূচ্যাপানমারুতম্॥ " 
র্রোধং কৃত্ব। শ্বশানঞ্চ গন্বা ভূত্বাপ্যজীর্ণভুক্। ভক্ষয়িত্ব! ক্রোড়মাংসং পিণ্যাকং জালপাদকম্ ॥ 
তথা কুন্থস্তশীকঞ্চ তৈলাভ্যজং বিধায় চ। হরে: ম্পূর্শে হবেঃ কর্দকরণং পাতকাবহুম্ ॥ ২১১॥ 
কিঞ্চ তত্রৈব।-_ 

মম শাস্ত্ং বহিষ্ষত্য অন্মাকং যঃ প্রপদ্যতে। মুক্ত। চ মম শান্ত্রাণি শাস্ত্রমন্তৎ প্রভাষতে 1 ২১২॥ 
মৃদ্পত্ত্ সমাসাদ্য প্রবিশেষ্তভবনং মম ॥২১৩। যো মে কুহুসভশাকেন প্রাপণং কুরুতে নরঃ। 

_শেষঃ। একং কেবলমিতি বা ॥ ২০৯॥ _বিধিমুক্লজ্ঘয আচ আচমনাদিকমকতেত্যর্থ; ॥ ২১০ ॥ কলনং 
স্পর্শশম্॥ ২১১॥ মম শাস্তং মছুক্তং পঞ্চরাত্রাদি যঘা ভক্তিপ্রধানং বহিষ্কত্য অনাদৃত্য। 

শপ শি শপ পপ পপ আলাপ 

করা, (৩১) নিজমুখে আত্মপ্রশংসা৷ এবং (৩২) দেবনিন্দা, হরিসকাশে এই দ্বাত্রিংশদধিধ 
অপরাধ বর্ণিত হইয়াছে। ২০৮। বরাহপুরাণে লিখিত আছে, ধরণি! আমি যে দ্বাত্রিংশঘিধ 
অপরাধ বর্ণন করিলাম, বৈষ্ণব জন সধত্বে নিরন্তর তংসমস্ত ত্যাগ করিবেন। যে সকল ব্যক্তি 
মৎকথিভ এই সমস্ত অপরাধ ত্যাগ না করে, তাহারা সর্ববধন্শত্রষ্ট হইয়৷ চিরদিন নিরয়ে অব- 
স্থিতি করে। বিপদ্ সময়েও রাজান্ন আহার করিলে একটি বিষম অপরাধ হয়। আর অদন্ধকার- 

ময় আগারে তগবান্কে স্পর্শ করিলে পুণ্য ধ্বংস পায় সন্দেহ নাই। ২০৯।'বিধি অতিক্রম 
করত হরিকে স্পর্শন, বাদ্য ব্যতীত হরিমন্দিরের দ্বার উদ্ঘাটন, শুকরমাংস অপণ, পাদকা- 
পদে দেবমন্দিরে প্রবেশ, কুকুরের উচ্ছিষ্ট স্পর্শ, হরিপৃজায় মৌনব্রত ভঙ্গ, অচ্চন! সময়ে মল- 
বিসর্জনার্থ গমন, শ্রাদ্ধাদি না করিয়! নবান্ন আহার, গন্ধমাল্যাদি ও ধুপন ব্যতীত এবং অপ্রশস্ত 
কুস্থমে শ্রীহরির অচ্চন| ; দশন-ধাবন না করিয়া, নস্তোগান্তে, রজন্বল! নারী স্পর্শ করিয়া, দীপ 
ও মৃত শব স্পর্শ করিয়া, লোহিতবর্প নীলবর্ণ, অধৌত, পরকীয় ও মলিন বসন ধারণ করিয়া, 
শব দর্শন করিয়! অধোবায়ু বিসর্জন করিয়া, রোষ করিয়া, শ্বশানে গিয়া, অজীর্ঘভোজী হইয়া, 
শৃকরমাংস পিণ্যাক হংস ও কুন্স্তশাক ভোজন করিয়া আর সর্বাঙ্গে তৈল মাখিয়৷ হরিকে 
স্পর্শ এবং তদীয় কর্ম করণ, এই সমস্ত করিলে অতীব পাপ সঞ্চার হইয়া থাকে। ২১০-২১১। 
উ্ত গ্রন্থে আরও লিখিত আছে যে, যিনি মংকথিত পঞ্চরাত্রাদি শাক কিংব! ভক্তিপ্রধান প্রস্থ 
অনাদর পূর্ববক আমাদিগকে উপাসন! করে, মদীয় শাস্রসমূহ ত্যাগ করত অপর শাস্্কে শাঙ্ 
বলিয়৷ গণনা করে, স্থরাপায়ীর সঙ্গ করত মদীয় নিকেতনে প্রবেশ করে, যেব্যক্তি কুস্স্তশাক 
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অপিচ।-_ 

মম দৃষ্টেরভিমুখং তাশ্ব,লং চর্বয়েত্ যঃ। কুরূবকপলাশস্থৈ: পুশ: কুরধ্যান্মমার্চনম্॥ 
মমার্চামান্থরে কালে যঃ করোতি ৰিষূঢদীঃ। গীঠাসনোপবিষ্টো যঃ পূজয়েছ। নিরাসনঃ। 

বামহন্তেন মাং ধৃত্ব! ন্নাপয়েছা! বিমূঢধীঃ | পৃজ! পর্ধযষিতৈঃ পু্পৈঃ ভ্ীবনং গর্বকল্পনম্ ॥ ২১৪ ॥ 
তির্যক্পুণ্ডধরে। ভৃত্ব। যঃ করোতি মমাচ্চনম্। যাচিতৈঃ পত্রপুষ্পাহ্ৈ্ষঃ করোতি মমার্চনম্ । 
অপ্রক্ষালিতপাদে। যঃ প্রবিশেম্মম মন্দিরম্। অবৈষ্ণবন্ত পকান্নং যে। মহাং বিনিবেদয়েৎ॥ 

অবৈষবেষু পশ্ঠৎস্থ মম পুজাং করোতি ষঃ। অপৃজয়িত্বা বিদ্বেশং সম্ভাষ্য চ কপালিনম্ ॥২১৫। 
নরঃ পুজান্ত যঃ কুর্যযাৎ ক্পনঞ্চ নখান্তস! | অমৌনী ঘর্নলিপ্তাঙ্গো মম পৃজাং করোতি যঃ 1২১৬ 
জেয়াঃ পরেইপি বহবোইপরাধাঃ সদসম্মতৈঃ। আচারৈঃ শান্ত্রবিহিতনিধিদ্ধাতিক্রমাদিভিঃ | 

তত্রাপি সর্বথা কৃষ্ণনিশ্মাল্যস্থ ন লঙ্যয়েৎ॥ 
তথাচ নারসিংহে শান্তনু প্রতি নারদবাক্যম্ 1 

অতঃ পরস্ত নির্মাল্যং ন লজ্ঘয় মহীপতে। নরসিংহশ্য দেবস্য তথান্তেষাং দিবৌকসাম্। 
কুষ্ণস্ত পরিতোষেপ্প,ন তচ্ছপথমাচরেৎ। নানাদেবশ্য নির্দমালযমুপযুগ্তীত ন কচিৎ। 

তথ! বিষুণ্ধর্মোত্তরে ।_- 
আপগ্পি চ কষ্টায়াং দেবেশশপথং নরঃ। ন করোতি হি যো ব্রহ্ষ্তস্ত তৃষ্যতি কেশবঃ ॥ 

_ন ধারয়তি নির্াল্যমন্যদেবধৃতন্ত যঃ। ভূঙক্তে ন চান্তানৈবেগ্বং তন্ত ক? কেশবঃ॥ 
শাাশাশসিপিসপিসপি শা তশশ। শপ শী নত ০ 

অন্মাকম্ অস্মান্। ভবনং সমাসাস্য প্রাপ্য বিশেৎ। যদ্ধা সমাসাদ্যেতি ভূত্বা ইত্যর্থ:। মস্তপমিতি 
দ্বিতীয়ান্তপাঁঠো৷ বা । ততশ্চ সমাসাগ্ঠ সমাগম্য স্পৃষ্টে ত্যর্থ; ॥২১৩। প্রাপণং নৈবেগ্তম্। ঠীবনং 
গর্ববকল্পনঞ্চেতি ঘয়ং ভগবদালয়ে জ্ঞেয়ম্ ॥ ২১৪ ॥ যাচিতৈঃ যাচিত্ব। গৃহীতৈঃ খক্কৌ সত্যামিতি 

_শেষঃ॥ ২১৫ ॥ নখস্তদা নখস্পৃজলেন ॥ ২১৬ ॥ ন কেবলমেতাবন্ত এব অন্যেইপি সন্তীতি 

সহকারে আমাকে পু করে, তাহা: তাহারা অপরাধী হইয়া থাকে। আরও লিখিত 

আছে যে, যে ব্যক্তি মদীয় দৃষ্টির পুরোভাগে তাল চর্ববণ করে, কুরুবক ও পলাশ কুম্ধম দ্বারা 
আমার পুজ। করে, মুঢ়মতি যে ব্যক্তি আন্রিক সময়ে মদীয় অচ্চনা করে, যে গীঠাসনে কিংবা 
নিরাসনে আমার অর্চনা করে, যে মূর্খ আমাকে বামকরে ধরিয় স্নান করায়, যে ব্যক্তি পযুষিত 

কুহ্মে আমার অর্চনা করে, যে ব্যন্কি আমার মন্দিরে নিষীবন ত্যাগ করে, যে ব্যক্তি গর্ব 

প্রকাশ করে, যে ব্যক্তি কুটিলভাবে উর্ধপুণ্ড, ধারণ করত আমার অর্চন। করে, সামর্থ্য থাকি- 

তেও যে অপরের নিকট হইতে প্রার্থন! করিয়। পত্র পুণ্পাদি গ্রহণ করত আমার পৃজ| করে, যে 
ব্যক্তি চরণ ধৌত না করিয়া মন্নিকেতনে প্রবিষ্ট হয়, যে ব্যক্তি বৈষ্ণব ব্যতীত অপরের পক্কার 
আমাকে প্রদ্ধান করে, যে ব্যক্তি অবৈষব ব্যক্তির পুরোভাগে আমার অর্চনা করে, যে ব্যক্তি 
গণপতির অর্চনা না করিয়া! এবং কপালধারীর সহিত কথোপকথন করিয়! পুজা! করে, যে ব্যক্তি 
নখস্পৃষ্ট জল দ্বার আমাকে গ্ান করাইয়! মৌনভঙ্গ করিয়া ও স্বেদাক্তদেহ হইয়া অচ্চন! করে, 
তাহারা সকলেই অপরাধী হইয়া থাকে । ২১২--২১৬। এতস্তিন্ন সাধুদিগের অসন্মত আচার ও 

4৬ 
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অথাপরাধশমনম্। 

সংবংসরগ্ত মধ্যে চ তীর্থে শৌকরকে মম। কূতোপবাপঃ জ্নানেন গঙ্গায়াং শুদ্ধিমাপুয়াং ॥ 
মথুরায়াং তথাপ্যেবং সাপরাধঃ শুচির্ভবে॥ অনয়োস্তীর্ঘয়োরক্কে যঃ সেবেং সুকৃতী নরঃ | 

সহশ্রজন্মজনিতানপরাধান্ জহাতি সঃ ॥. | 
স্বান্দে।_- 

অহগ্যহনি যে! মর্ত্যো গীতাধ্যায়ন্ত সংপঠেৎ ৷ দ্বাত্রিংশদপরাধৈস্ক অহন্যহনি মুচ্যতে ॥ 
ভত্র কার্তিকমাহায্ব্যে1-_ 

তুরশ্য। কুরুতে যস্ত খালগ্রামশিলাচ্চনম্। দ্বাত্বিংশদপরাধাংশ্চ ক্ষমতে তন্য কেশবঃ ॥ 

তটত্রবান্ত্র ।-_ 

দ্বাদশ! থ্বাগবে বিষ্কোর্যঃ পঠেৎ তুলসীস্তবম্। দ্বাত্রিংশদপরাধানি ক্ষমতে তস্য কেশবঃ ॥ 

যঃ করোতি হরেঃ পৃজাং কৃষ্ণশস্থাঞ্থিতো৷ নরঃ | অপরাধসহম্ত্রাণি নিত্য হরতি কেশবঃ ॥২১৭। 

লিখতি জেয়া ইতি। সতাং বৈষণবানামসন্মতৈরাচারৈ: কত্বা হেতুভির্বা। তানেব লিখতি 
শান্তি । শাস্ত্রেণ বিহ্তং নিষিদ্ধঞ্ যৎ তদতিক্রমাদিভিঃ | আদিশবেন নিজসম্প্রদায়াচারা. 
তিক্রমাদয়ঃ ॥ ২১৭ ॥ 

শান্ত্রকথিত এবং নিষিদ্ধ আচার লঙ্ঘন করিলেও অপরাধী হইতে হয়। শ্রীহরির নির্খাল্যে 
কদাচ অশ্রদ্ধ। করিতে নাই। এই বিষয়ে নৃসিংহ্পুরাণে শান্তনু প্রতি নারদোক্তি আছে যে, হে 
নৃপতে ! অতঃপর নৃমিংহদেবের ও অপরাপর দেবতার নিশ্মাল্যে অবহেলা করিও না। যে 

ব্যক্তি শ্রীহরিকে প্রসন্ন করিতে বাসন! করেন, তিনি কদাচ তদীয় শপথ করিবেন না! এবং কোন 
কালেও নানাদেবের নৈবেগ্চ সেবন করিবেন ন1। বিষ্বধর্থোত্তরে ও লিখিত আছে যেহেত্রক্ষন! 
আপংসময়ে অথব! কষ্ট সমৃপাগত হইলেও যিনি প্রত্ুর শপথ না করেন, হরি ততপ্রতি পরিতুষ্ট 

থাকেন। যেব্যক্তি অন্য দেবতাধৃত নির্মাল্য ধারণ না! করে আর অপর দেবতার নৈবেগ্ 
সেবন ন। করে, তং্প্রতি হরি প্রীত থাকেন। 

অতঃপর অপরাধ শমন।-_সংবংর মধ্যে শৌকরতীর্ঘে অনাহারে থাকিয়! জাহবী-সলিলে 
ন্নান করিলে পবিত্রতা লাভ হয়। এপ্রকার মধুরাপুরীতে করিলেও অপরাধী পবিভ্র হইতে 
পারে। এই উভয় তীর্থের সন্নিধানে থাকিয়া ধিনি জনার্দনের সেবা! করেন, তিনিই যথার্থ 
পুণ্যবান্, তদীয় সহমজন্নার্জিত অপরাধ বিনাশ প্রাপ্ত হইয়৷ থাকে! ক্বন্দপুরাণে লিখিত 
আছে, ষে ব্যক্তি প্রত্যহ গীতাধ্যায় অধ্যয়ন করেন, তিনি দিন দিন দ্বাত্রিংশধিধ অপরাধ হইতে 
মুক্তি লাভ করিয়া! থাকেন। এ পুরাণেই কার্ঠিকমাহাত্মো লিখিত আছে, ধিনি তুলসী দ্বার! 
শালগ্রাম পু্জ| করেন, হরি তদীয় দ্বাত্রিংশদ্বিধ অপরাধ ক্ষমা! করিয়া থাকেন। এ পুরাণের 
অন্তত্রও লিখিত আছে, যে ব্যক্তি ঘ্বাদী তিথিতে জাগরণ পূর্বক তুলসী-স্তব অধ্যন্নন করেন, 
হরি তদীয় দ্বাত্রিংশদ্ধিধ অপরাধ ক্ষমা! করেন। যে বাক্তি কফশস্বে চিছ্িত হইরা ক্ষনার্দনের 

অর্চনা করেন, প্রতু নিরস্তর তদীয় সহত্র অপরাধ ক্ষমা! কিয়! থাকেন। ২১৭। 
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অথ শেষগ্রহণম্। 

ততো ভগবতা দত্তং মন্যমানো দয়ালুনা | মহা প্রসাদ ইত্যুক্ত। শেষং শিরসি ধারয়েং ॥ ২১৮॥ 

অথ নির্দাজ্যধ।রণনিত্যতা। 

পাগ্সে প্রীগৌতমান্বরীষসংবাদে। _ 
অস্বরীষ হরেলগ্নং নীরং পুর্পৎ বিলেপনম্। ভক্ত্যা ন ধত্তে শিরস। শ্বপচাদধিকো হি স:॥ 

অথ প্রীতগবন্লিশ্ঠীল্যমাহাক্ম্ম্ | 

কান্দে ব্রদ্ষনারদসংবাদে !-_ 
কষ্কোতীর্স্ত নিশ্বাল্যং যন্যাঙ্গং ম্পশতে মুনে। সর্বরোগৈম্তথা পাঁপৈমুক্তো ভবতি নারদ ॥ 
বিষ্বোশিন্মাল্যশেষেণ যে! গাত্রং পরিমার্জয়েং। ছুরিতানি বিনশ্বন্তি ব্যাধয়ে। যাস্তি খণ্ডখঃ॥ 

মুখে শিরসি দেহে তু বিষ্ণতীর্ান্ত যো বহেং। 
তুলসীং মুনিশার্দ,ল ন তম্য ম্পৃশতে কলিঃ॥ ২১৯॥ 

কিঞ্চ।-_বিষুমৃত্িস্থিতং পুণ্যং শিরসা যো৷ বহেন্নরঃ। অপযুণধিতপাপস্ যাবদ্যুগচতুষ্টয়মূ্॥ 
কিং করিষ্যতি মুঙ্গাতো। গঙ্গায়াং ভূম্ছরোত্বম । যেো৷ বহেৎ শিরস| নিত্যং তুলপীং বিষুসেবিতাম্ ॥ 

বিষুপাদাজসংলগ্রামহো রাত্রোফিতাং শুভাম্। তুলীং ধারয়েদযো বৈ তন্ত পুণ্যমনস্তকম্ ॥২২০॥ 

অহোরাত্রং শিরে যস্য তুলসী বিষুসেবিত! | ন সলিপ্যতি পাপেন পয্পপ্রমিবানডসা ॥ (২২১ ॥ 
শপ সস ৯ শপ ০ শপ পা পা 

শেষং নির্মালাম্ ॥ ২১৮। 

_ নিন্মাল্যম্ ত অন্গলেপনাদি ॥২১০| [দি ।২১৯। পুণ্যং তুলি । অপযুর্ণষিতপাপঃ সঘঃসংক্ষীণপাপ:1২২০।_ 

অতঃপর নিশ্ধাল্য গ্রহণ।-_-তৎপরে যেন প্রভু কপা করত দান করিলেন, এই প্রকার 

চিন্ত। করিয়া “মহাপ্রসাদ” এই কথা উচ্চারণ পূর্বক শিরোদেশে নির্দাল্য ধারণ করিডবন। 

অনন্তর নিশ্মালা ধারণের অবশ্ত কর্তব্যতা ।__পদ্মপুরাণে গৌতমান্বরীধ সংবাদে পিখিত 

আছে, হে অন্বরীষ ! হরি-অঙ্গলগ্র সলিল, কুন্থম ও চন্দন ভক্তি সহকারে শিরোদেশে ধারণ ন। 
করিলে তাহাকে চগুলাপেক্ষাও অধম জানিবে। রর 

অতঃপর ভগবন্লিশ্মাল্য-মাহাত্ম্য।-_স্বন্দপুরাণে ব্রহ্মনারদসংবাদে লিখিত আছে,হে দেবর্ষে ! 

যাহার অঙ্গে কৃষ্ণাঙ্গ হইতে অবতারিত নির্ধাল্য স্পৃষ্ট হয়, সেই ব্যক্তি নিখিল রোগ ও নিখিল 

পাতক হইতে বিমুক্ত হইয়া থাকেন। যে ব্যক্তি বি্নির্দাল্যের শেষ দ্বারা দ্নেহ মার্জন 
করেন, তদীয় নিখিল পাতক ধ্বংস হয় এবং ব্যাধিসমূহ খণ্ড খণ্ড হইয়া যায়। যাহার বদনে, 
শীর্ষে ও শরীরে হরি-অঙ্গ হইতে অবতারিত তুলসী ধৃত থাকে, হে তাপসপ্রবর! কলি 
তাঁহাকে স্পর্শ করিতে সমর্থ হয় না। ২১৯। যিনি হরি অঙ্গলযন পবিত্র নিশ্মাল্য শিরোদেশে 
ধারণ করেন, তীয় চতুরুগরূত পাতক আশ বিনয় প্রাপ্ত হইয়া থাকে। হে বিপ্রগ্রবর ! 
ধিনি হরির নির্্াল্য তুলসী প্রত্যহ শিরোদেশে ধারণ করেন, তাহাকে আর জাহবী- 
সলিলে বখাবিধি ্ান করিতে হয় না। হরির চূরণকমলে দিবানিশি সংস্থিত বিশুদ্ধ 

তুলসী ধারণ করিলে পুণের পুরিসীম। থাকে ন| ।২২৯। যাহার শিরোদেশে হরিতুক! তুলসী 

পপ "পপ ৮ লা পপ ৪ ০ ০ পে ৮৮ এপ শমী পি 



৪888 রীহ্রীহরিভক্তিবিলাসঃ | [৮ম বিলাস: | 

কিঞ্।-. 

বিষ্োঃ শিরঃপরিভ্রষ্ঠাং ভক্ত যন্তলসীং বহেৎ। সিধ্যস্তি সর্বকার্ধযাণি মনসা চিন্তিতানি চ॥ 

অপি চ।-- প্রমার্জয়তি যো দেহং তুলস্যা বৈষবে। নরঃ। 
সর্ববতীর্ঘময়ং দেহং তৎক্ষণাৎ দ্বিজ জায়তে ॥ ২২২॥ 

গারুড়ে ।__হরেমূর্ত্যবশেষস্ত তুলসীকাষ্টচন্দনম্। নির্াপ্যন্ত বহেদ্যস্ত কোটিতীর্থফলং লভেৎ। 
নারদপঞ্চরাত্রে।-- 

ভোজনানস্তরং বিফণোরপিঁতং তুলসীদলম্। তৎক্ষণাৎ পাপনিশ্মোকশ্চান্জীয়ণশতাধিকঃ ॥২২৩॥ 
কিন্তাত্র।__ 

কৌতুকং শৃণু মে দেবি বিষ্রোনিশ্মালযবহ্থিনা। তাপিতং নাশমায়াতি ব্রদ্মহত্যািপাতকম্॥ 

একাদশস্থন্ধে শ্রীভগবস্তং প্রত্যুদ্ধবোক্তৌ।__ 

ত্বয়োপযুক্তত্রগ্গন্ধবাসোইলক্কীরচর্চিতাঃ ৷ উচ্ছিষ্টভোজিনো দাসাস্তব মায়াং জয়েমহি | 
অতএব স্বান্দে শ্রীষমন্ত দুতান্থশালনে ।__পাঁদোদকরতা। যে চ হরেনির্দাল্যধারকাঃ। 

বিষ্ণতক্তিরত| যে বৈ তে তু ত্যাজ্যাঃ সুদুরতঃ | 
বিসর্জনন্ত চে কাধ্যং বিশ্বজ্যাবরণানি ত। দেবে তন্মুদ্রয়। প্রার্থয দেবং হৃদি বিসঙ্জয়েৎ॥ 

তথা চোক্তম্। _- 

পৃজিতোইনি ময়া ভক্ত্যা ভগবন্ কমলাপতে। সলক্মীকে মম স্বাস্তং বিশ বিশ্রান্তিহেতবে ॥ 
প্রার্থ্যেবং পাছুকে দত! সালমুদ্বাসয়েদ্ধরিম্। প্রাণায়ামং ষড়ঙগঞ্চ কৃত্বা মুদ্রাং বিসঙ্জনীম্ ॥২২৪। 

পপ আপ পপ ০ পপ পা সপ ৮ 
শ্ পপ ৪ পপ ০. পা 

শিরে শিরসি। ন লিপাতি নলিপ্যতে ॥ ২২১॥ বৈষ্ণব ইত্যনেন শ্রীভগবর্ির্মাল্যতুলস্তেতি 
বোধ্যম্॥ ২২২ ॥ পাপান্িশ্শোকঃ নিঃশেষেণ মুক্তিশ্চান্দ্রায়ণশতাদপ্যধিকঃ ইতি সবাসনাশেষ- 

পাপসকয়ক্ষপণাৎ । ২. ॥ ২২৩ ॥ নিশ্মাল্যং প্রসাদতুলশ্তাদি তর্দেব বন্রিত্তেন তাপিতং দগ্ধং সং ॥২২৪| 
০০ সপ সপ 

ভদ্কি সহকারে ধৃত হয়, তাহার যাবতীয় অভীষ্ট সিদ্ধ হইয়া! থাকে। আরও লিখিত অ আছে, 

যে বৈষঁব শরীরে হরিনির্মল্য তুলসী ধর্ষণ করেন, হে ছবি! আশু তদীয় গাত্র সর্ববতীর্থ- 
ময় হয়। ২২২। গরুড়পুরাণে লিখিত আছে, বিষ্ণুর দেহলগ্ন তুলসীকাষ্ঠ, চন্দনের অবশেষ 
ও নিন্মাল্য ধারণ করিলে কোটিতীর্থফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। নারদপঞ্চরাত্রে লিখিত 
আছে, হরির প্রসাদ হইলে তদনন্তর যদি তুলসীদল নিজ অঙ্গে প্রদান করা যায়, তবে আশ 

পাতক হইতে মুক্তিলাভ হয় এবং শত চন্দ্রায়ণাপেক্ষাও সমধিক ফল হইয়া থাকে । ২২৩। 

অন্তত্রও লিখিত আছে, হে দেবি! কৌতুকের কথা অবধান কর, ব্রদ্ধবধাদি যে কোন পাপই 
হউক,বিঞ্ুনর্খাল্যপ্ূপ বহ্ছিতে ভন্মীভূত হইয়! বিনষ্ট হয়। ভাগবতের একাদশ স্বদ্ধে ভগবানের 
প্রতি উদ্ধবোক্তি আছে যে, তুমি যে মাল, চন্দন, বসন, ভূষণ উপভোগ করত পরিহার বর, 
সেই সমপ্ত ধারণ ও ত্দীয় উচ্ছিষ্ট সেবন করিয়াই আমর| ত্বদীয় মায়া-জয়ে সক্ষম হইব। স্বন্ব- 
পুরাণে দূতের প্রতি যমোপদেশ আছে যে, যে সকল ব্যক্তি হরির চরণোদকে আসক্ত, যেসকল 
ব্যক্তি কেশবনিষ্ধাল্য ধারণ করেন এবং ধাহারা হরিভক্তিতে নিতান্ত অন্ুরক্ত, নেই নকল 
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অথ পুজাবিধিবিবেকঃ। 

অয়ং পুজাবিধিষম্রসিদ্ধযর্থম্ত জপন্ত হি। অঙ্গং ভক্তেস্ত তনিষ্টেন্সাদীনস্তরেধ্যতে ॥ ২২৫ ॥ 
তত্র দেবালয়ে পূজা নিত্যত্বেন মহাপ্রভোঃ। কাম্যত্বেনাপি গেহে তু প্রায়ো নিত্যতয়া মত! ॥২২৬। 

বং ক্রমদীপিকাদছক্তাহ্সারেণ প্রায়ঃ কামপরাণাং পৃজাবিধিং লিখিত্বা ইদানীং প্রীতগব- 

৪৮৮ পুজাবিধিং তত্রৈব বিভজ্য দর্শয়তি অয়মিতি। পঞ্চমাদি-বিলাসচতুষ্টয়েন লিখিতো- 
হয়ং পৃজাবিধিঃ শ্রীভগ বদর্চনপ্রকারঃ জপ্য অঙ্গং ক্রমদদীপিকাদ্যভিপ্রেতস্ত তত্তৎকাঁমেন জপ- 
টা তত্র প্রাধান্তাৎ। কথভভৃতম্ত ?__মন্তস্ত সিদ্ধিঃ সাধনং সৈব অর্থঃ প্রয়োজনং যশ্ত ত্য । অত- 
স্তত্ুংফলার্থং জপেন মন্ত্রলাধনস্যৈব বিধেযত্াৎ মন্তরা্দীনাং শ্রীভগবতা সহাভেদাপাদনার্থং তততন্ন্যা- 
সাদিকমিতি ভাবঃ | ভকের্নববিধায়াস্ত অঙ্গং যঃ পৃজাবিধিঃ স চ স্যাপাদীন্ প্রকারান্ অন্তরা 

বিনৈব ভক্তিনিষ্টেরিষ্যতে । আদিশবেন আবাহনাদি কতিপয়মুদ্রাদি চ। ভক্তিপরৈঃ সাক্ষান্তগ- 
বনধদধা। শ্ীমূত্তযাদিপূজনে ন্যাসাগ্যযোগাদিত্যেষা দিক্ ॥ ২২৫ ॥ ভক্তঙ্গপূজাবিধৌ চ দেবালয়- 

নিজগৃহভেদেন কথঞ্চিপ্তেদমপি পরং দর্শয়তি তত্রেতি। তশ্মিন্ ভক্তান্গ-পৃজ। বিধো যা দেবাপযে 

নিজগৃহাৎ পৃথকৃত্বেন কেবলং ভগবদর্থ, স্বয্ং নিশ্ধিতে মন্দিরে পূর্ববসিছে বা দেবকুলাদৌ মহ- 
প্রভোঃ শ্রীভগবতঃ শ্রীরুষ্ণশ্য পূজা, সা তছুপাসকানাং নিত্যত্বেন কাম্যত্বেনাপি মতা ভক্তি. 
নিষ্টেঃ। একাদশীব্রতাদিবদিত্যত্র দৃষ্টাস্তে। দ্রষ্টব্যঃ | মহাপ্রভোরিতি নিত্যত্বে-কাম্যত্বে চ হেতু- 

্বেয়ঃ, তশ্তৈবাপূজনে মহাদোষশ্রবণাৎ পুজনে চাশেষবাঞ্িতবাঞ্কাতীতফলসিদ্ধেশ্চ। তৎসর্বমগ্ধে 
ততপ্রকরেণ ব্যক্তং ভাবি। গেহে নিজগৃহে চ যা পূজ! সা প্রায়ো নিত্যত্বেনৈব মতা । এবং 

দেবালয়ে পুজায়া নিত্যতয়াবস্থকর্তব্ত্বাদকরণে প্রত্যবায়ঃ| সম্পাদনঞ্চ তন্যাঃ কেবলং 

র্তব্যত্েন শ্রীভগবতপ্রীতুযুদ্দেশেন বা। কাম্যতয়! চ তত্তৎফলাপেক্ষয়া যথাবিধি-শ্রেষ্ঠ-প্রেষ্ঠ- 

ভ্রব্য-সম্পণার্দি কালানতিক্রমণমপরাধবর্জনাদিকঞ্চ জেয়ম্। গৃহে চ নিত্যত্বেন কেবলমকরণে 

প্রত্যবায়পরিহারাৎ ফলাহুসন্ধানাভাবাচ্চ নিজনিয়মপরিপালনানুমারেণ ন্বগৃহসিদ্ধদ্রব্যার্পণা- 
দিকমেবেতি। যস্পি অগ্নিহোত্রাদৌ নিত্যকর্মণ্যপি সামান্যতো ব্রক্মলোকাগিগ্রাপ্তি ফলং 
যথা শ্রয়তে, তথাত্রাপি গরমপদপ্রাপ্ধিঃ ফলমন্ত্যেব, তথাপি সেবকৈস্তচ্চানন্রসদ্ধেয়ম। কেবলং 

ব্যক্তির সমীপবর্তী হয়! গমন করিও না। বিসঙ্জন করিতে হইলে আবরণ-সমূহ ত্যাগ করা- 
ইয়া! বিসঙ্জনী মুদ্রা দ্বারা প্রার্থনা করত দেবতাকে স্বীয় হৃদয়ে বিসজ্জন করিতে হইবে। এই 
বিষয়ে উক্ত আছে যে, হে ভগবন্! হে কমলাকান্ত ! আমি ভক্তি সহকারে দেবী কমলার 
সহিত ত্বদীয় অর্চনা করিলাম, অধুনা বিশ্রামার্থ মদীয় অন্তরে প্রবিষ্ট হউন্। এইপ্রকার 
প্রার্থনা পূর্বক পাছুকা নিবেদন করত প্রাণায়াম, ফড়গ ন্তাস ও বিসঙ্জনী মৃদ্রা করিয়া অঙ্গ 
সহিত হরিকে বিসর্জন করিতে হইবে । ২২৪। 

অনস্তর পুজা-বিধি-নিরূপণ।-_ এই পর্যন্ত যে সমস্ত পুজার বিধান বর্ণন করিলাম, এ সকল 
মন্তসিদ্্যর্থককর্তব্য, ইহা জপাঙ্গ ৷ ভক্কগণ যে পৃজ! ভক্তিয় অঙ্গ কহেন, গ্াসাদি ব্যতীতও সে 
পূজ! হইতে পারে । ২২৫। ভক্তিপূজন-স্থলে দেবমন্দিরে পূজা উপাসকগণের পক্ষে নিভ্যও হয়, 
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সেবাদিনিয়মো দেবালয়ে দেবস্য চেষাতে। প্রায়ঃ স্বগেহে স্বচ্ছন্দসেবা স্বব্রতরক্ষয়া ॥ ২২৭॥ 
কিঞ্চ বিষুধর্শোত্তরে ।-- 

স্বতেন ্গপিতং দেবং চন্দনেনাহুলেপয়েৎ। সিতজাত্যাশ্চ কুহুমৈ: পৃজয়েতদনন্তরম্ ॥ 

শ্বেতেন বস্তযুগ্েন তথা মুক্তাফলৈঃ শুভৈ: | মৃখ্যকর্প রধৃপেন পয়সা পায়সেন চ। 
পল্নসুত্রন্ত বর্তা! চ স্বতবৃপেন চাপাথ | পৃজয়েৎ সর্ব! যন্ধাৎ সর্ববকামপ্রদার্চনাম্। 

কর্তব্যস্বেনৈব কাধ্যমিত্যক্তম্। প্রায় ইত্যনেন দেবালয়বাগ্ হেংপি কম্তচিৎ কদাচিৎ কেনচিৎ, 
কামেনাপি পৃজ। সন্মতেতি ॥ ২২৬। 

তদেবাভিব্যঞ্জয়ন্ তত্ব ভেদৃফলং লিখতি সেবাদীতি। দেবস্য ভগবতঃ সেবায়াঃ ভক্তি- 

বিশেষেণ পুজায়াঃ নিয়মঃ যন্মিন্ কালে যেন দ্রবণ যথা যেন কর্তৃ1 কার্ধ্যতাদিরূপঃ। তথা, 

যদ্ধং প্রিয়তম লোকে বযচ্চাতিপ্রিয়মাত্মবনঃ ইত্যাদ্িবচনা্সারেণ ততদ্বব্যার্পনবূপশ্চ। তথা 
কেবলং শ্রীভগবছুদ্দেশেনৈব যথাকালং নিত্যনিয়ফিতভোগার্পণাদিরূপশ্চ। আদিশবাৎ অগ্রে 

পৃষ্ঠে বামভাগে ইত্যা্দিবচনাস্থমারেণ ঘন্সিন্ স্থানে যথা নমস্কার্যমিতি প্রণামনিয়মঃ| তথা 
যত্ত্র তোজনাদিকমুপযুজ্যতে তঁত্রব তং কর্তব্যমিত্যাদি-প্রকারকো বারাহাছ্যুক্ত-দেবালয়-বিষয়- 

কাপরাধপরিহারািনিয়মশ্চেষ্যতে ভক্তিনিষ্ঠেঃ। অন্তথ। সম্যকৃফলাসিদ্ধেঃ | অতো ব্রতদিনে- 

ইপ্ান্তদিনবন্ধোগসমর্পণং সম্মতং স্তাৎ। এবং কেচিদ্ছুদস্তাং দিবাপি ভগবতঃ স্বাপনমিচ্ছন্তি। 
নিজগৃহে তু স্থচ্ছন্দেন নিজেচ্ছয়। বেষ্যতে | যদ! যত্র যেন ভ্রব্যেণ যখ! সেবা কর্তূং শক্যতে তদা 
তত্র তেন তথা কাধ্যা, ন তু কাল-দেশ-্রব্যাদি-নিয়মেনেত্যর্থঃ। গৃহস্থানামবন্তক্ৃত্য-কুটুঘ- 
তরণার্দিব্যাপারপরতয়া নিজভৃত্যাতিথ্যাদ্যপেক্ষয়া চ তন্বন্ষিঘ্মাসিদ্ধেঃ। অতো! নিজপরিবার- 

বৈষ্ণবা ড্যাগতাদ্যপেক্ষয়) ভগবদর্প্যভোগস্য কদাচিদ্বহলতান্নতা চ স্যাং। তত্র চ স্বস্য আত্মনো 
যু তং নিয়মঃ টৈষ্ণবন্ধেন নিত্যং বৃস্তাক-মস্থরাদিবর্জনং দশম্যাদৌ ক্ষারাদিবর্জনং চাতুর্মাস্যাদো 
শাকাদি-কলিজাদিবর্জনঞ্ তথ! দ্বাদশ্ানতিক্রমপাঁদিকঞ্চ ত্য রক্ষয়া তৎ-পরিপালনাহ্ছসারে- 

পেত্যর্থ । অতো! ক্রতদিনে কেচিদরঞ্চ ন সমর্পয়স্তি। এবং যদা যান্টেবাজ্মোপভোগধোগ্যানি, 

তদ। তান্তেব ভগবতে সমর্প্যাণীতি ভাবঃ। যদ্দি বা ভক্তিবিশেষতঃ কাচিত্তানি সমপ্পেরন্, তদা 

নিজব্রতাপেক্ষয়া স্বয়ং নোপযোক্তব্যানি কম্মৈচিদ্ধৈষ্ঞবায় দেয়ানি জলে বাপ্যাণি। একাস্তিভিশ্চ 
ভাববিশেষেণ চেতানি স্বয়মুপযুজ্যেরন্। তত্তশ্চ তেষাং ব্রতাদাবনধিকারান্ন কোইপি দোষো 

ঘটেতেত্যগ্রে লেখ্যমেব। প্রায় ইত্যনেন চ দেবালয় ইব ভক্তিবিশেষেণ কস্যচিৎ কদাচিৎ 
কশ্চিং সেবা-নিয়মোইভিপ্রেতঃ ৷ এতচ্চ লৌকিকেন সেবা-শন্দেনাপি লৌকিকবন্ধুবং শ্রভগবতি 

স্থচিতেন তাববিশেষেণাহ্মতমেবু | যদ্যপি স্বত্রতরক্ষয়েত্যআপি প্রায়ঃশবসঘন্ধে কতে 

কামাও হয়; কিন্ত ্ বীয় গৃহে অর্চনা তাহাদিগের পক্ষে নিত্য বিধেয়।২২৬| দেবমন্দিরে অর্ডনা 
করিতে হইলেই সেব৷ প্রভৃতির নিয়ম রঙ্গ করিতে হয়; আপন গৃহে স্বীয় ইচ্ছাচছসারে অর্চনা 
করিতে পারিবেন, কেবল স্বীয় ব্রতভঙ্গ না হইলেই হইল ২২৭। বিশ্ুধর্দোত্বরেও লিখিত 
আছে, হরিকে স্বত দ্বার! প্রান করাইয়। চন্মনান্থলেপন প্রদ্দান করিবে। তৎগরে শ্বেতজাতি- 
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কৃত্বেমাং মূচ্যতে রোগী রোগা শ্রমমংশয়মূ। ছুখার্থো মৃত্যুতে দুঃখাৎ বন্ধে! মুচোত বন্ধনাং। 
রাস্গরস্তশ্য মুচ্যেত তথা রাজভয়ান্নরঃ | ক্ষেমেণ গচ্ছেদধ্বানং সর্বানরথবিবর্জিতঃ | ২২৮। 

ইতি প্রীগোগানভ্রবিলিখিতে প্রীভগবন্ত্িবিলামে গ্রাতরষ্চামমাপনে। নামাষ্ইটমে! বিলাদঃ1৮॥ 
এপস শপ সপ পাশ ৭ সপ পপ সপহসপপা লা 

ও ০ এত এআ 

কদাচিৎ কম্যচিৎ ভক্তিবিশেষে নি্ব্রতানীদরশ্চাপদ্যতে, তথাপি কৃষন্তদা পরাঘুখ ইত্যাদি- 
বচনাৎ কার্ডিকাদিব্রতাকরণে মহাদোষশ্রবণাং বৈষবৈঃ স্বত্রতং পরিপালামেবেতি তথা ন 
ব্যাখ্যেযম। বি, যদ্যপি গৃহ্হপি পৃজাপরাধবর্জনািকমপেস্ক্যতে, হুখাপি উচ্চৈর্ভায! 

মিথোজজ্ন ইত্যাদ্যাপরাধানাং প্রায় গৃহে বর্জনস্যাশক্যত্থাৎ তততরিয়মে! ন মভবেদিতি জেয়ম্। 

ইখং চৈককারং ঘিকালং বেত্যাদি-বচনাৎ এককালমণি পুজা। তথা নিজগৃহপ্রদেশে সমা- 

বেশেন যত্র কৃত্রাপি ভগবতে নমন্ার: প্রীতগবং গুরতো৷ ভোজনকফ্কোপগদ্যতে। এবমন্তদপুাহ্ম্। 

এবমেব সর্বমবিরুদ্ধমনবদাধ। স্তাং। অন্থা দ্বাত্িংশদপরাধেযু তগবদগ্রতো। ভোজননিষেধস্য 

নৈবেদ্যশেষং তুলসীবিমিত্রিতমিত্যাদৌ মুরারেঃ পুরতো৷ ভোজনে মহা পণতয়। বিধানন্ব 
চেত্যাদের্বছল-বিরোধাপতেরিতোযা দিক ॥ ২২৭-২২৮| 

ইতি শ্রীহরিভঙি বিলামটাকায়াং দিগ্দশিল্কাম্ অষ্টমো বিন্াসঃ| ৮। 

কুহু দ্বারা অষ্ঠন! করিবে অনন্তর শুর পরিধেয় ও উত্তরীয়, শত মুক্তাফর, উত্তম কপূর, ধূগ, 

দু, গায়স, কম্ল্থত্রের বর্ধি এবং ঘৃতসমন্ধিত ধপ দ্বারাও ভ্তিসহকারে পূজা! করিবেন, এই 
পৃজা নিখিল কামনা দিদ্ধ করে। এই অর্চনা দ্বার! রোগী রোগ হইতে আষ্তপরিত্রাণ পায় মনেহ 
াই। যে বাকি দুঃখে নিমগ্ন হইয়াছেন, এই পুজাগ্রসাদে তদীয় দুঃখ মোচন হয় এবং বন্দীর 

ন্বন*মুজি হইয়া থাকে। ইহার প্রদাদে অগরাধী জন রাল্রভয় হইতে মি লাভ করে এবং 
গণিক জন কোন বিপদগ্রস্ত ন! হইয়া সুথে পথে গমন করিয়। থাকে। ২২৮। 

ইতি গ্রাতঃপূজা-মমাপন ন।মক অষ্টম বিলাস মাধ ।৮। 



নবমবিলাসঃ | 
মপপাস জরিপ 

স প্রনীদতু টৈতন্যদেবে। যন্ত প্রসাদতঃ | মহীপ্রদাদজাতাহ? সদ্য: স্যাদধমোহপ্যয়ম্ ॥ ১ ॥ 

অথ শঙ্ধোদকং তচ্চ কুফদৃষিন্থধোক্ষিতম্। বৈষবেভাঃ প্রদায়াতিবন্ধা মুর্ধনি ধারয়েখে॥ ২ ॥ 
শঙ্মোদকমাহাস্ত্যম্। | 

কান্দে ব্রহ্মনারদসংবাদে ।-__ 
শঞ্দোদকং হরের্ডিির্মাল্যং পাঁদয়োর্জলম্। চন্দনং ধৃপশেষস্ত ব্রদ্মহত্যাপহারকম্॥ ৩। 

মরা াওলদ্করদ লিক লব এস ভরতে নতি। বধ 
প্রসাদো নাম ভগবছুচ্ছিষ্টাদি তশ্ত জাতং নমুচ্চয়ঃ তদ্যোগ্যঃ স্যাং। এবমেতল্লিখনে পরমা- 

যোগান্তাপ্যাত্বনো ভগবং্প্রমাদেনৈব যোগ্যত! সম্ভাবিতেতি পূর্ববদৃহৃম। এবমগ্রেহপি 
বোদ্ধবাম্॥ ১৪ তচ্ছেতি যত পূর্বং পৃজোপকরণাদ্যত্যক্ষণানস্তরং পুনভূতিজলে শ্রীভগবদগ্রতে। 
ান্তে শঙ্ে স্থিতং গশ্চাচ্চ তেন শখ্েন ত্রিভ্রমণতো! ভগবন্নীরাজনমন্থষঠিতং তদা তংস্থজ্রলদ্যাপি 
নীরাজনেন সৌভাগ্যং জাতমন্তি তদিত্যর্থ:। অতএব পূর্বং ভগবদ থতো ্তত্তত্বাং কুন দৃষ্ট- 
রূপয়, সুধয়া উক্ষিতং সিক্তং চেতি মহাসৌভাগ্যঙ্জাতং দর্শিতমূ। যদি চ শখ্ধান্তরেণ সগ্ভোজলভৃতেন 
ভগবন্ীরাজনমেব দ্রষ্টব্য, তথাপি তচ্ছত্খজরম্ত নীরাজনেন ভগবদৃষ্টিগোচরতাবাধ্যা কিংবা 
নীরাজন্ানস্তরং স্তবনবন্দনাদ্যর্থমবশ্যং তগবদ গ্রতো ধার্্যত্বেন তত্ৃষ্ি-ন্ধোক্ষিতত্বংসম্পদ্যত এব। 
এবধ পূর্বস্থাপিতেনৈব শঙ্ছেন ক্ষী রারদিক্সপনং বোদ্ধব্যম, অন্তথা শহ্ববাহুল্যাপত্বেঃ। ততশ্চ 
ন্নাপনানত্তরং তস্য রিক্তত্বাং তথ! নীরাঙ্জনশঙ্খস্য জলগ্রহণাচ্চ পুনরগ্রে লেখ্যং ভগবদ গ্রতঃ শব্- 
স্থাপনং যুক্তমেব। ন চ বক্তব্যমিদং পূর্ববং শঙ্খঃ স্থাপিতোইস্ত্েব ক্ষীরক্নপনাদিকং নীরাজনঞচ 
শখ্ধান্তরেণৈবেতি পুনঃ শহ্স্থাপনেনালমিতি, যতঃ শিষ্টাচারানুসারেণ বিষুভক্তিচন্তরোদয়াদে 
স্থে শ্ীন্সিংহারণ্যাদিভিঃ প্রামাণিকবর্গেলিখিতং পৃজাসমাধৌ পুষ্পাদিনা পৃজা-পূর্বকং শব্ধস্ত 
বিশেষতঃ স্থাপনমপেক্ষ্যত এব। পূর্বন্ত পুজোপকরণাদ্যত্যুক্ষণোপক্ষীণজলঃ শব্খঃ পুজারস্তে 
মঙ্গলার্থং কেবলং জলেনাপূর্য্য স্থাপিত আসীদিতি বিশেষ; ॥ ২। 
_. খাহার কৃপায় আমি অধম হইয়াও মাঃ প্রসাদ পাইবার উপযুক্ত পা হইতে পারি, সেই 
প্রধিত শ্রীচৈতন্য প্রভু মৎপ্রতি প্রসন্ন হউন। ১। অতঃপর যে শবস্থ সলিলে শ্রীহরির দৃষ্ি- 
'ঝপ সুধা নিপতিত হইয়াছে, প্রথমতঃ সেই জল বৈষ্ণবগণকে প্রদান করত তদনস্তর নমস্কার 
করিয়া আপনার শিরোদেশে ধারণ করিবে। ২। 

অতঃপর শঙ্খজন-মাহাত্য।_ক্ষন্দ?ুরাণে ত্রদ্মনারদসংবাদে লিখিত আছে, গোবিন্দের 
অচ্চনাশেষ শঙ্খজল। নববিধ ভক্তি ( অবণ কীর্তনাদি ), হরির নির্মালা, বিষ্ুপাদোদক এবং 



টম বিলাসঃ। ] উঞ্জীহরিভক্তিবিলাসঃ। ৮৪৯ 
তত্রৈব শঙ্খমাহাত্মে।__ 
শব্ঘস্থিতন্ধ যত্বোযং ভ্রামিতং কেশবৌপরি। বন্দতে শিরসা নিত্যং গ্গাঙ্গানেন তন্ত কিম্॥ ৪। 
ন দাহো ন মো নার্ধির্ঘরকাগিভয়ং ন হি। যস্ত শঙ্যোদকং মুদি কুষৃষ্ট্যাবলোকিতম্॥ 
ন গ্রহ! ন চকুস্মাণ্ডাঃ পিশাচোরগরাক্ষসাঃ। দৃষ্ট1 শখ্ধোদকং মৃর্ধি, বিদ্রবস্তি দিশে। দশ ॥ ৫॥ 
কুষমুর্ধি ভ্রামিতন্ত জলং ত স্থতসংস্থিতমূ। রুত্বা মূরদন্বাপ্রোতি মুক্তিং বিষ্ঞোঃ প্রসাদতঃ ॥ 
ভরাময়িত্বা হরেমূর্দধি, মন্দিরং শঙ্গবারিণা | প্রোক্য়েছৈফবো যন্ত্র নাশুভং তদণ্হে ভবেৎ॥ ৬ 
নীরাজন লং যত্র যত্র পাদোদকং হরেঃ। তিষ্ঠতে মুনিশার্দূল বর্দন্তে তত্র সম্পদঃ ॥ 

তীন্রবাগ্রে।_.. 

নীরাজনঙ্গলং বিষোর্যস্ত গান্র।ণি সংন্প্শেং | ইনি শ্গানজং লভতে ফলম্ ॥ 
তত্রৈব শ্রীশিবোক্কৌ।_ 
পাদোদকেন দেবস্য ০০০০ | শুধাতে নাত্র সন্দেহস্তথা শঙ্ধোদকেন হি ॥ 

বৃহদ্িষুপুরাণে চ।_- 
তীর্থাধিকং যজ্ঞশতাচ্চ পাঁবনং জলং সদ! কেশবদৃষ্টিসংস্থিতম্। 
ছিনতি গাপং তুলীবিমিশ্রিতং | বিশেষতশ্চক্রশিলাবিনির্ষিতম্॥ ৭॥ 

শপ তল তত সপ শা এপ 

_ ভক্তিঃ শ্রবকীর্তনাদিনববিধা ॥ ৩। যে বন্দতে তগা॥ ৪॥ হস্ত মূর্ধি,বর্ততে। এহাদয়: 
ৃদ্ছি স্থিতং শঙ্ধোদকং দৃষ্া ন কিঞ্চিৎ কর্তং শরু.স্তি গ্রত্যুত বিদ্রবস্তি পলায়ন্ত ইত্যর্থ:॥ 
৫-_-৬॥ চক্রশিলাবিনির্বিতং ভগবচরশাৃমিতা্থ: ॥ ৭॥ 

প্রহরির উপযুক্ত চন্দন ও ধুপ, এই সমন দ্বার ব্রন্বহত্যা পাপ বিদূরিত হয়। ৩। ও শ্রস্থেই 
শঙ্খমাহাত্মযবর্ণনে লিখিত আছে যে, যে জল শঙ্স্থ করিয়া! বিষু্শিরে ভ্রামিত হইয়াছে, ষিনি 
প্রতাহ মস্তকোপরি মেই জল ধারণ করেন, জাহুবী-সলিলে তাহার ন্নানে আর কি আবশ্যক? 
| ৪। শঙ্স্থিত যে জলের উপরিভাগে শ্রীহরির দৃষ্টি পড়িয়াছে, যে ব্যক্তির মন্তকে সেই জল 
বিদামান থাকে, তদীয় যন্ত্রনা, গ্লানি, শোক অথব! নরকভীতি কিছুই বিদ্যমান থাকে না। 
মন্তকোপরি শঙ্খবারি দর্শন করিলে গ্রহ, কুম্মাণ্, পিশাচ, ভূজঙ্গ, রাক্ষদ মকলেই ভীত হইয়া 
দশ দিকে পলাইয়া যায়। ৫। হরিশীর্ষোপরি যে শত্বস্থ বারি ভ্রামিত হইয়াছে, তাহা মস্তকে 
ধারণ করিলে হরির গ্রদাদে মুক্তি লাভ হইয়া! থাকে । যে বৈষ্ণব জন শহ্বস্থ সলিল বিষুঃশীর্ো- 

পরি ভ্রামিত করত তজ্জল দ্বারা স্বীয় গৃহ প্রোক্ষিত করেন, তাহার সেই গৃহে অণ্তুভ বিদ্যমান 

থাকে না। ৬। আরও লিখিত আছে যে, হে তাপসগ্রবর ! যেখানে হরির নীরাঙ্গনবরি ও 
চরণোদক সংস্থিত থাকে, তথায় সর্বপ্রকার সম্পদ্ পরিবন্ধিত হয়। এ স্থানের কিঞ্িং পরে 
লিখিত আছে, হরির নীরাজনবারি যে ব্যক্তির অঙ্গ স্পর্শ করে, তাহার লক্ষ জের অবভৃথ- 
কানজন্ত ফললাভ হয়। এ স্থানেই শিবোক্তি আছে যে, অযুত হত্যান্ন্ত পাপে নিপ্ত হইলেও 
হরিচরপোদক ও নীরাজনবারি স্পর্শ মাত্র পবিত্র হইতে পারে সন্দেহ নাই। বৃহ্িষূপুরাণে 
লিখিত আছে, হরিদৃষ্টিপ্রাপ্ত তৃলসীসমন্থিত বারি, বিশেষতঃ শাল গ্রামশিলোদক সর্বদাই সর্ব- 

৫? 
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অথ তীর্ঘধারণম্। 

রষপাদাভতীর্ঘক বৈফবেভা: প্রদায় হি। স্বয়ং ভক্তাভিবন্্যাদৌ পীত্ব। শিরসি ধারয়েৎ 
তশ্ত মন্্বিবিশ্চ প্রাকৃ প্রাতঃক্লানপ্রসঙ্গতঃ | লিখিতে। হাধুন! পানে বিশেষে! লিখতে কিয়ান্ ॥০ 

স চোক্তঃ 1 | 

৪" চরণং পবিত্রং বিততং পুরাণং যেন পৃতস্থরতি দুক্ৃতানি । 

তেন পবিভ্রেণ শুদ্ধেন পৃত। অপি পাপ্যানমরাতিং তরেম ॥ 

লোকস্য দ্বারমার্চয়ং পবিত্রং জ্যোতিশ্বৎ বিভ্রাহ্মানং মহস্ত- 

দমৃতদ্য ধার! বছুধা দোহমানং চরণং লোকে সৃধিতাং দধাতু ॥ ইতি ॥ ৯॥ 
ইমং মন্ত্ং সমৃচ্চাধ্য সর্বদৃ্ গ্রহাপহম্। প্রান্্ীয়াৎ প্রোক্ষয়েদ্দেহং পুত্রমিত্পরি গ্রহম্॥ 

কিঞ্চ।__ 
বিষ্কো: পারদদোদকং পীতং কোটিহত্যাঘনাশনম্ ৷ তদেবাষ্টগুণং পাঁপং ভূমৌ বিন্দুনিপাতনাৎ ॥ ১৭ 

অথ চরণেদকপানমহাস্ম;ম। 

গান্পে গৌতমাম্বরীষসংবাদে ।-__ 
হরেঃ ছ্গানাবশেষস্ক জলং যন্যোদরে,স্থিতম্। অস্বরীষ প্রণম্যোচ্চৈঃ পাদপাংশুঃ প্রগৃহ্থতাম্ 

বিধিধ্ণরণগ্রকারশ্চ। কিয়ান্ সংক্ষিপ্তো বিধিবিশেষে! লিখাতে ॥ ৮॥ চরণং চরণীরবিন্দং 

তদুদকমিতার্থঃ। অরাতিং সংসারলক্ষণম্। হধিতাঁং সুধাবদাদরণীয়তামিতার্থঃ॥ ৯॥ তত্বন্মাং 

পানোজপুণ্যাদ্ গুণমিত্যর্থ; ॥ ১০॥ 

তীর্ঘবারি হইতে 9 সমধিক বিশুদ্ধ, শতযজ্ঞ অপেক্ষাও শুদ্ধিকর এবং উহা দ্বার! পাতক দূর 
ভূত হয়। ৭। 

অনন্তর পাদোদক ধারণ।- শ্রাহরির চরণকমলোদক সর্ধপ্রথমে বৈষবদিগকে অর্পণ 
করিতে হয়। তদনন্তর নমস্কার করিয়। অগ্রে কিঞ্চিৎ পান করত শীর্ষোপরি ধারণ করিবে। 

ইতিপুর্বে প্রাতঃন্নান-প্রসঙ্গে উক্তবিষয়ক মন্তবিধি বর্ণিত হইয়াছে; অধুনা এস্থলে পানবিষয়ক 
কতিপয় বিশেষ বিবৃত হইতেছে । ৮। উক্ত মন্ত্র থা,--“ও' চরণং পবিজ্রং” ইত্যাদি; অর্থাৎ 

“চরণোদক পবিত্র, প্রথিত ও পুরাতন (পুরাঁকাল হইতেই বিদিত )) লোক নকল এঁ পবিত্র 

পাদোদক দ্বারা পবিভ্রত৷ লাভ করিয়া! পাতক হইতে সমৃত্তীর্ণ হয় এবং এ চরণামূত স্পর্শে 

আমর! পুত হইয়। পাপপূর্ণ নংসার হইতে পরিআণ প্রাপ্ত হইয়া থাকি। এ চরণোদক স্বর্গের 
দ্বারম্বরূপ, জ্যোতিিশিষ্ট, সমুজ্দল ও পৃজনীয় ; আমি নেই চরপোদকের পৃঞ্জা করিলাম । এই 
ুধাধারান্বরূপ চরণাম্ৃত পুনঃ পুন: বিগলিত হইয়। অবনীমণ্ডলে পীষুষবং আদরণীয় হউন্।৯ 

এই মন্ত্র যাবতীয় ছুষ্ট গ্রহ বিদুরণ করে) এই মন্ত্র পাঠ পূর্বক চরপামৃত পান করিয়া স্বীন্ন দেহে 

ও পুত্র কলত্রার্দির অঙ্গে প্রোক্ষণ করিবে। আরও লিখিত আছে যে, হরির চরণামৃত পান দ্বার! 

কোটিসংখ্য হত্যাজনিত পাতক ধ্বংস হইয়। থাকে। 'সেই পাদ্দোদক বিন্দুমাত্র ভূপতিত হইলে 

অষ্টগুণিত পাতকসঞ্চার হ্য়। ১*। 
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তত্রৈব দেবদূতবিকুণ্ডল-সংবাদে ।-- 

যে পিবস্তি নর! নিত্যং শালগ্রামশিলাজলম্। পঞ্চগব্যসহশৈপ্ক সেবিতৈ: কিং গ্রয়োজনম্॥ 

কোটিতীর্থসহজৈস্ত মেবিতৈ: কিং প্রয়োজনম্। নিত্যং যদি পিবে পুণ্যং শাল গ্রামশিলাঙ্জলম্। 
শালগ্রামশিলাতোয়ং যঃ পিবেছিন্দুনা সমম্। মাতুঃ স্তনুৎ পুনর্নৈব স পিবেস্তক্তিভাঙনরঃ ॥ 

কিঞ্চ।-- 
দহত্তি নরকান্ সর্ধবান্ গর্ভবাসঞ্চ দারুণম্। গীতং যৈস্ত সদ| নিত্যং শাল গ্রামশিলা ্লম্ | 

তত্ত্রৈব শ্রীষধধৃত্রকেতু-সংবাদে | __ 
শালগ্রামশিলাতোয়ং বিন্দুমাত্রন্ত ষঃ পিবেং। সর্বপাপৈঃ প্রমুচ্যেত মুক্তিমার্গে কতোদ্যগঃ ॥ 

তঁত্রৈব পুলস্ত্যভগীরথসংবাদে | __ 
পাদোদকশ্য মাহাজ্ম্যং ভগীরথ বদামি তে। পাবনং সর্ধতীর্থেভো। হত্যাকোটিবিনাখকম্ ॥ 

২ শিরসি পীতে চ সর্ধান্বয্যন্তি দেবতাঃ। প্রায়শ্চিত্ত পাঁপানাং কলৌ পাদোদকং হুরেঃ॥ 
কঞ্চ।__ 

ত্রিভিঃ সারম্বতং তোয়ং সপ্টাহেন তু নার্শদম্। সদ্য: পুনাতি গাজেরং দর্শনাদেব যামুমম্ ॥ 

পুনস্ত্যেতানি তোয়ানি ্ানদর্শনকীর্তনৈ:। পুনাতি ম্মরণাদেব কল পাঁদোধকং হরে; ॥ 
অঙ্চিতৈঃ কোটিভিপিঙ্ৈ নিত্যং যত ক্রিয়তে ফলম্। তং ফলং শতসাহম্রং পীতে পাদোদকে হরেঃ। 
অশুচির্ব। ছুরাচারে! মৃহাপাতকসংযুতঃ| স্পৃষ্ট1 পাদোদকং বিষ্কোঃ সদা শুধ্যতি মানব: ॥ 
পাপকোটিযুতো যন্ত্র মৃত্যুক।লে শিরোমুখে। দেহে পাদোদকং তশ্ত ন প্রয়াতি যমালয়ম্॥ ১১ 

ন দানং ন হবিষেষাং স্বাধ্যায় ন স্থ্রার্চনম্। 

- তেইপি পাদোদকংপীস্বা প্রশান্তি পরমাং গতিম্॥ ১২॥ 
৩: পপ পা পপ শত সপ সপীপসপীপসপ সা 

_ তস্য শিরসি মুখে চ পাদোদকং চেত্তহি সন নপ্রয়াতীতার্থ॥ ॥ ১১।॥ হবিঃশবেন হোমাছাপ- 

_ অতঃপর পাদোদকপান-মাহাত্্য বিবৃত হইতেছে ।-_পদ্মপুরাণে গৌতমান্বরীষসংবাদে লিখিত 
আছে যে, হে অন্বরীষ ! শ্রীবিষুর ন্নানাবশেষোদক যে ব্যক্তির উদরগত হয়,তৃমি সাষ্টাঙ্গ গ্ণতি- 

পুরঃসর তদীয় চরণধুলি গ্রহণ করিও। উক্ত পুরাণের দেবদূতবিকুণ্ডলনংবাদে লিখিত আছে 
যে, প্রত্যহ শালগ্রামশিলোদক পান করিলে আর সহশ্রবার পঞ্চগব্য পানের প্রয়োজন কি? 

প্রতিদিন পবিত্র শাল গ্রামশিলোদক পান করিলে সহম্মরকোটি তীর্থ সেবনে কি আবশ্তক ? ভক্তি" 

মান্ হইয়া বিন্ুপ্রমাণ শালগ্রামোদক পান করিলে আর সে ব্যক্তিকে পুনরায় মাতৃত্তন্য পান 
করিতে হয় না অর্থাং তাহার গর্ভবাসজনিত কেশ বিদুরিত হয়। আরও লিখিত আছে ফেপ্রত্যহ 

শালগ্রামশিলোদকপারিগণ কর্তৃক নিখিল নিরয়যাতনা ও কঠোর জঠরযনত্রা ভম্মীতূত হয়। উত্ত 
পুরাণের যমধৃ্কেতু-সংবাদে লিখিত আছে যে, বিনদুগ্রমাণ শালগ্রামোদক পানের ফলেই 
নিখিল কিধিধ হইতে পরিত্রাণ পাইতে পারে এবং সেই বাক্তি মোক্ষপথের পথিক হইতে সমূ- 

দত হয়। উক্ত গ্রন্থের পুলন্তয-ভগীরথ সংবাদে পুলন্ত্ের উকি আছে যে, হে ভগীরথ ! নিখিল 

তীর্থ হইতে পাবন, হত্যাকোটি-হারক পাঁদোদক-মাহায স্বংপকাশে বর্ন করিতেছি । হরি 
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কান্তিকে কাণ্তিকী যোগে কিং করিষ্যতি পুঙ্করে। নিত্যং চ পুফরং তশ্ত যন্ত পাদোদকং হরে; ॥ 
বিশাখা-ঝক্ষ-সংযুক্তা বৈশাখী কিং করিষ্যতি | পিগারকে মহাতীর্থে উজ্জ়িন্তাং ভগীরথ ॥ 

মাঘমাসে প্রয়াগে তু সানং বৈ কিং করিষ্যতি। প্রয়াগঃ সততং তশ্য যস্ত পাদোদকং হরেঃ | 
প্রবোধবাসরে প্রাপ্তে মথুরায়াঞ্চ তশ্ত কিম্। নিত্যঞ্চ যামুনৎ দানং যন্ত পাদোদকং হবেঃ 
কাশ্বামুত্বরবাহিন্তাং গঙ্গায়ান্ত মৃতন্ত কিম্। যন্ত পাদোদকং বিষ্কোমুখে চৈবাবতিষ্ঠতে ॥ 
কিঞ্চ।- 
হিস্ব পান্দোদকং বিষ্োধৌহন্তীর্থানি গস্ছতি | অনর্থং বত্বমুতস্থজ্য লোষ্রং বাঞ্ছতি ছুর্মতিঃ ॥ 

কুরুক্ষেতসমে| দেশে! বিন্দুঃ পাদোদকং মতঃ॥ ১৩ ॥ 

পতেদ্যত্রাঙ্ষম্ং পুণ্যং নিত্যং ভবতি তদগ্হে। গয়াপিগুসমং পুণ্য পুত্র'নামপি জায়তে ॥ 

পাদোদকেন দেবহ্য ষে কুষুযঃ পিতৃতপশিম্। নান্রাণাং ভয়ং তন প্রেতজন্ং ন রাক্ষমমূ॥ 
পা পপ আপ » স্াাস্পসাশপপাস্লি শশা 

লক্ষ্যতে ॥ ১২। বন্য পাদোদকং দেব্যং স্থিতি শেষঃ। সদেশে। মত; মন্ঠিঃ। বিন বিন 
পাদোদক শীর্যোপরি ধৃত-হইলে অথবা গীত হইলে অখিল দেবতার সন্তোষ সাধিত হয়। (এক- 

. মাত্র) হুরিচরশোদকই কলিকালে পাপ-সমূহের প্রায়শ্চিতত-্বরূপ। আরও লিখিত আছে যে, 

তিন দিনে সরম্বতী-সলিল, সপ্তাহে নর্বদার জল, পক্ষে জাহবীজল এবং দর্শনমাত্র যামূনজল 

পবিত্রতা বিধান করে; পরন্ধ এ সমস্ত জল দর্শন, স্নান ও কীর্তন দ্বারাই পবিভ্রতাসম্পাদক 

হইয়। থাকে কিন্ত কলিকালে কেবলমাত্র স্মরণ দ্বারাই হরিচরণাম্ৃত পবিত্র করিয়া থাকেন । 
হরিচরণোদক পান করিলে প্রত্যহ কোটিশিবলিঙ্গাচ্চনা অপেক্ষাও শতসহম্রগুগণ ফল লাভ 

ইয়। হরিচরখৌদক ম্পর্শমাত্রই কি অশুচি, কি দুরাচারবান্, কি মহাঁপাপী, সকলেই পবিত্রতা 
লাভ করে। মরণকালে মস্তকে, বদনে ও অঙ্গে হরিচরণোদক স্পৃষ্ট হইলে কোটিপাপে পাপীকেও 

আর শমনপুরে প্রয়াণ করিতে হয় না। ১১। যে সকলব্যক্তি কতৃকি কোনকালেও দান, হোম, 

বেদাধ্যয়ন অথবা দেবপুজ] অনুষ্ঠিত হয় নাই, হরিচরণোদক-পানের ফলে তাহাদিগেরও পরমা 

গতি লাভ হুইয় থাকে। ১২। হরিপাদোদকপায়ীর প্রতাহই পুফর-সলান সাধিত হয়; স্ৃতরাং 
তাহার পক্ষে কৃত্তিকানক্ষত্রাস্থিতা কাণ্তিকী পূর্ণিমায় আর পুষ্করন্নানের আবশ্যক কি? হে ভগী- 
রথ! বিশাখাস্িত। ঠবশাখী পূর্ণিমাতে উজ্জ্বিনীস্থ পিগারক মহাতীর্ঘে তাহার ক্নান করি- 
যাই বা কি সমধিক ফল হইবে? প্রত্যহ হরিপাদোদকপায়ীর প্রয়াগ স্নান সাধিত হইয়া 
থাকে ; স্থতরাং মাঘমানে প্রগ্নাগ-ক্ষেত্রে মান করিয়! তাহার কি অধিকতর পুণোর প্রত্যাশা 
আছে? নিতাপাদোদকপায়ীর পক্ষে প্রত্যহই যমুনান্নান সাধিত হয়, স্থতরাং উত্থানঘাদশী- 

দিবসে মথুরাপুরে যম্ুনী-ন্নানে তাহার আর কি আবশ্তক? হরিচরণামৃত বদ্দনবিবরে বিরা- 
জিত থাকিলে আসম্কারে তীহার আর বারাণসীধামে এ তীরে জীবন 
বিসর্জনে কি গ্রয়োজন ? আরও লিখিত আছে হু &মু 
ভী্থান্তরে গমন 'করে, সে অম্লযররত্যাসী দিটিিগাবী সী 
চরপীম্বৃত সচ্জনদকাশে কুরুক্ষেত্রদৃশ “স্থগিত হই খাকে। ১৩। প্রত্যহ, যে-গ্ৃহে 
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ন রোগন্ত ভম়ঞ্চেব নাস্তি বিগ্কৃতাং ভয়ম্। ন ছুষ্টা নেব ঘোরাক্ষাঃ শ্বাপদোখভয়ং ন হি॥ 
গ্রহাঃ লীড়াং ন কুর্ববস্তি চৌরা নশ্যন্তি দারুণাঃ ৷ কিন্তন্ত তীর্ঘগমনে দেব্ধাণাঞ্চ দর্শনে ॥ 
যশ্ত পাদোদকং মৃদ্ধি, শালগ্রামশিলোস্তবম্। প্রীত ভবতি মার্তঃ প্রীতে৷ ভবতি কেশবঃ। 
রক্ষা ভবতি স্থপ্রীতো প্রীতো ভবতি শঙ্করঃ ॥ 

পাদোদকন্ত মাহাজ্্যং যঃ পঠেৎ কেশবাগ্রতঃ | স যাতি পরমং স্থানং যত্র দেবে! জনার্দীনঃ ॥ 

্রদ্ধাগুপুরাণে শ্রত্রক্গনারদ-সংবাদে ।_ 
প্রায়শ্টিত্তং যদি প্রাপ্তং কন্ং বা ত্বঘম্ধণম্। 

_... সোহপি পাদোদকং পীত্ব! শুদ্ধিং প্রাপ্পোতি ততক্ষণাং। 
অশৌচং নৈব বিগ্যেত তকে মৃতকেইপি চ। যেষাং পা্দোদকং মুর্ধি, প্রাশনং যে চ কুর্ব্বতে ॥ 
অস্তক(লেইপি ষণ্ঠেহ দীয়তে পাদয়োর্জলম্। নোইপি নদগতিমাপ্োতি সদাচারৈবহিষ্কতঃ ॥১৪। 

অপেয়ং পিবতে যস্ত ভূঙক্ে যশ্চাপ্যভোজনম্। অগম্যাগমন। যে বৈ পাপাচারাশ্চ যে নর।ঃ। 

তেইপি পৃজ্যা ভবন্ত্যান্তড সদ্য: পাদান্থসেবনাং ॥ 

কিঞ্চ।_- অপবিত্রং যদন্নং স্তাং পানীয়ঞ্চাপি পাপিনাম্। 
হুক্ত1 পীস্বা বিশুদ্বঃ স্তা পীত্বা পাদোদকং হরেঃ ॥ ১৫। 

তণ্তকচ্ছ।ৎ পঞ্চগব্যান্মহাকুচ্ছ-দ্বিশিষ্যতে। চান্দরায়ণাং পারকচ্ছাৎ পরাকাদপি স্থব্রত। 

কাযশুদ্ধির্ভবত্যাণ্ড পীত্ব। পাদোদকং হরেঃ ॥ ১৬। 
পা ০৯ পাশ ও পপ ক খা সস ক ৮ সপ ক পপ ৯ সপ পপ পাপা তল ০৭ শপ শপ শপ পপ 

মাজম্॥ ১৭ ১৩। সদাচারৈবহিষ্কতোহপি চেং চে২॥ ১৪ ॥ অভোজনম্ অতক্ষ্যমূ॥ ১৫ ॥ তণ্তরুচ্ছ- 
পপ জজ শপে ০ শিশির তন শক ০প ৮ ৮ ০৮ পাপ শপ ০ 

হরিচরপীম্বত নিপতিত হয়, তথায় অক্ষয় পুণ্যের সঞ্চার হয় এবং পুত্রমকলের গয়াধামে পিগু- 
প্রদানের ফল হয়। হরিপাদদোদক দ্বারা পিতৃতর্পণ করিলে অস্থ্রভয়, প্রেতভয়, রবক্ষনভয়, 

পীচাভয়, বিশ্বভয়, দারুণ রক্ষোভয় ও হিংশ্রজন্তভয্ন বিছ্ধমান থাকে না। অধিক কি, গ্রহ 

কুল কোনরূপ বিস্তর সম্পাদনে সমর্থ হয় না এবং দারুণ চৌরভয়ও বিদুরিত হুইয়া যায়। 
শীর্ষোপরি শাল গ্রামোদক বিরাক্িত থাকিলে আর তীর্থগমনে কি আবগ্তক 'এবং দ্নেববি- 

দর্শনেই বা কি ফল? কৃর্য,*বিষুণ ব্রহ্মা ও শিব তত্প্রতি সর্বদা প্রীত থাকেন। শ্রীহরির 

পুরোভাগে পাদোদকমাহায্য পাঠ করিলে দেবদেব-জনার্দনাধিষ্ঠিত পরমধামে সেই 

পাঠকের গতি হয়।  ব্রদ্ষাগুপুরাণে ব্রদ্মনারদ সংবাদে লিখিত আছে যে, প্রায়শ্চিত্তের প্রয়ো- 

জন অথবা! অঘ-মর্ষণ মন্ত্র জপ করিবার আবশ্তক হইলে হরিপাদোদক পান দ্বারাই আশু পৰি- 

ত্রতা লান্ত হইয়! থাকে। শীর্ষোপরি চরণোদক বিরাজিত থাকিলে অথবা উহা সেবন করিলে 

জননাশৌচে ও ম্বতাশৌচে লিপ্ত হইতে হয় না। পাপাত্ম। ব্যক্তিকে চিরদিন হরিপারদ্দোদক 

প্রদ্ধান করিলে অথব। অস্তিমময়ে নান করিলেও তাহার শুত-গতি-প্রাপ্তি হইয়া! থাকে । ১৪। 

হরিপাদদোদক ভক্ষণ দ্বারা জপেয়পায়ী, অভোজ্যভোজী, অগম্যাগামী ও সর্বদা পাপস্বভাব 
ব্যক্তিও আগ বন্বনীয় হইয়া! থাকে। আরও লিখিত আছে ঘে, হরিচরণাম্বতপানের ফলে 

অগ্তক্ষ্াভোজী ও অপেয়পায়ী পাপী পবিভ্রত| লাভ করে ) উহা পঞ্চগব্য, তথকচ্ছ, মহাকচ্চু, 
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অগ্ুরুং কুস্কুমঞ্চাপি কপ রধানুলেপনম্ । বিুপাদান্ব-সংলগ্রং তঁ্ধে পাবনপাবনম্॥ 
দৃষ্টিপৃতন্ধ যত্বোয়ং বি্ণুন! প্রভবিষ্ণনা। তে পাপহরং পুত্র কিং পুনঃ পাদয়োর্জলম্ ॥ 
এতদর্থমহং পুত্র শিরসা বিষ্ণতৎপরঃ। ধারয়ামি পিবাম্যদ্য মাহাত্ম্যং বিদিতং মম ॥ ১৭ ॥ 
প্রিয়স্বম গ্রজঃ পু্স্বদর্থং গদিতং ময়! | রহশ্তং মে ত্বনহ্ত ন বক্তবাং কদাচন ॥ ১৮ ॥ 

ধারয়স্থ সদ! মূর্দি, প্রাশনং কুরু নিত্যশঃ | জন্মমৃত্যু-জরা-ছুঃখৈর্মক্ষং যাল্যসি পুদ্রক ॥ 
বিষ্ুধর্মোত্রে ।_- 

সগ্ভঃ ফলপ্র্দং পুণ্যং সর্বপাপবিনাশনম্। সর্বমঙ্গলমঙ্গল্যং সর্বছুঃখবিনাশনম্। 

ছুঃস্বগ্রনাশনং পুণ্যং বিধুপাদোদকং শুভং। সর্ধবোপত্রবহস্তারং সর্বব্যাধিবিনাশনং ॥ ১৪ | 
সর্বোৎপাত- প্রথমনং সর্বপাপনিবারণম. | সর্বাকল্যাণসখদৎ সর্ববকমফল প্র্দম |. 

সর্ববদিদধি প্রদং ধন্তাং সর্ববধর্্মবিবর্ধনম্। সর্ববশক্র প্রশমন সর্বভোগ প্রদায়কম্। 

সর্ববী্ঘস্ত ফলদং মৃ্ধি, পাদান্থধারণম, | প্রয়াগস্ত প্রভাসন্ত পু্ধরন্ত চ সেবনে । 
পৃথুদকন্ত তীর্ঘন্ত আচাস্তো লভতে ফলম্ ॥ ২০। 

চক্রতীর্থঘে ফলং যাদৃক্ তাদৃক্ পাদাস্থধারাণাং। সরস্বত্যাং গম্ায়াঞ্চ গন্বা যৎ প্রাপ্নুয়াৎ ফলম.। 
তৎ ফলং লভতে রে সর্দি, পাদান্কধারণাৎ॥ 

মহারুচ্ছদিকং নাম ব্রতবিশেষঃ ॥ ১৬। বিন! কর্ত! দৃষ্টযা কৃত্বা পৃতং পাবিতমিত্যর্থ; | বদ্ধ 
বিষুনা বিষ্গো রিত্য্ঘ; ॥১৭॥ অনহ-ন্য অযোগ্যন্ত অবৈষ্বস্তেত্যর্থঃ তং প্রতি ন বক্তব্যম্॥ ১৮। 
হস্তারমিত্যার্ধ হস্ত ॥ ১৯॥ দেবনে যং ফলং তৎ। আচান্ত: কৃতপাদোদকাচমনঃ ॥ ২০ । 

জে আ পীর ০ পপ. পজ আত গত জং শপ পা রা ৮ সপ পপ 

চম্্রায়ণ, পারকৃচ্ছ, ও পরাকব্রত প্রভৃতি সমস্ত (হইতেও শ্রেষ্ঠ | ১৬। হরিচরণোদকের সহিত 

সংমিত্রিত“অগ্ুরু, কুস্কুম, কপূর ও চন্দনাদি অন্ুলেপনসামগ্রী, পবিত্র দ্রব্যকেও পবিজ্র করিয়া 

থাকে। হে বখস! ভগবান্ হরিকর্তৃক নিরীক্ষিত জল যখন বিশ্তদ্ধ হইয়া পাতকহারী হয়, 
তখন সে স্থলে হরিচরণামূতের মাহাত্ম্য আর অধিক কি বর্ণন করিব? হে পুত্র! এই কার- 
গেই আমি হরিভক্তিপরায়ণ হইয়! চরণামূত ধারণ ও সেবন করিতেছি; আমি ইহার মাহাত্মা 

বিদিত আছি । ১৭। প্রিয়তম! জ্োষ্টপুত্র বলিয়] ত্বংসকাশে এই গুপ্ত কথ! প্রকাশ করি 
লাম। অপাত্রসমীপে কদাচ ইহা প্রকাশ করিও না। ১৮। হে বংস! প্রতাহ হরিচরণোদক 

ধারণ ও পান করিলে জরা, মরণ ও ছুঃখরাশি হইতে পরিত্রাণ প্রাপ্ত হইবে। বিষুঃধর্মোত্তরে 
লিখিত আছে যে, হরিচরণাম্ৃত পবিত্র, আশ্তফলপ্র্দ, সর্বপাপনাশক, সর্বম্ঙ্গলের মঙ্গলহ্বরূপ, 

সর্বহূঃখসংহারক, ছুঃহ্বপ্ননাশক, সর্কবোপত্রবশান্তিকর ও সর্বব্যাধিনাশক | ১৯। হুরিচরণাম্বত 

শীর্ষোপরি ধৃত হইলে উহা! উৎপাতশান্তিকর, সর্বদুঃখনাশক, সর্ব প্রকার কল্যাণকর, হ্খ 

বিধায়ক, সর্ববকামপ্রদ, সর্বসিদ্ধিকর, যশ:প্রদ, সর্ববধন্মবন্ধক, সর্বশক্রনাশক, সর্বভোগপ্রদ, 
ও সর্ব্বতীর্থফলদ হইয়! থাকে। হরিচরণীম্বৃত পান করিলে প্রয়াগ, . প্রভান, পুফর ও পৃথুদক 
তীর্থের জলপা নঙ্জনিত ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। ২। হরিপাদোঁদক শিরোপরি ধৃত হইলে 
চক্রতীর্ঘফল লাভ হইয়৷ থাকে এবং সরস্বতীতীর্থে ও গমাক্ষেতে গমম করিলে যে ফল হয়, 
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স্বান্দে।-.. 
পাদোদকম্য মান্থাত্ব্যং দেবে। জ্বানাতি শঙ্কর; | বিষুণপাদচ্যুত। গন্ধ! শিরমা যেন ধারিত|॥ 

স্থানং নৈবান্তি পাপন্ত দেহিনাং দেহমধ্যত্তঃ ॥ ২১॥ 

সবাহ্থাত্যন্তরং যন্য ব্যাপ্তং পাদোদকেন বৈ। পাদোদং বিষ্ণনৈবেগ্যমুদরে যন্য তিষ্ঠত্তি। 

নাশ্রয়ং লভত্তে পাপং স্বয়মেৰ বিনশ্যতি । মৃহাপ।প গ্রহ গ্রস্ত ব্যাণ্ে। রোগশটতধদি ॥ ২২॥ 

হরং পাদে।দকং পীত্ব। মুচাতে নাত্র সংশয়ঃ। শিরস। তিষ্ঠতে যেষাং নিত্যং পাদোদকং হবেঃ ॥ 

কিং করিষ্যত্বি তে লোকে তীর্থকোটিমনোরথৈঃ | অমমেব পরে! ধর ইদমেব পরস্তরপঃ | 

ইদ্দমেব পরং তীর্থং সিহাহ যং পিবেং॥ 
স্্জব শ্ীশিবোমাসংবাদে । 

বিলয়ং যাস্তি পাপানি পীঙে পাদোদকে হরেঃ | কিং পুনবিষুপাদোদং শাল গ্রামশিলাচতম্। 

বিশেষেণ হরে পাপং ত্রহ্ষহত্যাদিকং পরিয়ে । গীতে পাদোদকে বিষ্কোর্ধদি প্রাণৈবি ঘুচাতে। 

হত্ব! যমভটান্ সর্ববান্ বৈষ্ণবং লোকমাপ্ুয়াং। 
তত্রৈব ্রশিবকার্তিকেয়সংবাদে শ্রীশালগ্রামশিলামাহাত্মো ।-_- 

ছিন্নন্তেন মহাসেন গরাবালঃ সুদারুণঃ | পীতং যেন সদ। বিষ্কোঃ শাল গ্ামশিলাজলম ॥ 

যে পিবস্তি নর! নিত্যং শাল গ্রামশিলাজলম্। পঞ্চগব্যসহশৈস্ত 'প্রাশিতৈঃ কিং প্রয়ো্জনম্। 

্রায়শ্চিতে নমূৎপন্পে কিং দানৈঃ কিমুপোষণৈঃ  চান্দ্ায়ণৈশ্চ তীর্থৈশ্চ পীত্বা পাদোদকং শুচি। 

 দেহিনাং মধো তন্যৈকম্ত দেহমধ্যে পাপশ্য স্থানং নৈবাস্তি। দেহিনঃ ইতি বা পাঠঃ॥ ২১॥ 

বাহ মন্তকাদি তেন সহিতমাভ্যন্তরং জঠরান্তনণভ্যাদি। তত্র বাহুং মন্তকাদৌ ধারণেন, 
আত্যন্তরঞ্চ পানেন ব্যাপ্তমিতার্থ:॥ ২২॥ হরেঃ প্রতিমার পন্যেত্যে্ণ: | কিং পুনরিতি 

সেই পরমোত্তম ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। বন্দপুরাণে লিখিত আছে যে, ধিনি হরিচরণবিনিঃ- 

স্থত৷ গঙ্গাকে শিরোদেশে ধারণ করিয়াছেন, সেই মহাদেবই পাদোদক মাহায্ম্য অবগত আছেন। 

দেহিগণের মধ্যে কেবল তদীয় দেহেই পাতক বিদ্যমান নাই।২১। শরীরে চরণোদক পরি- 

ব্যাপ্ত হইলে সেই ব্যক্তি কি বাহে কি অভ্যন্তরে সকল অবস্থাতেই পবিত্র হইগরা থাকে । হরি- 
চরণোদক সেবন করিলে মহাপাতক-গ্রহগস্ত ও শত শত পীড়ায় অভিন্ূত ব্যক্তি ক্লেশ হইতে 

পরিত্রাণ প্রাপ্ত হয় সংশয় নাই। শীর্ষোপরি নিরন্তর হরিচরণোদক বিদ্যমান থাকিলে তাহার 
আট কোটি তীর্থের কামন! করিবার প্রয়োজন কি? হরিচরণামৃত পানই পরম ধর্শ, উহাই 
পরম তপঃ এবং উহাই পরম তীর্ঘস্বরূপ।. উক্ত গ্রন্থেই শিবোমাসংবাদে লিখিত আছে যে, 
হরিচরণোদক সেবন দ্বার অখিল পাতক বিদুরিত হয়। হে প্রিল্নতমে ! শাল গ্রামশিলানিংন্থত 

চরণোদকের মাহাত্মা অধিক আর কি কহিব, উহা ত্রদ্মহত্যাদি পাতকেরও সমূল-নাশক। 
'হুরিচরণোদক পানপূর্বক দেহত্যাগ করিলে যমদূতগণকে তাড়না করিয়। বিষুুলোকে গমন 
করিতে পারে4 এঁ পুরাপেই শিবকার্িকেয়সংবাদে শাল গ্রামশিলা মাহা ্রস্তাবে বর্ণিত আছে 
যে, হে কার্ঠিকের ॥ যিনি প্রতাহ শালগ্রামশিলোদক পান করিয়াছেন, তিনি দারুণ জঠরযন্ত্রণা 
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বৃহম্লারদীয়ে লুন্ধকোপাখ্যানারস্তে ।__ 

হরিপাদোদকং যন্ত ক্ষণমাত্রঞ্চ ধারয়েৎ। স ল্গাতঃ সর্বতীর্থেষু বিষ্কো: প্রিয়তরস্তথা॥ 

অকালমৃত্যুশমনং সর্বব্যাধিবিনাশনম্। ০০ হরিপাদোদকং শুভম্॥ 

তঠত্রিব তছুপাখ্যানাস্তে | 

হরিপাদোদকম্পর্শীরুকে। বীতকলুষঃ | দিবা বিমানমার্হা মুনিমেনমথাব্রবীৎ ॥ 

হরিপাদোদকং য্মান্মযি ত্বং ক্ষিপ্তবান্ মুনে। প্রাপিতোহন্মি স্ব! তন্মাব্রদ্ধিষ্কোঃ পরমং পদম্ ॥ 

হরিভক্তিন্থধোদয়ে ।-_ 
গাদং পূর্ববং কিল স্প্&। গঙ্গাৃৎ ম্বর্তৃমোক্ষদা। বিষ্কোঃ সন্স্থ তংসঙ্গি পাদাঘু কথমীড্যতে ॥ 

তাপত্রয়ানলো৷ যৌ২সৌ ন শাম্যেৎ সকলাব্ধিভিঃ | 
দ্রুতং শাম্যতি সোহয্পেন শ্রীমঘিফুপদানুন! ॥ ২৩ ॥ 

দ্ধাস্্রাভেগ্-কবচং ভবাগি-স্তস্তনৌষধম্। সর্বাৈঃ সর্ববথা ধার্ধ্যং পা্ং শুচিপদঃ সদ ॥ 
অমৃতত্বাবহং নিত্যং বিষুপাদাম্ব ষঃ পিবেৎ। স পিবত্যমৃতং নিতাং মানে মাসে তু দেবতাঃ। 

মাহাস্ত্যমিয়দিত্যন্য বক্তা যোইপি স নির্ভয়ঃ। নম্বনর্থমণেমূল্যং কল্পয়রঘমন্সতে | 
অন্যআাপি।-- : 

: মক্রন্ধচারী স ব্রতী আশ্রমী চ সদা শুচি:। বিষুপাদোদকং যস্ত মুখে শিরসি বিগ্রহে॥ 
জন্ম-গ্রভৃতি পাপানাং প্রায়শ্চিন্তং যদীচ্ছতি। শালগ্রামশিলাবারি পাপহারি নিষেব্যতাম্ ॥২৪1 

প্রতিমাত: স্রপালগ্রাম-শিলায়াঃ মাহাম্মাবিশেষাভি প্রায়েণ। অতএবাহ্ বিশেষেণেতি | সমূলং 
সর্বমেবেত্য্থ: । যদ্ধা হরেঃ পাদোদকে গঙ্গাজলরূপে। অন্যৎ সমানম্॥ ২৩॥ ৷ সর্বাঙ্গৈরিতি 
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ছেদন করিয়াছেন | প্রত্যহ শাল গ্রামশিলোদক পান করিলে আর পঞ্চগব্য পানে কি আবশ্টক ? 

পবিত্র হরিচরণামুত পান করিলে আর প্রায়শ্চিত্ার্থ দান, উপবাস, চান্জরায়ণ অথবা তীর্থসেবনে 

কোন আবশ্তক করে না। বৃহন্লারদীয়পুরাথে লুন্ধকোপাখ্যানারস্তে লিখিত আছে যে, যিনি 
ক্ষণকাল, হরিপাদোদক ধারণ করেন, তাহার সর্বতীর্থ-ন্লানফল লাভ হয় এবং তিনি প্রীহরির 

অতি প্রিয় হন। হরিচরণামূত পবিত্র, অকালমৃত্যুন/শক, সর্বব্যাধিহর ও সর্বদুঃখহারক। 

& লুব্ধকোপাখ্যানের অস্তে "লিখিত আছে যে, ব্যাধ হরিচরণামৃত-ম্পর্শফলে নিপা হইয়া 

_ দিবাধানে আরোহণ করত খাষিকে সম্বোধন করিয়। বলিল, হে খষে ! আপনা কর্তৃক মদীয় অঙ্গে 

হরিচরণামূত নিক্ষিপ্ত হওয়াতে ' আমি হরির প্রথিত পরমধাম লাভ করিলাম। 

হরিভক্তিন্থধোদয়ে লিখিত আছে যে, পুরাকালে সুরধুণী গঙ্গ৷ হরিচরণ স্পর্শ পূর্বক স্মরণ- 

কারীর সাঃ মুক্তিপ্রদায়িনী হইয়াছেন; সুতরাং পাদসন্বদ্ধি চরণৌদককে আমি কিরূপ 

স্ততিবাদ “করিব? যে তাপক্রয়র্ূপ বহ্িকে নির্বাণ করিতে আঁখল সাগরেরও সাধ্য 

নাই, বিিল্সা্্ শ্রীহরিপাদোদক দ্বারা দেই বহ্ছিও আগু নির্বাপিত হইয়া. যায়'। 

২২--২৩। পবিত্র হরিপাদপদ্ের পাদ্য নিরন্তর নাভির উদ্ধ'ভাগে ধারণ করিবে; যেহেতু: 
উহ। সমরাম্ত্বের পক্ষে অভেদ্য কবচন্বক্ধপ এবং সংসাররূপ-অনলম্তস্ভনকর খধধ। দেবগণ 



' ৪ম বিলাসঃ। ] রস্ীহরিভকিবিলাসঃ | ৪৫+ 

অতএব তেজোদ্রবিণপঞ্চরাত্রে শ্রীব্রক্ষণোক্তম্।-_. 

পীঠপ্রণালাদুদকং পৃথগাদায় পুত্রক। সিঞ্চয়েনুর্ধি, ভক্তানাং সর্ববতীর্ঘথময়ং হি তৎ /ইতি | ২৫1 

পাদোদকন্য মাহাত্মযং বিখ্যাতং সর্বশান্্তঃ | লিখিতুং শরু,য়াৎ কে হি নিদ্ব-মীন্ গণয়ন্নপি॥ ; 
বিশেষতশ্চ পাদোদং তুলসীদলসংযুতম্। শঙ্ে কৃত্বা বৈফবেছ্যো দা প্রা পিবেৎ স্বয়মূ। 

অথ শঙ্থকৃত-পাঁদোদকমাহাক্ম্যম্ | 

্কান্দে শ্রীব্রদ্ষনারদ-সংবাদে।-__ 
কুত্বা পাদোদকং শহ্থে বৈষ্ণবানাং মহাত্মনাম। যো! দৃদ্াতুলসীমিশ্রং চান্্রাযণশতং লভেৎ। 
গৃহীত্ব। কষ্ণপাদাঘু শঙ্খে কৃত্বা তু বৈষণবঃ। যো! বহেৎ শিরসা নিত্যং সমুনিস্তাপসোত্তমঃ। 

পাদ্সে দেবদ্ূত-বিকুগুল-সংবাদে | 

শালগ্রামশিলাতোয়ং যদি শঙ্খভূতং পিবেং। হত্যাকোরিবিনাশঞ্চ কুরুতে নাত্র সং য় । 

অগম্তনংহিতায়াম্।__ 

শালগ্রামশিলাতোয়ং তুলসীদলবাসিতম্। যে পিবস্তি পুনন্যেযাং স্তন্যপানং ন বিদ্যাতে ॥ ইতি ২৬ 
সস জর স্পা পা পট পর ০৪৯৮ উপ 

নাভেরদ্ধণঙ্গৈরিতি জেয়ঃ॥ ২৪॥ গীঠং শ্রীভগব্দাসনং, তত্য প্রণালাৎ॥ ২৫। প্রার্থদিতি 

ত্মস্ত্রোচ্চারণাদিবিধিনেত্য্থ ॥ 

প্রতিমাসে হুধা সেবন করেন সত্য, কিন্তু দেবত্ব- সম্পাদক হরিচরণামূত প্রত্যহ পান করিলে 

তাহাতেই অমৃত-পান্ হইয়া থাকে। চরণোদকের এই সকল মাহাত্ম্য কীর্তন করিলে ভয় 

বিদুরিত হয়। এই পাদোদকরূপ অমূল্য মণির মূল্য করিলে (ফলের পরিমাণ করিলে ) 
পাতকে লিপ্ত হইতে হয়। অন্তত্রও লিখিত আছে যে, ব্দনে, শীর্ষে ও অঙ্গে হরিপাদো- 

দক বিরাজিত থাকিলে তাহাকেই ব্রহ্মচারী, ব্রতী, আশ্রমী ও নিত্য শুচি বলা যায়। 'আজন্ম- 

সঞ্চিত পাতকপু্ধের বিনাশার্থ প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইলে পাতকনাশন শালগ্রামশিলোদক 
সেবন করুক। ২৪। তেজোদ্রবিণ-পঞ্চরাত্রে ব্রহ্মার উক্তি আছে যে, হে বদ! হরিপীঠ- 

প্রণালী হইতে জর লইয়া ভক্তের শিরোদেশে সেচন করিবে”; কেননা, উক্ত জল নিখিল- 
তীর্ঘময়। ২৫। পার্দোকমাহাত্্য নিখিল শান্ত্রেই প্রথিত আছে। সাগরতরঙ্গও গণনা 

করা যাইতে পারে, কিন্তু চরণোদকমাহাত্ম্য লিখনে কোনু ব্যক্তির সামর্থ্য আছে? বিশেষতঃ 
তুলসীদলসমন্িত চরণোদক শঙ্ছে লইয়া মনত্রাঠসহকারে বৈষণবগণকে প্রদান করত নিজেও 
সেবন করিবে। | 

আত্তঃপর শঙ্খস্থাপিত-চরণোদক-মাহাত্ব্য লিখিত হইতেছে।- স্বন্দপুরাণে অন্ধনারদ-সংবাদে 
বর্ণিত আছে যে, মহান্ভব বৈষ্ণবগণকে তুলসীদলসংযুক্ত, শব্খস্থাপিত হরিপাদোদক প্রদান 
করিলে শতাচন্ত্রায়ণ-ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। শখ্থস্থাপিত হরিপাদোদক সর্ধদা শীর্ষোপরি ধারণ 

করিলে 'সেই বৈষ্ণবই তাপসপ্রধান মুনি বলিয়া! অভিহিত হয়েন! পদ্পপুরাণে দেবদুতবিকুণ্ডল- 
সংবাদে লিধিত আছে যে, শখস্থাপিত শালগ্রামশিলোধক পান করিলে নিঃসঙ্দেহ কোটিহত্যা, 

পাপ বিদুরিত হয়। অগস্তাসংহিভায় লিখিত আছে যে, তুলসীদলযোগে স্থরভীরুত শীলগ্রাম- 
৮ 



৪৫৮ পরপ্রীহরিভক্তিবিলাসঃ। [৯ম বিলাসঃ। - 
প্রাবিষ্ণোর্বৈষবানাঞ্চ পাবনং চরণোদক্ম্। সর্বতীর্ঘময়ং পীত্ব। কুর্ধ্যাদাচমনং ন হি।২৭॥ 

তদ্ুক্তং স্কান্দে শিবেন।__ 

বিঃ পাঁদোদকং পীস্থা পশ্চাদুচিশহয়া। আচামতি চ যে! মোহাদ্ন্বহা স নিগস্ঘতে ॥ 
শ্রুতিশ্চ ।-- | 
তগবান্ পবিত্র ভগবৎ-পাদৌ পবিত্রং তগবৎ্পাদোদকং পবিত্রং ন তৎপাঁন আচমনীয়ম্। 

যথাহি সোম ইতি। 
সৌপর্ণে চ।-- 
বিষুপাদোদকং পীত্বা তক্তপাঁদোদকং তথ! । য আচাঁমতি সংমোহাহ দ্বহা'স নিগণ্যতে ॥ইতি। 
ততঃ শুদ্ধং পয়ঃ পূর্ণং গন্ধপুস্পাক্ষতাম্থিতম। আধারোপরি সংন্যস্তেচ্ছঙ্খং ভগবদগ্রত: ॥২৮| 

অথ গ্রভগবদগ্রতঃ শন্ঘস্থাপনমা হাত্বাম্। 

স্কান্দে ব্রদ্ধনারদ-সংবাদে শঙ্খমাহাত্বো ।-- 

পুরতো বাস্থদেবস্থয সপুষ্পং সজলাক্ষতম্ | শখ্মভ্যর্চিতং পশ্যেৎ তশ্য লক্ষমীর্ন ৃ ল্নভা । 
সপুষ্পং বারিজং যন্ত ছুর্বাক্ষত-সমস্থিতম্। পুরতো বাহুদেবস্ত তন্য শ্রীঃ সর্ববতোমূখী 8২৯। 
গন্ধাথ ভক্তিমান্ শ্রীমত্তলন্তাঃ কাননে প্রতুম্। সংপৃজ্যাভার্চয়েতাঞচ শ্রীকফণচরণপ্রিয়াম্॥ ৩৬ ॥. 
_আচমনং মস সুস্প ুধ্যার্দিতি অস্প্শ্ব-স্পর্শনাদিনা কথকিৎ প্রাপ্তমাচমনং চরণো- 

দকপানানস্তরং পুনস্তচ্ছুদ্য়ে ন কুর্ধযা্। যদ্ধা স্বাত্ব। ভুক্ত পয়ঃ পীত্বেত্যাদিনা জলপানানস্তরং 
স্বতিবিহিভং যদ্দাচমনং তচ্ছীচরণোদকপানানম্তরং ন কাধ্যমিত্যর্ট। এবঞ্চ পিপাসয়া 
চরপোদকম্য পানং বিজেয়ং ন চ প্রাশনরূপমাচমনমান্রমিতি | ২৬--২৭॥ অশুচি-শক্বয়া 
অশুদ্যাশৃক্ষয়েত্যর্থ;ঃ-॥ ২৮॥ 

শিলোদক পান করিলে আর জননীর স্তন্ত পান করিতে হয় না। ২৬। হরিপাদোক ও বৈষব- 
চরণাম্ৃত এই উভয়ই নিখিল-তীর্ঘস্বরূপ, উহা! পানাস্তে আচমন করা অবিধে়্। ২৭। স্বন্- 
পুরাণে *শিবোক্তি আছে যে, হরিচরণাম্থত পানান্তে অশুচিবোধধে অজ্ঞানবশতঃ মূখ ধৌত 
করিলে ব্রক্মঘাতী বলিয়া পরিগণিত হইতে হয়। এ বিষয়ে শ্রতিও আছে যে, ভগবান্ পৰি, 
তদীয় পাদদবন্ পবিত্র, তাহার চরপোদক পবিত্র; এ পাদোদক পানাস্তে আচমন করিতে নাই; 
উহা! সোম বলিয়৷ নিরূপিত। গকুড়পুরাণে লিখিত আছে যে, হরির চরণামৃত ও ভক্তের 
পাদোদক সেবনাস্তে অজ্ঞানবশে আচমন করিলে ব্রহ্মঘাতী বলিয়৷ পরিগণিত হইয়া! থাকে । 
পাদোদক সেবণাস্তে জলপুরিত গন্ধ, পুষ্প ও তওুলসমন্ধিত বিশুদ্ধ শঙ্খ প্রতৃর পুরোভাগে 
আধারোপরি রাখিবে।.২৮। 

অনন্তর প্রভুর প্ুরোভাগে শব্বস্থাপনের মাহাত্্য লিখিত হইতেছে ।-_ক্্পুরাণে ব্রহ্ম- 
নারদসংবাদে শঙ্খমাহাত্মা-প্রস্তাবে বরশিত আছে যে, শ্রীহরির পুরোভাগে সংস্থাপিত, অর্চিত, 
পুপজন-তও্লসংযুক্ত শব্ধ নিরীক্ষণ করিলে কমলা ছুর্নভা হয়েন না। হরির পুরোতাগে 
পুপাদর্বাক্ষতসংযুক্ত শব্ধ স্থাপন করিলে সকল বিষয়েই সৌভাগ্য প্রা হওয়া যায়। ২৯। 



৯ম বিলাসঃ |] শ্ঞীহরিভক্তিবিলাসঃ। ৪৫৯ 

জথ জীচুলসীবনপূজ। | 

প্রাগ্দত্বার্ধ্যং ততোভার্চ্য গন্ধপুষ্পাক্ষতাদিনা। স্তত্বা' ভগবতীং তাঞ্চ গ্রণমেত প্রার্থ্য দগ্ডবৎ।॥ 
অত্রার্ধ্যমন্ত্ ॥ 

জিয়ঃ ত্রিয়ে শ্রিয়াবাসে নিত্য শ্রীধরস্কতে। 

ভক্তয1 দত্বং ময় দেবি অর্ধ্যং গৃহ নমোইস্ত তে ॥ ৩১ ॥ 

পুজা মন্ত্র: | 

নির্িতা ত্বং পুরা দেবৈরর্চিতা তং স্থরান্থরৈঃ। তুলসী হর মে পাপং পৃজাংগৃহ নমোহস্্ব তে॥ 
স্তুতিশ্চ। 

মহাগ্রসাদজননী সর্ব্বসৌভাগ্যবদ্ধিনী। আধিব্যাধিহরী নিত্যৎ তুলসি ত্বং নমোহস্ত তে॥ 
প্রার্থনা । 

শ্রিয়ং দেহি যশে! দেহি কীডিমাযুস্তথা সুখম্। 
বলং পুষ্টিং তথা ধর্মং তুলসি ত্বং প্রসীদ মে ॥ ৩২ ॥ 

প্রণামবাকাম্। 

অবস্তীখণ্ডে।__ যা দৃষ্ট1। নিখিলাঘসজ্ঘশমনী স্পৃষ্ট! বপুঃপাবনী 
রোগাণামভিবন্দিতা নিরসিনী সিক্তান্তকত্রাসিনী। 

শে ্পািশে** পুষ্প সস» ুশসপপসপূল্প পল 
তুলসীতি- দীর্ঘাস্ত-পাঠে সম্বোধনেইপি ছন্দোভঙ্গভিয়। দৈর্ধযমার্যং। যন্ধা! ত্বমিত্যন্য বিশে- 

অতঃপর ভক্তিমান্ হইয়া এনা গমন পূর্বক গিরিিরিরনিন 

তুলসীরও পূজা করিবে । ৩ 
অনন্তর তুলসীকানন- রে লিখিত হইতেছে ।-_-অগ্রে অর্ধ্য দান পূর্ববক গন্ধ, পুষ্প ও 

অক্ষতদ্বারা পৃজা করিবে, পরে ভগবতী তুলসীকে সাষ্টাঙ্গে নমস্কার করিয়া প্রার্থনা করিবে। 

তুলসীকে অর্থ্যপ্রদানের মন্ত্র।__হে দেবি! আপনি শ্ীর আশ্রয় ও নিবাসভূমি ; আপনি 

সর্বদাই গ্রীধরের আদরিণী, আমি ভক্তিসহকারে অর্ধ্য প্রদান করিলাম, গ্রহণ করুন্) 
আপনাকে নমস্কার করি । ৩১। 

তুলসী পূজার মন্্র।-_হে তুলসি! আপনি পুরাকালে স্থরগণ কর্তৃক নির্িত৷ হইয়াছেন, 

সুরান্থুর নকলেই আপনার পৃজ! করে, আপনি মদীয় পাতক বিদুরণ করুন্ এবং মৎরুতা পুজ। 

গ্রহণ করুন, আপনাকে নমন্কার। 
তুলসীত্বতি।-_-হে তুলসি! আপনি প্রতুর প্রসন্নতা-সাধিনী, সর্বসৌভাগ্যবদ্ধিনী এবং 

নিত্য আধিব্যাধিহারিণী, আপনাকে নমস্কার করি। 

তুলসী গ্রার্থনামন্ত্।-_হে তুলসীদেবি ! আপনি আমাকে শ্রী, যশ, কীর্চি, দীর্ঘাযুং, ুখ, 
বল, পু ও ধর্ম প্রদান করুন্ এবং মৎপ্রতি প্রসন্ন হউন্। ৩২। 

অবস্তীখণ্ডে প্রণামবাক্যে লিখিত আছে; যখ!।--ফাঁহাকে দর্শন করিলে জখিল পাতক- 



৪৬৭ রশ্ীহরিভক্তিবিলাসঃ। [ল্য বিলানঃ। 
প্রত্যাসত্তিবিধায়িনী ভগবত: কৃষ্ণস্য সংরোপিতা 

্ষ্তা তচ্চরণে বিমুক্তিফলদ। তন্তৈ তুলন্যৈ নমঃ ॥ ৩৩ ॥ 
ভগবত্যান্তলশ্থাস্ত মাহাত্ম্যাম্বতসাগরে । 

লোভাৎ কৃ্দিতুমিচ্ছামি ্থত্রস্তৎ ক্ষম্যতাং ত্বযনা॥ ৩৪ ॥ 
্বান্দে_শ্রবণঘাদশীযোগে শালগ্রামশিলার্ছনে। যৎ ফলং সঙ্গমে প্রোক্তং তুলসীপৃজনেন তং । 
গারুড়ে।_ ধাত্রীফলেন যৎ পুণ্যং জয়স্ত্যাং সমুপোষণে। 

খগেন্ত্র! ভবতে নূণাৎ তুলসীপৃজনেন তৎ॥ ৩৫। 
্রয়াগন্সাননিরতৌ কাস্ঠাং গ্রাণবিমোক্ষণে। যৎ ফলং বিহিতং দেবৈস্্রলসী- 'পূজনেন তৎ॥ 

অগন্তযসংহিতায়াম্।__ 

চতুর্ণামপি বর্ণানামাশ্রমাণাং বিশেষতঃ | স্ত্রীণাঞ্চ পুরুষাণাঞ্চ পৃজিতেষ্টং দদাতি হি। 
তুলমী রোপিত। সিক্ত। দৃষ্ট1 স্পৃষ্ট। চ পাবয়েং। আরাধিতা৷ প্রযত্বেন সর্ববকামফলপ্রদ। ॥ 

কিঞ্চ।_প্রদক্ষিণং রমিত! যে মনত নিতাশঃ। ন তেষাং দুরিতং কিঞিদক্ষীণমবশিষাতে । 
৯ তত সস আ . প প _ ০ 

যণং॥ ৩২॥ প্রত্যাসতিঃ সন্বদ্ধবিশেষঃ বিমুক্তিঃ বিশিষ্ট মুক্তি: শ্রীবৈক্ঠলোকপ্রান্তিলক্ষণা 
তদেব ফলং। যদ্বা। বিমুক্তেম্মোক্ষস্য ফলং প্রেম-ভক্তিঃ তৎ দদাতীতি তথ! সা॥ ৩৩। 

রীতরহ্ান্যনির্ব্বাচমপি ভগবৎপাদপন্-প্রিয়তমায়াঃ শ্রীতুলন্য। মাহাত্ম্যৎ পরমোপাদেয়ত্বেন 
লোভতো! থিখন্নাদৌ নিস্রচাপল্যাপরাধং ক্ষমাঁপয়তি ভগবত্যা ইতি। কৃদ্দিতুং উৎপ্ৃত্য 
নিপতিতুং ॥ ২৪ ॥ 

ধাত্রীফলেনেতি তন্তক্ষণাদিনেত্যর্থঃ। জ্য়ন্ত্যাং জন্া্টম্যাং মহাদ্াদশীভেদে বা উপবাসে চ 
ষৎ পুণাৎ। যদ্া জয়ন্তাপোষণে ধাত্রীফলন্নানাদিনা যৎ পুণ্যং ভবতে ভবতি ॥ ৩৫ ॥ 

বিমোচন হয়, যিনি স্পর্শ করিলে দেহের পবিত্রতা তা বিধান করেন, ধ ধাহাকে বন্দনা! করিলে 

রোগমমূহের নিরাস হইয়! থাকে, ধাহাতে সলিল-সেচন করিলে অন্তকভগ্ন অন্তরিত হয়, যিনি 
রোপিতা৷ হইলে ভগবানের সান্নিধ্যবিধায়িনী হইয়া থাকেন এবং ধাহাকে কৃষ্ণপাদপন্মে অপণ 
করিলে মুক্তিফল ( €প্রমভক্তি ) প্রদান করেন, সেই তুলসীদেবীকে নমস্কার। ৩৩। আমি 
ক্ষুদ্র হইয়াও লোভবশতঃ আপনার মাহাত্মরূপ ুধাসমূদ্রে লক্ষপ্রদানে অভিলাষ করিতেছি, 
আপনি আমাকে ক্ষম৷ করুন| ৩৪। 

অনন্তর তুলসীকানন-পুজামাহাত্ময লিখিত ৫  স্বন্দপুরাণে লিখিত আছে, 
শ্রবণাঘাদশীযোগে সঙ্গমস্থানে শীলগ্রামার্চন ছ্বার৷ যে সকল ফল কথিত আছে, তুলসীপৃজন 
স্বারাও তাহা প্রাপ্ত হওয়া যায়। গরুড়পুরাণে লিখিত আছে যে, .হে খগপঙ্ডে | আমলকী 

সেবন দ্বারা এবং জন্মাষ্টমী অথবা! জযন্তীদ্বাদশীতে উপবান করিলে যে ফল প্রাপ্ত হওয়। যায়, 

মানবগণ, তুলসীপুজ। দ্বারা সেই ফল প্রাপ্ত হইতে পারে । ৩৫ । নুরগণ..প্রত্যহ.প্রয়াগধামে 

অবগাহন দ্বার! ও বারাণসীক্ষেত্রে দেহত্যাগ দ্বার! ঘে ফল.নিরূপণ করিয়াছেন, ' তুলসীপৃজনে 
নিঃসদ্দেহ সেই ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। অগন্ত্যসংহিতায় লিখিত আচ্ছে যে, বর্ণচতুষ্টয়ের 



'ম বিলাসঃ। ] প্রীত্রীহরিভভিবিলামঃ। ৪৬১ 

বৃহন্ধারদীয়ে বজধবজোপ্যাখ্যানাস্তে।__ 
পৃজ্যমান! চ তুলসী যন্য বেশ্মনি তিষ্ঠতি। ত্য সর্ববাণি শ্রেয়াংসি বর্ঘন্তেহহরহদ্ধিজাঃ ॥ 

অতএব পাল্পে দেবদূত-বিকুগ্ডল-সংবাদে ।__ 
পক্ষে পক্ষে তু সংগ্রাঞ্ডে দ্বাদস্তাং বৈশ্বসতম। ব্রক্মাদয়োহপি কৃর্ববস্তি চিরানি 

অথ তুলপীবনপৃজা-সাহাক্সাম্। 

অনন্যমনসা ানিভং তুলসীং স্তৌতি যে৷ নরঃ। পিতৃদেবমনুষাণীং প্রিয়ে। ভবতি সর্বদা ॥ 
অথ ভুলসীবনমাহাত্ম্মূ। 

স্কান্দে।__রতিং বাতি নান্তত্র তুলসীকাননং বিনা । দেবদেবে। জ্বগৎস্বামী কলিকালে বিশেহতঃ॥ 
হিত্ব! তীর্থসহম্রাণি সর্ববানপি শিলোচ্চয়ান্। তুলমীকাননে নিত্যং কলৌ তিষ্ঠতি কেশবঃ॥ 
নিরীক্ষিত নবৈর্যস্ত তুলসী-বনবাটিকা। রোপিতা যৈশ্চ বিধিন! সংপ্রাপ্তং পরমং পদম্॥ 
ন ধাত্রী সফলা যত্র ন বিষুস্বলমীবনম্। . তৎ শ্শানসমং স্থানং সম্তি যত্র ন বৈষবাঃ॥ 
কেশবার্থে কল যে তু রোপয়স্তীহ ভূতলে। কিং করিষ্যত্যসন্তষ্টো৷ যমোহপি সহ কিন্বরৈঃ ॥ 
তুলস্যা রোপণং কাধ্যং শ্রবণেন বিশেষতঃ | অপরাধসহআ্াণি ক্ষমতে পুরুষোত্তমঃ ॥ 
দেবালয়েষু সর্ব্েু পুণ্যক্ষেত্রেযু যো নরঃ| বাপয়েত্লসীং পুণ্যাং ততীর্ঘং চক্রপাণিনঃ। 
ঘটের্যস্্বটাভিশ্চ সিঞ্চিতং তুলসীবনম্। জলধারাভিবিপ্রেন্ত্র গ্রীণিতং ভুবনত্রয়ম্ ॥ ৩৬॥ 

তত্ৈব শ্রত্রক্নারদ-সংবাদে ।-_ 
_ তুলসীগন্ধমাদায় যত্র গচ্ছতি মারুত। দিশে! দশ চ পৃতাঃ সথযত্তিগ্রামস্ততুর্বিধঃ ॥ ৩৭ | 

শশা শপ পাপা পাশাপাশি শা পাশ শত পপ তত 

জলধারাভিঃ সিঞ্চিতং নিক্তং॥ ৩৬॥ | চতুষিধঃ অরাযুজাওজশ্বেদজোতিজ্জতেদেন। ॥ ৩৭। 
মধ্যে, বিশেষত: আশ্রমচতুষ্টয়ের মধ্যে নর নারী যে কেহই হউক না, তুলগপীদেবীর 
অচ্চনা করিলে দেবী তাহাকে ইষ্টফল দান করেন। তুলসী রোপণ, সেবন, দর্শন, ও 
স্পর্শ দ্বারা পবিত্রতা লাভ হয় এবং সযত্বে উপালন। করিলে যাবতীয় অভীষ্ট (সদ্ধ হইয়া 
থাকে। আরও লিখিত আছে যে, প্রতিদিন প্রদক্ষিণান্তে তুলসীকে নমস্কার, করিলে 
কোন পাপই ধ্বংদ হইতে অবশিষ্ট থাকে ন|। বৃহন্নারদীয়পুরাণে যজ্ঞধবজোপাখ্যানান্তে লিখিত 
আছে যে, হে দ্িজগণ! যে গৃহে তুলসী বিরাজিত থাকেন ও প্রত্যহ যে গৃহে তুলসীর 
অচ্চন৷ হয়, অহ্রহঃ তথায় যাবতীয় মঙ্গল পরিবর্ধিত হইতে থাকে । পদ্মপুরাণে দেবদূত- 
বিকুগ্ডলসংবাদে লিখিত আছে ষে, হে বৈশ্তপ্রবর ! যখন প্রতিপক্ষীয় দ্বাদশী তিথি সমাগত 
হয়, তখন ব্রদ্ষাি স্থরগণও তৃলপীকাননের অচ্চনা করেন। 

তুলসীস্ততি-মাহাত্ম্য ।-সষে ব্যক্তি অনন্তমনে প্রত্যহ তুলপীদেবীর স্বতিবাদ করেন, তিনি 
পিতৃগণের, দেবগণের ও নরগণের প্রিয় হন। 

তুলসীবনমাহাত্ম্য ।-_স্বন্দপুরাণে লিখিত আছে, দেবদেব জগৎপতি তুবসীকানন ব্যতীত 
বিশেষতঃ ক্লিকালে অন্ত কোন ভ্রব্যেই প্রীত হয়েন না । কলিকালে হরি সহল্স সহম্র তীর্থক্ষেত্র 
ও নিখিল তূধর ত্যাগ করিয়া একমাত্র তুলসীকাননেই নিত্য অধিষ্ঠান করেন। ধিনি তৃলসীবন 



৪৬২ পীপ্রীহরিভক্তিবিলাসঃ। [নম বিলাস; 

তুলসীকাননোডূতা চ্ছায়। যত্র ভবেদ্বি। তত্র শ্রাদ্ধ: প্রদাতব্যং পিতৃপাং তৃপ্তিহেতবে ॥ 
তুলসীবীজনিকরঃ পততে ঘত্র নারদ । পিগুদানং কৃতং তত্র পিতৃণাং দতমক্ষযম্॥ 

তত্রৈবাগ্রে।_- 

দৃ্া সপ ্টা তথ। ধ্যাতা কীর্তিতা৷ নমিতা শ্রুতা। রোপিত। সেবিত৷ নিত্য পুঁজিত৷ তুলসী শুভা ॥৩৮ 
নবধা তুলসীং নিত্যং যে ভজস্তি দিনে দিনে। যুগকোটি-সহন্রাণি তে বসস্তি হরেগৃহে। 

রোপিতা তুলসী যাবৎ কুরুতে মূলবিস্তরম্। তাবৎ কোটিসহত্রস্ত'তনোতি স্থুতং কলৌ ॥ 
যাবচ্ছাখাপ্রশাখাভির্বাঁজপুন্পৈ: ফলৈমূ্নে। রোপিত! তুলসী পুংভি্বর্ধতে বন্ধাতলে ॥ 

কুলে তেষাস্ত যে জাতা ষে ভবিষ্যস্তি যে মৃতাঃ। 
আকল্পং যুগসাহত্রং তেষাং বাসে হরেগুহে ॥ ৩৯ | 

সস পপ” রর ০ পপ 

নমিতা! নতা। সেবিতা জলসেকাদিনা ॥ ৩৮॥ গ্রশাখা উপশাখাঃ তেষাং কুলে যাবস্ত; পুরুষাঃ। 
দর্শন বা যথাবিধি রোপণ করেন তিনি পরমপদ লাভ করিয়া থাকেন। যেখানে ফলিত ধাত্রী বৃক্ষ, 
হরিমূর্তি, তুলসীকানন ও বৈষবজন বিদ্যমান ন! থাকেন, সে স্থান শ্শীনসদৃশ। ধাহার! কলি- 
যুগে ধরাতলে হরির প্রীত্যর্থ তুলসী রোপণ করেন,শমনরাজ বা তদীয় দৃতগণ ক্রুদ্ধ হইয়া তীহা- 
দিগের কি অনিষ্ট করিতে সমর্থ হন? বিশেষতঃ শ্রবণানক্ষত্রযোগে তুলসী রোপণ কর্তব্য । তাহা 
হইলে হরি সেই রোপণকর্তার সহশ্র অপরাধ ক্ষম৷ করিয়া থাকেন। যে সমস্ত দেবমন্দিরে অথবা 
পুণ্যভূমিতে পবিত্র তৃলসীবৃক্ষ রোগিত হয়, তৎসমস্ত স্থলই চক্রধর হরির তীর্ঘন্বরূপ | হে বিপ্র- 
সত্তম ! ঘটদ্বার! অথবা যন্্রঘট দ্বারা তুলসী সেচন করিলে সলিলধারা দ্বারা ত্রিলোকের প্রীতি 
সাধিত হইয় থাকে । ৩৬। উক্ত পুরাণের ব্রক্ষনারদসংবাদে লিখিত আছে যে, যে স্থলে সমীরণ 
তুলসীগণ্ধ বহন পূর্বক প্রবাহিত হয়, তাহার দশদিক ও তত্তদ্দিকৃস্থ চতুর্বিধ জীবই বিশ্ুদ্ধিলাভ 

করে। ৩৭। হে বিপ্র ! যেখানে তুলসীকাননের ছায়! নিপতিত হয়, তথায় পিতৃগণের উদ্দেশে 

শ্রান্ধ করা কর্তব্য, কেননা, তদ্ধার! তাহাদিগের বিশেষ প্রীতিসাধন হইয়া থাকে । হে দেবর্ষে ! 
তুলসীৰীজ পতিত হইলে দি সেই স্থানে পিতৃগণের উদ্দেশে পি প্রদত্ত হয়, তাহ। হইলে সেই 
পিওড অক্ষয় হইয়া! থাকে। উক্ত ব্রহ্মনারদসংবাদের কিঞিস্তে লিখিত আছে, প্রত্যহ তুলসীর 
দর্শন, স্পর্শ, চিন্তন, কীর্তন, প্রণাম, গুণশ্রবণ, রোপণ, সেবা! অথবা! অর্চনা করিলে কল্যাণলাভ 
হইয়া! থাকে । ৩৮। যে সকল ব্যক্তি প্রত্যহ এই নবধা তুলসী-উপাসন! করেন, সহনকোটি 
যুগ পর্য্য্ত শ্রীহরিধামে তাহাদের বসতি লাভ ইয়া! থাকে। কলিকালে তুলসী রোপণ করিলে 
তাহার যত মূল বিস্তৃত হইতে থাকে, রোপণকারীর পুণ্যও তত সহত্র কোটি বিস্তার প্রাপ্ত 

হয়। হে ভাপস ! ধরাতলে তুলসী রোপণ করিলে উহার যত শাখা, প্রশাখা, বীজ, ফুল ও ফল 
বৃদ্ধি হইতে থাকে, রোপণকারীর বংশে নমূৎপন্ন ও ভাবী পুরুষগণ এবং ধাহারা পূর্বে 
জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহারাও সেইরপ ক্রক্ম-পরিমাণে সহনযুগ হরিধামে বাস করেন। স্বন্দ 
পুরাণের অবস্তীখণ্ডে লিখিত আছে, কলিযুগে ধরাতলে যে সকল ব্যক্তি কর্তৃক হরির প্রীত্যর্থ 
তুলসী চয়ন ব রোপণ হয়, সেই সকল ব্যক্তির করপল্পব ধন্ঠু। কলিষুগে তুলসী-সলিলে জ্গান, 
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তত্রৈব চাবস্তীখণ্ডে।__ 
তুলসী যে বিচিন্ব্তি ধন্যান্তৎকরপল্পবাঃ। কেশবার্থে কলৌ যে চ রোপয়স্তীহ তৃতলে । 
স্নানে দানে তথা ধ্যানে প্রাশনে কেশবার্চনে। তুলসী দহতে পাপং রোপণে কীর্তবনে কলৌ।৪০1 

কাশখণ্ডে হ্বদূতান্ প্রতি শ্রীষমান্থশীসনে ।__ 

তুলস্যলস্কতা যে যে তুলসী-নাম-জাপকাঃ। তুলসীবনপালা যে তে ত্যাজ্যা দূরতো ভটাঃ ॥ 

তখৈব গ্রবচরিতে ।-- 
তুলসী যদ্য ভবনে প্রত্যহং পরিপৃজ্যতে। তদগৃহং নোপদর্পস্তি কদাচিৎ যমকিক্করাঃ ॥ 

পাল্মে দেবদুতবিকুগুলসংবাদে ।-_ 

নপত্থস্তি যমং বৈশ্য তুলসীবনরোপণাৎ। সর্বপাপহরং সর্ববকামদং তুলনীবনম্ ॥ 
তুলসীকাননং বৈশ্য গৃহে ষশ্মিংস্ত তিষ্ঠতে । তদগৃহং তীর্ঘভূতং হি নো যাস্তি যমকিস্করাঃ ॥ 

তাবদ্র্ষসহন্রাণি যাবদ্বীজদলানি চ। বসস্তি দেবলোকে তু তুলপীং রোপয়স্তি যে॥ 
তুলসীগন্ধমাপ্ায় পিতরন্বষ্টমানসাঃ | প্রয়াস্তি গরু ঠারটান্তৎ পদং চক্রপাণিনঃ ॥ ৪১ ॥ 

দর্শনং নর্শদায়াস্ত্ গঙ্গা্মানং বিশাংবর। তুলমীদলসংস্পর্শ; সমমেতত্রয়ং স্বৃতম্॥ 
রোপণাৎ পালনাৎ সেকাৎ দর্শনাৎ স্পর্শনানুাম্। তুলনী দহতে পাপং বান্মনঃকায়সঞ্চিতম্ ॥ 
আত্মবৃক্ষসহম্রেণ পিপ্লানাং শতেন চ। যৎ ফলং হি তদেকেন তুলসীবিটপেন তু। 
বিষ্ুপৃজননংযুক্তত্তলসীং যস্ত রোপয়েৎ। যুগাধুতদশৈকং স রোপকো রমতে দিবি ॥ 

তানেবাহ যে জাতা ইত্যাদি। আকরং ব্রদ্দদিনং ব্যাপ্য ঘৎ যুগসাহশ্রং তং প্রাপ্য ।৩৯॥ যেচ 
রোপয়স্তি তে ধন্তা ইত্যাদি ॥৪০। তং শ্রীবৈকুাধ্যম্ অনির্বচনীয়ং বা পদং ॥ ৪১॥ রক্ষাভিঃ 
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তুলসী প্রদান, তুলনী ধ্যান, তুলমী ভোজন, তুলমী দ্বার হরিপূজ! ও তুলসী-মহিমা” কীর্তন 
করিলে তুলসী দেবী পাতক ভক্মীভূত করিয়া দেন। ৪ | কাশীখণ্ডে দূতগণের প্রতি যমোক্তি 
আছে যে, হে দৃতবৃন্দ! তুলসী-ভূষণে সমলন্কত, তুলসী-নামজাপক ও তুলসীকানন-রক্ষক-দিগকে 
দুরে বিসর্জন করিবে অর্থাৎ তাহাদিগকে মদীয় পুরে কদাচ আনয়ন করিও না। ফ্রবচরি- 
তেও এ বিষয়ে লিখিত আছে যে, যে ব্যক্তির গৃহে প্রত্যহ তুলসীর অচ্চন! হয়, যমদূতের! 

কদাচ সে গৃহের সমীপে গমনে সমর্থ নহে। পদ্মপুরাণে দেবদৃূতবিকুণগ্ডুল-সংবাদে লিখিত আছে, 

হেবৈশ্ব! তুলসীবন নিখিলপাতক-নাশক ও যাবতীয় অভীষ্টদাধক, এ কানন রোপণ করিলে 

আর যমদর্শন করিতে হয় না। হে বৈশ্ত ! তুলসীবনে বিভূষিত গৃহ তীর্ঘন্বরূপ, যমদূতেরা 

তাহার সমীপে গমন করে না। তুলসীবৃক্ষে যতপত্র ও যত বীর জন্মে, রোপণকারী তত সহজ 
বর স্বরধামে অবস্থিতি করেন। পিতৃগণ তুলসীগন্ধ আজাণ পূর্বক গ্রীভচিত্তে গরুড়যানে চক্র" 
ধারীর গ্রথিত বৈকু্ধামে প্রয়াণ করেন। ৪১। হে বৈশ্ঠপ্রবর ! প্রসিদ্ধি আছে যে, নর্শদাদর্শন, 

গজাবগাহন ও তুলসীদলম্পর্শ এই তিনটা সমান পুপ্যকর। মানবগণ বাক্য, মন ও শরীর দ্বারা 
ষেকিছু পাঁপাচরণ করে, তুলসীতরু রোপণ, রক্ষণ, পুজন, দর্শন ও স্পর্শন দ্বারা তৎসমত্য 

ভম্মীভূত হয়। সহন্রসংখ্য আম্রতরুতে ও শতসংখ্য অশ্বখতরুতে যে ফল, তুললীতরুর একটা 
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তত্রৈব বৈশাখমাহাত্যো ।-- 
পুষকরাদীনি তীর্থানি গঙ্গাদ্যাঃ সরিতস্তথা ৷ বান্থদেবাদয়ে৷ দেবা বসস্তি তৃলসীদলে |. 
দারিগ্র্য-হুঃখ-রোগার্ডি-পাপানি স্থবহূন্যপি ৷ তুলসী হরতি ক্ষিপ্রং রোগানিব ট ॥ 

তত্রৈব কার্তিকমাহাত্মযে ।__ 

যদ্গৃহে তুলসী ভাতি রক্ষাভির্জলসেচনৈঃ | তদ্গৃহং যমদূতাশ্চ দূরতো বর্জমস্তি হি ॥ ৪২। 

তুল্ান্তর্পণং যে চ পিতৃঙ্দদিশ্ত মানবাঃ ৷ কুর্বস্তি তেষাং পিতরত্ৃপ্তা বর্াযৃতং জলৈঃ ॥ 
পরিচর্ধ্যাঞ্চ যে তন্তাঃ রক্ষয়াবালবন্ধনৈঃ | শুশ্রধিতো হরিস্তৈস্ক নাত্র -কার্ধ্যা বিচারণা ॥ ৪৩॥ 

নাবজা জাতু কারধযাস্তা বৃক্ষভাবান্রনীধিভিঃ| যথা হি বাস্থদেবস্ত বৈকুণ্ঠে ভোগবিগ্রহঃ ॥ 
শালগ্রামশিলাব্ধপং স্থাবরং ভৃবি দৃশ্ঠাতে । তথা লক্ষ্যৈক্যমাপন্না তুলসী ভোগবিগ্রহা ॥ 
অপরং স্থাবরং রূপং তুবি লোকহিতায় বৈ। স্পৃষ্! দৃষ্টা রক্ষিতা চ মহাঁপাতকনাশিনী ॥ 

অগন্ত্যসংহিতায়াম্।-- 

বিষ্কোশ্রিলোক্যনাথস্ত রামস্য জনকাত্মজী। প্রিয়া তখৈব তুলসী সর্বলোটিৈকপাবনী ॥ ৪৪ ॥ 
তুলসী-বাটিকা ত্র পুপ্পান্তরশতাবৃতা। শোভতে রাঘবস্তত্র সীতয়া সহিতঃ ন্বয়ম্ 

_ তুলসীবিপিনস্তাপি সমন্তাৎ পাখনং স্থলম্। ক্রোশমাত্রং ভবত্যেব গাঙ্গেয়ন্তৈব পাথস: ॥ 

কণ্টকাবরখাদিভিঃ ॥ ৪২ ॥ আবালম্ আলবালং ততবদ্ধনৈ্য! রক্ষা তয়া পরিচর্ধ্যাং যে কৃর্বন্তীতি 
_শেষঃ॥ ৪৩। তখৈবেতি যথা জনকাত্মজা সীতা প্রিয়। তথা তুলসী চেত্যর্থঃ ॥ ৪৪ ॥ প্রহরস্তি 

শাখাতে তৎফল বিদ্যমান সন্দেহ নাই । যে হরিপূজানিষঠ ব্যক্তি তুলসী রোপণ করেন, লক্ষ- 
যুগযাবং স্থরলোকে পরমন্থে তাহার বাস হয়। উক্ত পুরাণের বৈশাখমাহাত্ম্ে লিখিত আছে, 
পুষ্কর প্রভৃতি তীর্থ, গঙ্গা প্রভৃতি শ্রোতস্বতী এবং বিষ্ণু প্রভৃতি স্ুরগণ তুলসীদলে অধিষ্টিত 

থাকেন। যেরূপ হরীতকী রোগশাস্তিকরী, তদ্রুপ তুলসী বহুল-দারিদ্রা-ছুঃখহারিণী। উক্ত 

গ্রন্থের কার্তিক-মাহাত্ম প্রস্তাবে লিখিত আছে, যে গৃহে তুলসী সলিলসেক দ্বারা রক্ষিত 

হইয়া! বিদ্যমান! থাকেন, যমকিহ্করেরা দূর হইতেই সে গৃহ বিসঙ্জন করে। ৪২। তুলসী- 

সমদ্বিত সলিল দ্বারা পিতৃতর্পণ করিলে অযুতবর্ষ পিতৃগণ পরিতৃপ্ণ থাকেন। যত্বসহকারে আল- 

বাল বন্ধন দ্বারা তুলসীর পৃজ! করিলে হরির পূজ! কর! হয় ইহাতে সংশয় নাই 1৪৩। তুলসীকে 
বৃক্ষবৌধে অবজ্ঞা কর! অনুচিত, তুলসী সাক্ষাৎ বৈকুস্থ হরির দেহম্বরূপ। ধরাধামে যেরূপ . 
শালগ্রামশিলা-্বরূপ হরির স্থাবর দেহ নিরীক্ষিত হয়, তন্রপ তুলসীও লক্ষ্মীর দেহ); লোক- 
হিতার্থ তুলসীন্ূপে লক্ষমীদেহ ধরাতলে বিরাজিত রহিয়াছে । এই দেহ স্পর্শন, দর্শন বা রক্ষণ 
করিলে মহাপাপ বিদূরিত হয়। অগন্ত্যসংহিতায় লিখিত আছে, জনকরাজনন্দিনী যেরূপ 
রামরপী ত্রিতৃবনপতি হরির প্রিয়তমা, সর্বলোকৈকপাবনী তুলমীও তদ্রেপ বিষণ প্রেয়সী ।8৪। 
খায় স্থানে স্থানে নান! কুস্থম-রঞ্জিত তুলসীবাটিক! বিদ্যমান থাকে, শ্রীরাম জনকনন্দিনী সহ 
তথায় অধিষ্ঠিত থাকেন। জাহ্বী-সলিলের স্তায় তুলসীকাননের চতুর্দিক্স্থ ক্রোশপরিমিত স্থল 
পবিত্র বলিয়া! নিরূপিত। হে তাপসপ্রবর ! তুলসী-সঙ্গিধানে দেহ বিসঙ্জন করিলে আর নরক. 



৯ম বিলাসঃ।] শ্রীপ্ীহরিভক্তিবিলাসঃ| ৪৬৫ 

তুলসীসন্নিধো গ্রাণান্ যে ত্যজস্তি মুনীশ্বর। ন তেষাং নরকরেশঃ প্রয়াস্তি পরমং পদম্ ॥ 
কিঞ্চ।-__অনন্তদর্শনাঃ গ্রাতর্ধে পশ্বান্তি তপোধন। অহোরাত্ররূতং পাপং তৎক্ষণাৎ প্রহ্রস্তি তে॥ 

গাকুড়ে ।-- 

কতং যেন মহাভাগ তুলসীবনরোপণম্। মুক্তিন্তেন ভবেদ্দত্ব! প্রাণিনাং বিনতাস্থত ॥ ৪৫ ॥ 
তুলসী বাপিতা যেন পুণ্যারামে বনে গৃহে। পক্ষীন্দ্র তেন সত্যোক্তং লোকা: সপ্ত প্রতিষ্ঠিতাঃ॥৪৬। 

তুলসীকাননে যন্ত মুহূর্তমপি বিশ্রমেং। জন্মকোটিকুতাৎ পাপান্থুচ্যতে নাত্র সংশয়ঃ ॥ 
প্রদক্ষিণাং যঃ কুরুতে পঠনম্নামসহম্রকম্। তুলসীকাননে নিত্যং যজ্ঞাযুতফলং লভেৎ॥ . 

হরিভক্িহৃধোদয়ে।-_ 
নিত্যং সন্িহিতে। বিষুঃ সম্প্হস্তলসীবনে। অপি মে ক্ষতপন্তৈকং ক শ্িদ্বন্তোইর্পয়েদিতি ॥ 

বৃহন্নারদীয়ে গম্গা প্রসঙ্গে ।_ 
মংসারপাপবিচ্ছেদি গঙ্গানাম প্রকীর্তিতম্। তথ! তুলস্তা ভক্তিশ্চ হরিকীর্তিপ্রবক্তরে ॥ ৪৭॥ 
তুলসীকাননং যত্র যত্র পদ্মবনানি চ। পুরাণপঠনং যত্র তত্র সন্লিহিতো হরিঃ ॥ 

তত্রেব যমভগীরথসংবাদে ।-_ 

তুলসীরোপণং যে তু কুর্বন্তে মন্তুজেশ্বর । তেষাং পুণাফলং বক্ষ্যে বদতত্বং নিশাময় ॥ 
সপ্তকোটিকুলৈরুঁক্কো মাতৃতঃ পিতৃতস্তথা। বসেৎ কল্পশতং সাগ্রং নারায়ণসমীপগঃ॥ 
তৃণানি তুলসীমূলাৎ যাবস্তাপহিনোতি বৈ। তাবতীব্রত্রহত্যা হি ছিনত্যেব ন সংশয়; ॥ ৪৮ 

গ্রকর্ষেণ হুরস্তি বিনাশয়ন্তি ্ বন্তান্তেযামপি বা ॥8৫॥ সত্যোক্তং সত্যবচনমেবৈতদিত্ার্থ: ॥ ৪৬॥ 

যথা তুলসা! নাম চ হরিকীর্তি প্রবন্তরি ভক্তিম্চ॥ ৪৭॥ অপহিনোতি দূরীকরোতি॥ ৪৮ 

যাতনা ভোগ করিতে হয় ন।, হরিধামে গতিলাভ হইয়। থাকে। আরও লিখিত আছে যে, যে, ্ 

হে তাপন! প্রভাতে গানত্রোখান পূর্বক অপর দ্রব্য ন! দেখিয়। প্রথমতঃ তুলসী দর্শন করিলে 

: তৎক্ষণাৎ তানর দিবারাত্রিকৃত পাতক বিনষ্ট হয়। গরুড়পুরাণে লিখিত আছে, হে মহাভাগ 

বৈনতেয়! তুলসীকানন রোপণ করিলে জীবকুলকে মুক্তি প্রদান করা হয়। ৪৫। হে বিহগবর! 
আমি সত্যই বলিতেছি, বিশুদ্ধ উপবনে, বনে অথবা গৃহে তুলসী রোপণ করিলে সর্বলোক 
স্থাপিত করা হয়। ৪৬। মুহূর্তমাত্র তুলসীকাঁননে বিশ্রাম করিলে কোটিজন্মসঞ্চিত পাপ বিমো- 
চন হয় সন্দেহ নাই। প্রত্যহ সহম্রনাম পাঠ পূর্বক তুলসীবন প্রদক্ষিণ করিলে অযূত জের 
ফল লাভ হইয়। থাকে । হরিভক্ষিনথুধোদয়ে লিখিত আছে, "যদি কোন ধন্য পুরুষ একটা 
অখণ্ড তুলসীপত্র আমাকে প্রদান করেন” হরি নিরম্তর এই অভিলাষে তুলসীকানন-সন্গিধানে 
অধিষ্ঠিত থাকেন। বৃহম্লারদপুরাণে গঙ্গামাহাত্ম প্রস্তাবে লিখিত আছে যে, গঙ্গানাম কীর্তন 

বারা ভবগাপ বিদুরিত হয় এবং তুলসীর ও প্রীহরির গুণকীর্ডনকারীর প্রতি ভক্তি প্রদর্শন 
করিলেও উক্ত ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। ৪৭। যথায় তুলসীবন ও কমলকানন বিরাজিত থাকে 
এবং যে স্থানে পুরাণ পাঠ হয়, প্রীহরি তথায়. অবগ্থান ররেন। উক্ত পুরাণের যমভগীরথ- 

সংবাদে বর্ণিত আছে, হে নরপতে |. তুলসী-রোপণ-কর্ার পৃণ্যফল বর্ন করিতেছি, মৎ- 
€&৯ 



৪৬৬ প্রীপশ্রীহরিভক্তিবিলাসঃ | [ ৯ম বিলাসঃ। 

তুলস্যাং সিঞ্য়েদঘস্ত্ চুলুকোদকমাত্রকম্। ক্ষীরোদশারিন! সার্ধং বসেদাচন্ত্রতারকম্ ॥ 
কণ্ট কাবরণং বাপি বৃতিং কাষ্টৈ: করোতি যঃ। তুলশ্তাঃ শুধু রাজেন্দ্র তস্য পুণ্যফলং মহৎ 1৪৯ 

যাবদ্দিনানি সম্তিষ্টেৎ কণ্টকাবরণং প্রভো। কুলত্রয়যুতস্তাবৎ তিষ্ঠেছ্ক্ষপদে যুগম্ ॥ 
প্রাকারকল্পকো যদ্ত তুলস্য! মন্ুজেশ্বর ৷ কুলব্রয়েণ সহিতো বিষ্কোঃ সারূপ্যতাং ব্রজেৎ॥ 

অতএব তাত্রৈব যজ্ঞধবজোপাখ্যানান্তে ।__ 

ুর্লভা তুলসীসেব! দুক্প ভা! সঙ্গতিঃ সতাম্। ছুল্ন'ভা হরিভক্তিশ্চ সংসারার্ণবপাতিনাম্॥ 
পুরাণাস্তরেযু চ।- 

যৎ ফলং ত্রতুভিঃ স্বিষ্টেঃ সমাপ্তবরদক্ষিণৈঃ ৷ তৎ ফলং কোটিগুণিতং রোপয়িত্থা হরে: প্রিয়াম। 
তুলসীং ষে প্রষচ্ছস্তি স্থরাণামঞ্চনায় বৈ। রোপয়ন্তি শুচৌ দেশে তেষাং লোকোহক্ষয়ঃ স্বত: ॥৫5| 
রোপিতাং তুলসীং দৃষ্ট1 নরেণ ভূবি ভূমিপ। বিবর্ণবদনো৷ ভৃত্বা তক্মিপিং মার্জয়েদ্মঃ। 
তুলসীতি চ যো ব্রয়াৎ ত্রিকালং বদনে যদি। নিত্যং সগোসহম্রস্য ফলমাপ্লোতি ভূম্থর ॥ 
তেন দত্তং হুতং জণ্তং কৃতং শ্রাদ্ধং গয়াশিরে । তপন্তপ্তং খগ্ণেষ্ঠ তুলসী যেন রোপিতা॥ 
শ্রতাভিলষিতা৷ দৃষ্টা রোপিত সিঞ্চিতা নতা। তুলসী দহতে পাপং ষুগাস্তাক্মিরিবাখিলম্ ॥ 
কেশবায়তনে যস্ত কারয়েত'লসীবনম্। লভতে চাক্ষয়ং স্থানং পিতৃভিঃ সহ টৈষবঃ ॥ 

অন্ত্রাপি।__ 
তুলসীকাননে শ্রাদ্ধ" পিতৃণাং কুরুতে তু ষঃ। গয়াশ্রান্ধঃ কৃতং তেন ভাষিতং বিষ্ুঃনা পুরা । 

_তুললীগহনং দৃষ্ট বিষুকে যাতি পাতকাং। সর্বথ মুনিশার্দ, ল ব্রদ্মহা পুপ্যভাগু ভবেং॥ 
আর পর স* ৮ পরা প. শি 

বৃতিম্ আবরণম্। ৪৯। রোপরিত্বা প্রাপ্লোতি ইতি শেষঃ ॥ *॥ 

সকাশেশশ্রবণ কর।' ' সেই সকল ব্যক্তি দি পিতৃকুলের রর সপ্তকোটি € ও মাতৃকুলের সপ্তকোটি কোটি পুরুষ 
সহ হরি-সন্লিধানে কিঞ্দিধিক শতকল্প অবস্থিতি করেন। তুলসীতকুর মূলদেশ হইতে 
যত তৃণ উৎপাটন পূর্বক নিক্ষিপ্ত করা যায়, তত ব্রন্মহত্যা-পাপ বিদূরিত হইয়া থাকে সংশয় 
নাই।.৪৮। তুলসীবৃক্ষে গণ্ষপরিমিত জল সেচন করিলেও যাবৎ তারাচন্দ্র বিদামান থাকে, 
তাবৎ ক্ষীরোদশায়ী হরির সহিত অবস্থিতি করিতে পারে । হে নৃপেন্্র! কণ্টক দ্বার! বা কাষ্ঠ 
দ্বারা তুলপীর চারিদিকে আবরণ করিয়া দিলে যে মহাপুণ্য সঞ্চার হয়, তাহা! বলি অবধান 
কর। ৪৯। যতদিন কণ্টকাবরণ বিদ্যমান থাকে, তত যুগ ব্যাপিয়া আবরণ-দাতা জিকুল সহ 
্রহ্মধামে অবস্থিতি করেন। হে নৃপেন্ত্র! তুলসীর চতুর্দিকে প্রাচীর ছারা বেষ্টন করিলে 
তরিকুল সহ হরিসারপ্যবূপ মুক্তিলাভ হয়। উক্ত গ্রন্থের এ স্থানেই য্ধ্বজোপাখ্যানান্তে লিখিত 
আছে, ভবসাগরে নিমগ্ন ব্যক্তির পক্ষে তুলসী-সেবা, সাধুসঙ্গ ও হরিভক্তি এই তিনটা হুছু- 
লর্ভ। অপরাপর পুরাপেও লিখিত আছে, উত্তম দক্ষিণা প্রদান করত অনেকবিধ যজ্ঞ 
পম্যক্ বিধানে সম্পাদন করিলে যে ফল হয়, শ্রীহরিপ্রিয়া তুলসীকে রোপণ ফরিলে তদগেক্ষা 
কোটিগুণ ফল জন্মে। দেবপৃজার্থ তুলসীপ্রদাতার ও তৃলসী.রোপণকর্তার অক্ষয় লোক গ্রাপ্থি 
হইয়। থাকে। ৫০ । হে বৃপতে ! কোন ব্যক্তি ধরাতলে তুরসী রোপণ করিলে শমনরাজ তঙগ- 



নম বিলাস:।) ্ীত্রীহরিভক্তিবিলাদঃ। ৪৬৭ 
কিঞচ স্কান্দে বশিষ্টমান্ধাতসংবাদে ।-- 
শুরুপক্ষে যদা রাজন্ তৃতীয়। বুধ-সংযুতা। শ্রবণেন মহাভাগ তুলসী চাতিপুণাদা ॥ ইতি ॥ 
প্রসঙ্গাং শ্রীতুলস্যা হি মৃদঃ কান্ত চাধুনা। মাহাত্ম্য লিখ্যতে কৃষ্ণ অর্পিতন্ত দূলস্য চ। 

অথ ্রীতুলসী-মুন্তিক-কা্ঠাদি-মাহাস্মাম্। 

ক্কান্দে ব্রহ্মনারদসংবাদে ।__ 

ভূগতৈস্তলসীমূলৈর্মৃত্তিকা স্পর্শিতা তু যা। তীর্থকোটি-সমা জেয! ধার্য যত্বেন সা গৃহে ॥ 
যশ্মিন্ গৃহে ছ্বিজরেষ্ঠ তুলসীমূলম্বত্তিকা । সর্ব] তিষ্ঠতে দেহে দেবতা ন স মানুষ: ॥ 
তুলসী-ৃত্বিকা-লিপ্ডো যদি প্রাণান্ পরিতাজেং । যমেন নেক্গিতুং শক্কো। যুক্তঃ পাপশতৈরপি॥ 
শিরসি ক্রিয়তে ঘেস্ত তুলসীমৃলমৃত্তিকা। বিস্নানি তন্য নস্থাস্তি সাহথকুলা গ্রহাত্তথা ॥ ৫১ ॥ 
তুলসীমৃত্তিকা যত্র কাষ্টং পত্রঞ্চ বেশ্মনি। তিষ্ঠতে মুনিশার্দ,ল নিশ্চলং বৈষ্ণবং পদম্॥ ৫২। 

তত্রৈবান্তত্র ।_ 
মঙ্গলার্ধঞ্চ দোষত্বং * পবিত্রার্থং দ্িজোত্তম। তুলসীমূলসংলগ্নাং মৃত্তিকামাবহেছধঃ ॥ 
তন্ম,লম্ৃত্বিকাং যে! বৈ ধারয়িষ্যতি মন্তকে । তন্য তুষ্টো৷ বরান্ কামান্ প্রদদাতি জনার্দন:॥৫৩ 

. দেহে চ যন্ত তিষ্ঠতি ॥ ৫১॥ তাদ্বৈফবং পদ বিষুস্থানমেব ॥ ৫২ ॥ দোষগ্ং দোধনাশার্থ- 
শনে মানমুখ হইয়া তদীয় লিপি মাঞ্জন করিয়া (মুছিয়া) দেন। হে স্ব! তিসন্ধা। তুলসী- 
নাম বনে উচ্চারিত হইলে প্রত্যহ সহম্্র গোদানের ফল লাভ হয়। হে বিহগপতে ! যে ব্যক্তি 
তুলসী রে'পণ করিয়াছেন, তাহার সেই কাধ্যেই দান, হোম, জপ, গয়াশিরে শ্রাদ্ধ ও তপসা 
সমস্ত সম্পাদিত হইয়াছে। প্রলয়কালীন বহ্ছি যেমন নিখিল দ্রব্য ভন্মীভূত করে, তন্তরপ 
তুলসীমহিমা! শ্রবণ, তুলসীদর্শন, তুলসীরোপণ, তুলসীসেচন ও তুলসীপ্রণাম দ্বারা অর্ধিল পাপ 
ঘষ্ধ হইয়া! যায়। যে বিষুণপরায়ণ ব্যক্তি হরিমন্দিরে তুলসীকানন নিশ্মীণ করেন, পিতৃলোক 
সহ অক্ষয় স্থলে তাহার বসতি হয়। অন্ত্রও লিখিত আছে, শ্রীহরি স্বয়ং বলিয়াছেন, তুলসী- 
ব্নমধ্যে পিতৃাদ্ধ করিলে গয়াশ্রাদ্ধ সম্পন্ন হয়। হে তাপসপ্রবর ! মানবগণ তুলসীবন পরি- 
বীক্ষণ করিলে নিখিল পাপ হইতে সম্যক্ বিমুক্ক হইয়৷ থাকে এবং ব্রহ্মঘাতী ব্যক্তিও পবিত্র 

হয়। স্বদ্দপুরাণে বশিষ্ঠ-মাদ্ধাতৃ-সংবাদে লিখিত আছে, হে নৃপতে ! বুধবার ও শ্রবপানক্ষত্র যুক্ত 

শুরু তৃতীয়াতে তুলসী রোগণ করিলে এ দেবী অতিপুণ্য-দায়িনী হইয়া থাকেন॥ প্রসঙ্গত; 
অধুন। শ্রীহরিকে তুলসীমৃত্তিকা, তুলসীকাষ্ঠচন্দন ও তুলসীদল প্রদানের মাহাত্ম্য বর্ণন 
করিতেছি । 

শ্রীতুলসীমৃত্তিকাকাষ্টাদিমাহাত্মা ।-_স্বন্দপুরাণে ঙ্ষনারদসংবার্টে লিখিত আছে, মৃত্তিকাভা- 

স্তরপ্রবিষ্ট তুলসীমূল যে মৃত্বিকাতে নংস্প্ষ্ট হইয়াছে, তাহা কোটিতীর্ধের সদৃশ । এ মৃত্তিকা 
অতীব ঘত্বের সহিত গৃহে রাখা কর্তব্য। হে বিপ্রসত্তম ! যে ব্যক্তির গৃহে ও ধাহার অঙ্গে. 

তৃলসীমূল-ৃত্তিকা বিদ্যমান থাকে,. তাহাকে দেবন্বরূপ জানিবে, তিনি মান্য নহেন। অঙ্গে 

* ফোহক্মিত্যত্র "দোবসীং” ইতি বা পাঠঃ 



৪৬৮ শীঞ্রহরিভক্তিবিলাসঃ। [ ৯ম বিলাসঃ 

বৃহস্নারদীয়ে গঙ্া প্রসঙ্গে ।_- 
তুলসীমূলসন্ভুতা হরিভক্তপদোদস্তবা। গঙ্গোস্তব৷ চ মৃল্পেখা নয়ত্যচ্যুতরূপতাম্ ॥ ৫৪ ॥ 

গারুড়ে | 

যদ্গৃহে তুলসী কা্ঠং পত্রং শুফমথার্কম্। ভবতে নৈব পাপং তদ্গৃহে সংক্রমতে কলৌ ॥ 
শরীপ্রহলাদসংহিতায়াণ তথা বিষুরধর্মোত্তরেইপি ।__ 

পত্রং পুষ্পং ফলং কাষ্টং ত্বক্ শাখা! পল্নবাঙ্কুরম্। তুলসী-সম্ভবং মূলং পাবনং মৃত্তিকাদ্যপি 

হোমং কুর্বস্তি যে বিপ্রাস্বলসীকাষ্ঠবহ্িন! | লবে লবে ভবে পুণ্যম্নিষ্টোমশতোত্তবম্ ॥ 
নৈবেদ্যং পচতে যন্ত্র তুলসীকাষ্ঠবহ্ছিনা। মেরুতুল্যং ভবেদরং তদ্দতং কেশবায় হি॥ 
শরীরং দহাতে যেষাং তুলসীকাষ্ঠবহ্ছিন! | ন তেষাং পুনরাবৃতিধিষুলোকাৎ কথঞ্চন ॥ 
গ্রস্তে৷ যদি মহাপাপৈরগম্যাগমনাদিকৈঃ। মৃতঃ শ্ুধ্যতি দাহেন তুলসীকাষ্ঠবন্থিনা ॥ 
তীর্থং যদি ন সংপ্রাপ্তং স্বতিরববা কীর্তনং হরেঃ। তুলসীকা্ঠদদ্বন্ মৃতন্ত ন পুনর্ভবঃ ॥ 
যদ্যেকং ভুলসীকাষ্ঠং মধ্যে কাষ্ঠচয়স্য হি। দাহকালে ভবেম্মুক্তিঃ পাপকোিধুতস্য চ॥ 
জয়কোটিসহনৈস্থ তোষিতো৷ যৈরজনার্দন: । দহতে তে জনা লোকে তুলসীকাষ্ঠবহ্ছিনা ॥ 

মিত্যর্থঃ | যা ক্রিয়াবিশেষণমূ। দোষস্্ীমিতি বা পাঠঃ ॥ ৫৩ ॥ মৃদো মূললেখ! রেখা তয়া 
লেখা পুণ্ডণাদিরচন। বা ॥ ৫৪ | 
_ মুখাদৌ দি স্থিতং তুলমীপত্রশিতি ভগবদর্পিতমিতি জেয়ং। এবমগ্রেইপি। পূর্ব তদর্পিত- -মহা- 

৮. শীত শি শসা সপ শপ পপ | সপ্ন 
সপ মাপ |. ৯ জল সস স্ব 

তুনসীম্ৃত্তিকা লেগন পূর্বক জীবন বিসঞ্জন করিলে শত শত পাপে পাপী ব্যক্তির প্রতিও 
শমনরাজ নেত্রপাত করিতে সক্ষম হন না। তুলসীমৃলম্থ মৃত্তিক। শিরোদেশে ধারণ করিলে 
নিখিল বিশ্ব বিদুরিত হয় এবং গ্রহগণ তপ্রতি প্রীত থাকেন। ৫১। হে খধিবর! যে গৃহে 
তুলসীম্ৃত্তিকা, তুলণীকাষ্ঠ ও তুলসীপত্র বিরাজিত থাকে, নেই গৃহ হরির বানতৃমি সন্দেহ নাই 
৷ ৫২। উক্ত পুরাণের স্থানান্তরে লিখিত আছে, হে বিপ্রসন্তম! মঙ্গললাভার্থ ও শুদ্ধিবিধানার্থ 

দোষহ্ারিণী তুলসীমুলমৃত্তিক! দেহে ধারণ করা! সুধী ব্যক্তির কর্তব্য তুলসীমূলমৃতিকা শিরো- 
দেশে ধারণ করিলে কেশবদেব প্রীত হইয়া তদীয় মনোভীষ্ট পূর্ণ করিয়া! দেন। ৫৩। বৃহম্নারদীয় 
পুরাণে গঙ্গামাহাত্মপ্রসঙ্গে লিখিত আছে, তুলসীমৃলমৃত্তিকা, বৈষবগণের পদলগ্ন মৃত্তিক ও 
গঙ্গামৃত্তিক! দেহে তিলকার্দিরূপে ধারণ করিলে সাক্ষাৎ হরির স্বরূপ বলিয়া গণনীয় হইতে 
পারে। ৫৪। গরুড়পুরাণে লিখিত আছে, কি নীরস, কি সরস যে কোনরূপ তুলসীকাষ্ঠ বা 
তুলসীপত্র গৃহে বিদ্যমান থাকিলে পাতক তথায় প্রবিষ্ট হইতে পারে ন1। প্রহ্লাদসংহিতায় ও 
বিষুধর্মোস্তরে লিখিত আছে, হূলসীর পত্র, ফুল, ফল, কাষ্, বঙ্কল, শাখা, গল্পব, অঙ্কুর, মূল 
ও মৃত্তিকা সমস্তই বিশুদ্ধ । যে সমস্ত বিপ্র তুলসীকাষ্ঠের আহতি প্রদান করেন, প্রতি লবে 
তাহারা শত অগ্রিষ্টোমযাগফল প্রাপ্ত হন। তৃলসীকাষ্াপ্লিতে নিবেদ্য অল্প পাক করত হরিকে 
নিবেদন করিলে সেই অল্প সথমেরু সদৃশ ইয়। যে সকল ব্যক্তির কলেবর তুবসী-কাঠ্াপসি বারা 
তন্দীভূত হয়, তাহাদিগকে আর কোন কালেও হরিধাম হইতে পুনরায় (সংসারে ) গ্রত্যা- 



৯ম বিলাসঃ। ] শশ্রীহরিভক্তিবিলাসঃ | ৪৬৯ 
অগন্তাসংহিতায়াম।-__ 
যঃ কু্ধ্যাতূলসীকাষ্ঠেরক্ষমালাং স্থরূপিণীম্। কঠমালাঞ্চ যত্ডেন তং তন্তাক্ষয়ং ভবেং 

অথ তুলসীপত্রধারণমাহাস্মাম্। 

্বান্দে শ্রীত্রদ্ষনারদসংবাদে।__ 

যন্ত নাভিস্থিতং পত্রং মুখে শিরমি কর্ণয়োঃ | ভূলসীসম্ভবং নিত্যং তীৈস্তন্ত মখৈশ্চ কিম্। 
তত্ত্ৈবান্তাত্র।__ 

শক্রন্ঞচ পুণ্যঞ্চ শ্রীকরং রোগনাশনম্। কৃত্বা ধর্মমবাপ্পোতি শিরস| তুলসীদলম্ ॥ ৫৫ ॥ 
ষঃ কশ্চিদ্বষ্বো লোকে মিথ্যাচারোইপানাশ্রমী। 
পুনাতি সকলান্ লোকান্ শিরসা তুলসী বহন্ ॥ 

বৃহয়ারদীয়ে শ্রীষমভগীরথসংবাদে ।-- 
কর্ণেন ধায়য়েদ্যস্তর তৃলসীং সততং নর; | তৎ কাষ্ঠং বাপি রাজেন্ত্ তন্ত নাস্ত্যপপাঁতকম্ ॥ 

হরিভক্তিন্ধোদয়ে বৈষ্ণববি গ্রং প্রতি ধমদৃতানামুকৌ ।__ 
কম্মাদিতি ন জানীমস্ত্রলন্যা হি প্রিয়ো হরি: | চ্ছন্তং তুলসীহস্তং রক্ষল্নেবা গচ্ছতি 8৫৬ 

পপ পপ পপ ++ পা া++ ৬ ০ 

প্রসাদস্ত মাহাত্য্োক্তেঃ অন্রার্পণাদিশব্খাভাবাচ্ছেতি 1 দিকৃ॥ ৫৫ | নঙ্ বৈফবশ্তেত্্হি কথং 

বৃত্ত হইতে হয় না। মরণান্তে তুলসী-কাণ্ঠপলি দ্বারা দেহ দাহ করিলে অগম্যাগমনাদি মহা- 
পাপে লিপ্ত পাপীও তত্তংপাতকপুঞ্জ হইতে পরিত্রাণ প্রাপ্ত হয়। যেব্যক্তি কখনও তীর্থে 
গমন করে নাই, হরিনাম স্মরণ করে নাই অথবা হুরিগুণ কীর্তন করে নাই, মরণান্তে তুলসী- 
কাষ্ঠাগরি ঘবারা দেহ দাহ করিলে সেই ব্যক্তিকে ও আর ধরাধামে দেহ ধারণ করিতে হয় না। 
দেহ-দহন-সময়ে অন্তান্ত কাষ্ঠের সহিত একখপুমাত্র তুলমীকাষ্ঠ থাকিলেও কোটি পাঁপে মৃত 
ব্যক্তি পাতকপুঞ্জ হইতে পরিত্রাণ প্রাপ্ত হয়। একাদিক্রমে সহন্রকোটি জন্ম যাব হরির 

প্রীতি সাধন করিলে তবে ভাগ্যে তুলসীকাষ্ঠািতে দাহ ঘটিয়া থাকে। অগন্তাসংহিতায় 
লিখিত আছে, তুলসীকাষ্ দ্বারা মনোহর জপমালা ও কঠ্মালা৷ প্রস্তত ক্রিয়! পৃজ্াদি-করিলে 
তাহা অক্ষয় হইয়৷ থাকে। 

অতঃপর তুলসীপত্রধারণমাহাত্ময কখিত হইতেছে ।_ স্কন্দপুরাণে প্রীবরক্ষনারদসংবাদে 
লিখিত আছে, যে ব্যক্তির নাভি প্রদেশে, বদনে, শীর্ষে ও শ্রবণযুগলে প্রত্যহ ( ভগবন্লিবেদিত) 
তুলদীগত্র বিরাজিত থাকে, তাহার আর তীর্থে গমনে কি প্রয়োজন এবং যজ্ঞাহঠানেই 
বা! কি আবশ্তক? উক্ত পুরাণের স্থানান্তরে লিখিত আছে ধে, তুলনীদল শক্রনাশক, পুণাকর, 
সৌভাগ্যক্জনন ও রোগহারক। তুলনীপত্র শিরোদেশে ধারণ করিলে ধর্ম লাত হইয়া 

, থাকে। ৫৫1 মিথ্যাচারবান্ ও ধর্মভরষ্ট হইয়াও শিরোদেশে তুলসী ধারণ করিলে সেই 
বৈষব ত্রিতৃবন পবিত্র করিতে সমর্থ হইয়া থাকেন। বৃহন্নারদীয়পুরাণে যমভগীরথসংবাদে 

বর্ণিত আছে, হে বুপসত্তম! সর্বদা শ্রুতিমূলে তুলমীদর বা তুলসীকাষ্ঠ ধারণ করিলে কোন 
প্রকার উপপাপ বিদ্যমান খাকে না। হরিভক্তিছধোদয়ে বৈষণববিপ্রের প্রতি যমদূতগণের 



৪৭০ শ্ী্রীহরিভক্তিবিলাপঃ | | »ম বিলাসঃ। 

পুরাণাস্তরে চ।-.৮ | 

যঃ রৃত্ধা তুলসীপত্রং শিরসা বিষুতৎপরঃ। করোতি ধর্্কার্ধ্যাণি ফলমাপ্রোতি চাক্ষয়ম্৫৭ 
অথ তুলসীতক্ষণমাহাত্মাম্। 

গরুড়পুরাণে । 

মুখে তু তুলসীগত্রং দৃষ্ট! শিরসি বর্ণয়োঃ। কুরুতে ভাস্করিস্তস্ দম্ধৃতন্ত তু মার্জনম্। 
ত্রিকালং বিনতাপুত্র প্রাশয়েতুলসীং যদি । বিশিষ্যতে কায়শুষিশচা্জায়ণশতং বিনা ॥ 

স্কান্দে শ্রীবশিষ্ঠমান্ধাতৃসংবাদে ।__ 

চান্দ্রায়ণাত্তপুরচ্ছৎ ব্রদ্মকৃচ্চাৎ কুশোদকাৎ। বিশিষ্যতে কায়শুদবিন্বলসীপত্রভক্ষণাৎ। 1৫৮ 
তথাচ তুলসীপত্রভক্ষণাৎ ভাববর্জিতঃ | পাপোইপি সদগতিং প্রাপ্ত ইত্যেতদপি বিশ্রুতম্। 

তথ! চ্থান্দেপ্রব্রহ্ষণা নারদং প্রতি কথিতে অস্ৃতসারোদ্ধারে লুন্ধকোপাখ্যানাস্তে যমদুতান্ 
প্রতি শ্রীবিষুদূতানাং বচনম্1__ 

ক্ষীরান্বৌ মথ্যমানে হি তুলসী কামরূপিণী। উৎপাদ্দিতা মহাভাগা লোকোদ্ধারণহেতবে ॥ 
যস্তাঃ ম্মরণমাজেণ দর্শনা কীর্তনাদপি। বিলয়ং যাস্তি পাপানি কিং পুনবিষুপূজনাৎ ॥ 
জাতরূপময়ং পুষ্পং পদ্মরাগময়ং শুভম্। হিত্বা! তু রত্বজাতানি গৃহ্বাতি তুলসীদলম্ ॥ 

ভক্ষিতং লুন্ধকেনাপি পত্র তুলসিসম্ভবম্। পশ্া্দিষ্টান্তমাপন্নো তম্মীভূতং কলেবরম্॥ ৫৯ 
ভগ্গবদনপিতাং বহেৎ ততরাহ মিথ্যাচার ইত্ডি দ্তমাত্রেণ বৈষ্ণব ইত্যর্, নোইপি ॥ ৫৬ ॥ বিষু- 
তৎপর ইতি বিষ্ুুতৎপরত্বেন তুলসীমাহাত্ম্যং জ্ঞাত্ব! শ্রুবিষুঃগ্রীত্যর্থামত্যার্থঃ | যদ্বা অকার- 
প্রশ্নেষেণাবৈফবোধগীত্যর্থ; ॥ ৫৭॥ বিশিষ্যতে বিশিষ্টে! ভবতি॥ ৫৮॥ দিষ্াস্ত ৃ ত্যুং ॥:৯॥ 

পা পারা ৮. 

উক্তিভে"আাছে, তুলসী যে কি কারণে ্রীহরির প্রিয়, তাহা অবগত নহি তুলসীহন্তে গমন 
করিলে হরি তদীয় রক্ষার্থ পশ্চাৎ পশ্চাৎ অন্ুসরণ করেন। ৫€৬। পুরাপান্তরেও লিখিত 

আছে, শিরোদেশে তুলদী ধারণ পূর্বক ধর্ম্নকর্ট্ের অনুষ্ঠান করিলে সেই বৈধবের নিখিল 

কর্মাই অক্ষয্ফলপ্রদ হয়। ৫৭ ূ | 
অঙঃপর তুলসীদলভক্ষণের মাহাত্ম্য লিখিত হইতেছে । --গরুড়পুরাণে বর্ণিত আছে 

শমনরাজ যে ব্যক্তির বদনে, শীর্ষে ও শ্রুতিপুটে তুলদীদল নিরীক্ষণ করেন, তদীয় পাপ 

মার্জনা করিয়। থাকেন। হে বৈনতেয়! শতচান্রায়ণ না করিলেও অরিনন্ধ্যা তুলসীদল 
ভক্ষণ দ্বার তদপেক্ষা অধিকতর দেহশোধন হয়। ক্বন্দপুরাণে বশিষ্টমান্ধাতৃসংবাদে লিখিত 
আছে, তুললীদল ভক্ষণ দ্বার! চান্দ্রামণ, তণপ্তকৃচ্ছ, ক্রহ্মকৃচ্চ ও কুশোদক ব্রত অপেক্ষাও 
দ্মধিকতরদ্ূপে শরীরুদ্ধি হয়। ৫৮। প্রথিত আছে, তুলসীদল ভক্ষণ: করিলে দেহাবসানে 

গাতকীরও শুভগতি প্রাপ্তি হয়। স্বন্দপুরাণে নারদের প্রতি ব্রদ্ধা কর্তৃক অস্থৃতসারোদ্ধার 
প্রস্তাবে লুবধকোপাখ্যানাস্তে যমদুতগণের প্রতি বিষুদূতগণের উক্তি আছে যে, ক্ষীরোদধি- 
মন্ছনকালে জনগণের পরিজ্রাণার্থ কামনপা. মহাভাগ! তুলসী সমুখিত হইয়াছেন। যখন 

তুবসীর স্বরণ, দর্শন ও মাহাত্ম্ বর্ণনা ছ্বার৷ পাতক বিনষ্ট হয়, তখন হরিপৃজার মাহাত্থ্য 



মিম বিলাসঃ। ] শ্রপ্রীহরিভক্তিবিলাসঃ। ৪৭১ 
সিতাসিতং যথা নীরং সর্বপাপক্ষয়াবহমূ। তথাচ তুলসীপত্রং প্রাশিতং সর্বকামদম্ ॥ 
যথা জাতবলো বহির্দহতে কাননাদিকম্। প্রাশিতং তুলসীপত্্রং তথা দছুতি পাততকম্। 
ঘখ। ভক্তিরতো! নিত্যং নরো দহতি পাতকম্। তুলসীভক্ষণীতিদ্বং দহতে পাঁপসঞয়ম্॥ 
চান্দ্রায়ণসহমন্ত পর়াফাণাং শতন্য চ। ন তুল্যং জায়তে পুণ্যং তুলসীগতততক্ষণাৎ ॥ 
ক্ত্বা পাপনহত্রাণি পূর্বে বয়সি মানবঃ | তুলসীভক্ষণামুচোৎ শ্রুতমেতৎ পুরা হুরেঃ 1৬৭ 
তাবতিষ্স্তি পাঁপানি দেহিনাং যমকিদ্করাঃ । যাবন্ন তুলসীপত্রং মুখে শিরসি ভিষঠতি ॥ 
অম্বতাদুখিতা খাত্রী তুলসী বিছ্ুব্ভাঁ। স্বতা মংবীর্ভিতা ধ্যাত গ্রাশিতা সর্বকামদা ॥ 

তটভ্ব গ্রীযমং প্রতি শ্রীভগবন্ধাক্যম।__ 
ধা্ীফলর্চ তুলসী মৃত্যুকালে ভবেদঘদি। মুখে যস্ত শিরে দেহে দুর্গতির্নাস্তি তন্ত বৈ 1৬১। 
যুক্তো। ষদি মহাগাপৈঃ স্থরুতং নার্ভিতং কচিৎ। তথাপি গীয়তে মোক্ষত্বলসী ভক্ষিতা যদি ॥ 

লুন্ধকেনাত্মদেহেন ভক্ষিতং তুলসীদদলম্। সংগ্রাপ্তো! মংপদং নৃনং কুত্বা! প্রাণশ্য সংক্ষয়ম্॥ 
পুরাণাস্তরে চ।-_. 

উপোষ্য দবাদনীং তদ্ধাং পারণে তৃলসীদলম্। প্রাশয়েদযদি বিপ্রেন্্র অশ্বমেধাষ্টকং লভেৎ ॥৬২। 
তখৈব তুলসীম্পরশাৎ[রুষ্চন্ত্রেণ রক্ষিতঃ। ব্রক্বন্ধুরিতি খ্যাতো৷ হরিভক্কিনধোদয়ে ॥ 

. অতএবোক্ত্।__ | 
কিঞিন্রমস্তাঃ পতিতং তুলস্তা দলং অলং বা! পতিতং পুনীতে। 
নয়াধিভালস্থলমালবালমৃতগাপি কৃৎন্মাঘবিনাশনায় ॥ ইতি ॥ ৬৩। 

৮০ সপ শসা পপর» 

_হরেঃ ভগবতঃ তঃ সকাশাং ॥ ৬০ ॥ শিরে শিরসি ॥ ৬১-_-৬২ ॥ এতচ্চ মাহাত্ম্যবিশেষ এব ॥ ৬৩। 

আর কি কীর্তন করিব? কাঞ্চনপুষ্প, , পদ্মরাগমণিময় পুষ্প পুষ্প ও ও নানাবিধ রত্ব, হরি, এহি সকল 

অগ্রাহথ করত তুলসীদল গ্রহণ করিয়া থাকেন। তুলসীদল ভক্ষণ পূর্ব্বক অন্তকালে দেহ 
_ বিসঙ্জন করিলে চণ্ডালেরও দেহস্থ পাপ একবারে ভম্মীভূত হইয়া যায়, ৫৯। শুরু ও কষ্ব্ণ 

গঞ্জ-যমূনা-জল যেমন নিখিল পাপ দূর করে, তন্্রপ তুলসীদল ভক্ষণ দ্বারাও অখিল, কামনা 
পূর্ণ হয়। প্রবল বহ্ছি দ্বারা কাননাদি দাহের ন্যায় তুলসীদল তক্ষণ দ্বারা অখিল পাপ ভশ্মী- 
ভূত হইয়। থাকে। প্রত্যহ হরিভক্তিতে নিরত থাকিলে যেরূপ পাপ ধ্বংস হয়, তন্রপ 
তুলমীদল ভক্ষণ করিলেও অঙ্জিত সমস্ত পাতক নষ্ট হইয়া থাকে। সহন্রচান্্রাণ ও শত 
পরাকব্রতাচরিত পুণ্যও তুলসীপত্র-ভক্ষণজনিত পুণ্যের সদৃশ নহে। পুর্বে হরিপ্রমূখাৎ শ্রুত 

 হুইয়াছি, প্রথম দিবদে সহম্র পাপ করিয়া! শেষে তুলসীদল ভক্ষণ করিলে নিখিল পাতক 
হইতে পরিত্রাণ লাভ হইয়া থাকে । ৬০। হে যমদূতগণ ! যাবং মানবের বদনে' ও শীর্ষে 
তুলদীদল বিরাজিত না হয়, তাবংতদীয় দেহে পাতক বিদ্যমান থাকে।  অম্বত হইতে 
নমূডূতা ধাত্রী, হরিপ্রিয়া৷ তুলসী, এই উভয়কে ন্মরণ কীর্তন, চিন্তন ও ক্ষণ করিলে 

... উহারা নিখিল-কামছায়িনী হইয়া থাকেন।, ্বনদপুরাণে যমের প্রতি ভগবানের উক্তি আছে 
খষে, মরপকালে বদনে, শিরোদেশে ও দেহে ধা্রীফলু এবং তুলসী বিশ্বমান' থাকিয়ে কাচ 



৪৭২ /ীহরিভক্িবিলীসঃ। .  [ন্মবিলাসঃ। 

শ্রমত্ুলন্তাঃ পত্রস্ত মাহাত্ম্য যস্ঘগীদৃশম্। তথাপি বৈষ্ণবৈস্তবন গ্রাহৃং কৃষ্কার্পণং বিনা 1৬৪ 
কফগ্রিয়ত্বাৎ সর্বত্র শ্রীতুলস্তাঃ গ্রসন্তঃ | সংকীর্তামানং ধাত্যাশ্চ মাহাত্থ্যং লিখ্যতেহধুন| ॥ 

অথ ধাত্রীমাহাক্মাম্। 

স্বাদে ব্রদ্ষনারদমংবাদে ।- ধাত্রী্ছায়াং সমাশ্রিত্য যোইচ্চয়েচ্চক্রপাণিনমূ। 
পুণ্পে পুষ্ণেহশ্বমেধস্ ফলং প্রীপ্রোতি মানবঃ ॥ 

তত্রৈবাগ্রে ।-- ৃ 

ধাত্রীচ্ছায়াস্ত সংস্পৃস্ত কুর্য্যাৎ পিং তু যো মূনে। মুক্তিং প্রয়াস্তি পিতরঃ প্রসাদান্সাধবস্থা চ | 
মৃর্টি, ভ্রাণে মুখে চৈব দেহে চ মুনিসভম। ধত্তে ধাত্রীফলং মস্ত স মহাত্মা সুছুন্তভং ॥ ৬৫ ॥ 

ধাত্রীফলবিলিপ্তান্গো! ধাত্রীফলবিভূষিতঃ | ধাত্রীফলকৃতাহারো নরো! নারায়ণে। ভবেৎ ॥ 

যঃ কশ্চিত্বিফবে! লোকে ধত্তে ধাত্রীফলং মূনে' প্রিয়ো ভবতি দেবানাং মন্ুষ্যাপাস্ক কা কথা । 
যঃ কশ্চিদৈষ্কবে। লোকে মিথ্যাচারোইপি দুষ্টধী:। পুনাতি সকলাকোকান্ ধাত্রীফলদলাদ্বিতঃ ॥ 

পর পার ০ সপ. 

তহি কিং বৈষবৈরপ্যনিবেদিতং তদ্গ্রাহথ নেতি লিখতি শ্রীমদিতি। কুষ্কার্পণং বিনা তৎ 
পত্রং ন গ্রাহং ॥ ৬৪॥ দেহে চ অন্তশ্মিন্ করাদ্তঙ্গেংপি ॥ ৬৫। করসম্পূাদিতি পূর্বং 

তাহাকে ছুর্গতি ভোগ করিতে হয় না। ৬১। যে ব্যক্তি কোন কালে কিছুমাত্র পুণ্যসঞ্চয় 

করে নাই, অথচ নিখিল মহাপাপে লিপ্ত, তুলসীপত্র ভক্ষণ করিলে তাহারও মুক্তিলাভ হয়। 

ব্যাধ স্বীয় দেহে তুলসীদল ভক্ষণ করিয়া প্রাণপরিহারাস্তে নিঃসন্দেহ মদীয় লোকে গমন 
করিয়াছে । অন্ত পুরাণেও লিখিত আছে, হে বিপ্রসত্তম ! পবিত্র! দ্বাদশী তিথিতে উপবাসী 
থাকিয়া! পারণদিনে তুলসীর্দল ভক্ষণ করিলে অষ্টসংখ্য অশ্বমেধান্থঠানের ফল হইয়! 

থাকে। ৬২। এরূপ তুলপীদলম্পর্শে হরিচক্র কর্তৃক রক্ষিত হওয়ায় হরিতক্তি ুধোদয় 
গ্রন্থে তাহাকে ক্রন্ধবন্ধু বলিয়! নিরূপণ করা হইয়াছে । অতএব কথিত আছে, তুলসীর 
বিস্ময়কর মাহাত্ম্য আর অধিক কি বলিব, উহার পতিত দল ও বিগলিত সলিল পবিত্র করে 
এবং তুবসীমূলগত মৃত্তিকা ভালতটে লগ্ন হইলে নিখিল পাপ বিদুরিত হইয়া যায়। ৬৩। : 
তুলসীদলের মাহাত্ম্য এবংবিধ হইলেও বৈষ্ণবের! শ্রীহরিকে প্রদান না করিয়া উহ কদাচ 
গ্রহথ করিবেন না। ৬৪। শ্রীহরির প্রিয়ত্ব নিবন্ধন তুলপীপ্রসঙ্গে সর্বত্র আমলকী- 
মাহাত্মযও কীণ্িত হইয়াছে; স্থৃতরাং অধুন৷ আলকী মাহাত্মা লিপিবদ্ধ হইতেছে । 

অনন্তর আমলকী-মাহাত্ম্য ।-_স্বন্বপুরাণে ব্রন্মনারদনংবাদে লিখিত আছে, ধাত্রীতকুর 

ছায়। অবলম্বন পূর্বক চক্ুধারীর অর্চন। করিলে প্রতি পুণে অশ্বমেধফল লাভ হয়। উক্ত 
পুরাণের এ স্থলের কিঞ্চিগ্রে লিখিত আছে, হে তাপস! আমলকীর ছায়া ম্পর্ণ পূর্বক 
পিগুদান করিলে প্রী*রির প্রীতি নিবন্ধন পিতৃগণ মুক্তিপ্রাপ্ত হইয়া থাকেন। হে তাপসপ্রবর ! 
শিরোদেশে, নাসিকায়, বদনে ও হস্তাদি অঙ্গসমূহে ধাত্রীফল-ধারণকারী মহাত্ম। অতীব 
দুর্নভি। ৬৫। মানব ধাআফল অঙ্গে লেপন করিলে, ধাক্রীফলরূপ বিভূষণ ধারণ করিলে 
এবং আমলকীফল ভোজন করিলে নারায়ণ তুল্য হয়। হে খষে! সংসারে ধাত্রীফল 



*ম বিলাদঃ।] উঞ্রীহরিভক্তিবিলামঃ। ৪4৩ 
ধাত্রীফলানি যে! নিত্যং বহতে করসম্পুটে। তন্য নারায়ণো দেবো বরমেকং প্রযচ্ছতি। 
ধাঞজীফলঞ্চ ভোক্তব্যং কদাচিৎ করসম্পুটাৎ । যশ; শ্রিয়মবাপ্রোতি প্রসাদাচ্চক্রপাণিনঃ॥ | 
ধাত্রীফলঞ্ তুলসী মৃত্তিক দ্বার কান্তবা। সফলং জীবিতং তন্ত ত্রিতয়ং যন্ত বেশ্মনি ॥ ৬৬ | 
ধাত্রীফলৈত্ব সংমিশ্রং তুলসীদলবাসিতম্। পিবতে বহতে যন্ত্র তীর্ঘকোটিফলং লভেৎ। 
ষম্মিন্ গৃহে ভবেত্তোয়ং তুলসীদলবাসিতং | ধাত্রীফলৈশ্চ বিপ্রেন্্র গা্েমৈঃ কিং প্রয়োজনং | 
তুলসীদলনৈবেদাং ধাত্রযা যস্ত ফলং গৃহে । কবচং বৈষণবং তস্য সর্বপাপবিনাশনং ॥ 
ধাত্রীফলানি তুলসী হ্ান্তকালে ভবেদ্যদি। মুখে চৈব শিরস্যঙগে পাতকং নান্তি তন্য বৈ॥ ৬৭ | 
কৃত্ধা তু ভগবং-পুজাং ন তীর্থে স্ানমাচরেৎ। ন চ দেবালয়োপেতাইস্প্শ্বসংস্পর্শনাদিজা ॥৬৮ 

অথ ন্াননিষেধকালঃ | 

স্বতার্থসারে ।-_ 

ন নায়াছুৎসবে তীর্থে মাঙ্গল্যং বিনিবর্ত্য চ। অসত্য সুহৃদবন্ধ,নচ্চমিত্বেষ্টদেবতাং ॥ ৬৯। 
বল ৮ শাসপা্ পাপী পপি 

মঙ্গলার্থং যত্র বত করসম্প্, টে ধৃতং তম্মাদপি ॥ ৬৬ ॥ বহত ইতি পাঠে নিরস্তরক্লোকবক্ষ্যমাণ-. 

তোয়মেব সম্বন্বনীয়ং॥ ৬৭ এবং পুঙ্জাবিধিং লিখিত্ব! তদনস্তরকৃত্যং লিখক্লাদৌ তীর্ঘপ্রাধ্।- 
দিন! বিহিতন্তাপি ন্নানশ্য নিষেধং লিখতি কত্বেতি। দেবালয়মুপেতা যেইম্পস্থা নীচজাতয়: 

_ভেষাং স্পর্শনেন চন ্নানমাচরেং। আদিশবেন যন্ত্র কুত্রাপি ভগবংপুজাছ্যাৎ্সবে সম্প্াপ্তানাং 

ধারণ করিলে সেই বৈষ্ণব, মানবের কথা দূরে দূরে [ থাকুক, স্থরগণেরও প্রিয় হইয়া থাকেন। যে 

কোন বৈষ্ণব ত্রষ্টাচার অথবা ছুষ্টমতি হইয়াও ধাত্রীফল বা ধাত্রীপত্র ধারণ করিলে তিনি সর্ব 
লোককে পবিত্র করেন। প্রত্যহ অগ্ললিপুটে ধাত্রীফল বহন করিলে শ্রীহরি ততগ্রতি প্রীত 
হইয়া! একটি বরদান করিয়া থাকেন। ভোজনযোগ্য ধাত্রীফল অঞ্জলিপুটে ধারণ করিলে 

দেবদেব চক্রধরের প্রসাদে যশঃ ও সম্পদ্ লাভ হইয়া থাকে । আমলকীফল, তুলসী ও গোপী- 
চচ্গন এই ভ্রব্যত্রয় গৃহে বিদ্যমান থাকিলে সেই গৃহীরই জীবন সার্থক । ৬৬। ধাআ্রীফল-সম- 
দ্বিত ও তুলসীদল-বাদিত সলিল পান ও বহন করিলে কোটিতীর্ঘফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। হে 
বিপ্রসত্তম ! তুলসীদলবাসিত ও ধাত্রীফলসমস্থিত সলিল গৃহে বিদ্যমান থাকিলে সেই গৃহে 
গঙ্জোদকের আর কি আবশ্ঠক ? তুলসীপত্রযুক্ত টনবেদ্য ও ধাত্রীফল বিদ্যমান থাকিলে 
তাহাই গৃহীর বৈষ্ণবকবচন্বরূপ, উহার দ্বারা নিখিল পাতক বিদুরিত হয়। ব্রহ্ষপুরাপেও 
কথিত আছে যে, মরণকালে বদনে, মন্তকে ও দেহে আমলকীফল ও তুলসীদদল বিদ্যমান 
থাকিলে নিঃসন্দেহ তীয় দেহে আর পাপ বিদ্যমান থাকে না। ৬৭। ভগবানের অর্চনা 
করিয়া জলে শান করিতে নাই এবং দেবায়তনগত্ত নীচজাতির স্পর্শেও স্বান করিবে 
মা।৬৮।*% ্ 

অনন্তর স্লাননিবিদ্ব-কাল কথিত হইতেছে। -্বত্যর্থসারে লিখিত আছে, উৎসবে) তীর্থে। 
* আদিশব প্রয়োগ নিবন্ধন যে কোন স্থলেই হউক, তগবানের অনাদি উংনবে সমুপন্থিত নীচঙ্জাতির 

শার্সেও প্লান করিতে নাই । 

৬.1 



8৭৪ : শ্রীঞ্ীহরিভক্িবিলাসঃ। [০ম বিলাস: । 
ষ্ঁ 

বিষ্ুস্বতৌ৷ চ।- 
বিফালয়সমীগস্থান্ বিন নানান | চাকার পতিতান্ বাপি স্পৃষ্1ন ক্নানমাচরেৎ ॥ 

দেবধাত্রা-বিবাহেষু যজ্জেপকরণেযু চ। উৎসবেধূ চ সর্কেষু স্প্্টাম্পৃ্ি ন বিদ্যতে ॥ ৭%। 

এবং প্রাতঃ সমভা্চয গ্রীকষ্ণং তদনস্তরং | শান্্াভ্যাসং ছিজঃ শক্ত কুর্যযাদ্বিপ্রো বিশেষতঃ 1৭১1 

ত উক্তং।-_ 
অতি উভে নেত্রে বিগ্রাণাং পরিকীরিতে ৷ একেন বিকলঃ কাণে! দ্বাভ্যামন্ধঃ গ্রকীনিতঃ॥ 
কিঞ্চ কৌর্মে ব্যামগীতায়াম্।-_ | 
যোহন্তত্র কুরুতে যত্বমনধীত্য শ্রুতিং দ্বিজাঃ | স সংযুড়ো ন সংভাষ্যো। বেদবাহ্থো দ্বিজাতিভিঃ॥ 
ন বেদপাঠমাত্রেণ সম্ভ্যেদেষ ৫৭ দ্বিজাঃ। যথোক্তাচারহীনস্ত পঙ্কে গৌরিব সীদতি ॥ 

যোইধীত্য বিধিবদ্ছেদং বেদার্থং ন বিচারয়েৎ। স চান্ধঃ শৃত্রকল্পস্ত পদার্থ, ন প্রপদ্যতে ॥৭২| 
অতোইধীত্যান্বহং বিদ্বানথাধ্যাপ্য চ বৈষ্ণবঃ | সমর্পয তচ্চ কৃষ্ণায় যতেত নিজবৃতয়ে ॥ ৭৩ ॥ 

বৃ সত্যাঞ্ শৃুযাৎ সাধূন্সঙ্গত্য সংকথাম্॥ ৭৪॥ 
স্পর্শনাদিকং ॥ ৬৮॥ তীর্থঘে ন দীয়াৎ ॥ ৬৯॥ বিফ, লয়স্ত সমীপে তিষঠস্তি নিবসন্তীতি তথা 

তান্। ততশ্চ কালে বিষ্কোঃ সেবা ্নাদি তদর্থং বিষ্টালয়ান্তরাগতানিত্যর্থঃ। 
যন্ধা বি/ালয়সমীপবঞ্তিনঃ | কুতঃ বিষ্ণুসেবার্থং যতঃ কুতোইপ্যাগতান্ যদ্বা বিষুঃসেবার্থ 
মাগতাংশ্চ ॥ ৭* ॥ ছ্বিজঃ ত্রেবর্ণিকঃ ॥ ৭. ॥ বিপ্রস্ত বিশেষতঃ শান্্াত্যাসং কুধ্যাদিত্যত্র 
হেতুং লিখতি শ্রুতীতি। একেন শ্রুতিরূপেণ বা! নেত্রেণ বিকল: বিহীনঃ। দ্বাভ্যাং 
বিকলঃ অন্ধঃ॥ ৭২॥ বিদ্বান শাস্তজশ্চে, অধ্যাপ্য শাস্্ং শিষ্যান্ পাঠয়িত্বা। 
বৈষ্ণবক্তেিং তং অধ্যয়নমধ্যাপনঞ্চ কৃষ্ণায় সমর্প্য। ৭৩। সতীমতমাং পরবিষুবৈধাব! ঃ 

০ গপ্াচ। আত পল সপ ০ ০০৯৪ পট পা পপ শসা পর প্র পাপা ৮ 
সপ তা পি ত স 

মঙ্গলক্রিয়া-সাধনাস্তে সত্ব ও বন্ধুজনের অহ্গমন পূর্বক এবং অভীষ্টদেবের অর্চনা করিয়া 
জলে সান নিষিদ্ধ ।৬৯। বিষ্ুস্বতিতেও লিখিত আছে যে, হরিমন্দিরের নিকটবর্তা ও হরিসেবার্থ 
সমৃপস্থিত চণ্ডাল অথবা পতিত লোকদিগকেও স্পর্শ করিয়৷ ন্নান কর! নিষিদ্ধ। দেবযাত্রা, 
বিবাহ, যজোপকরণ ও উৎসব এই সমস্ত কালে নীচজাতি স্পর্শ করিলেও অল্প স্ঠ-দোষ 
হয় না। ৭*। ভ্রৈবর্ণিক বিশেদতঃ বি প্রজাতি এইরূপ প্রভাতে শ্রীহরির অর্চনা পূর্বক পরে 
শান্ত্রাভ্যাস করিবেন। ৭১। কথিত আছে, বিপ্রজাতির চক্ষু ছুইটী।__শ্রুতি ও স্থ্বতি। ইহার 

মধ্যে একটী না থাকিলে কাণ! কহে এবং দুইটা শূন্য হইলেই অন্ধ বলা যায়। কৃর্ধপুরাণে 
ব্যাসগীতায় লিখিত আছে, হে বিপ্রগণ! বেদপাঠ না করিয়া অন্তবিষয়ে যত্ববান্ হইলে 

তাহাকে মূঢ় ও বেদবহিভূতি কহে; দ্বিজাতিরা তৎসহ সম্ভাষণ করিবেন না। কেবলমাত্র 

বৈদাধ্যয়ন করিয়াই প্রীতি লাভ করিবে না, যথাবিহিত আচার হইতে ভ্রষ্ট হইলেই কর্দীম- 
পতিত গোর ন্তায় ছুঃখ প্রাথ্থ হইতে হয়। বেদের অর্থ বিচার না করিয়া বিধানে বেদপাঠ 
'করিলেও তাহাকে অন্ধ ও শুদ্রসদূশ জান করিবে) স্ৃতরাং সে ব্যক্তি পরম পদার্থ লাভ 

করিতে পারে না। ৭২। এইহেতু নিত্য বেদপাঠ করিবে। শ্ান্্রবেত। হইলে শিষাকে অধ্যয়ন 



নিম বিলাসঃ। ] শত্রীহরিভক্তিবিলাসঃ। ৪৭৫ 
অথ বৃত্তসম্পাদনস্। 

সপ্তমস্কন্ধে।__ 

খতামৃতাভ্যাং জীবেত মৃতেন গ্রম্থতেন বা। সত্যান্থতাভ্যামপি ব! ন শ্ববৃত্যা কদাচন ॥ 

খতমুগ্চশিলং প্রোক্তমমৃতং স্যাদযাঁচিতং। মৃতন্ত নিত্য যাচঞা স্তাৎ প্রমৃতং কর্ষণং স্বতং ॥ 

সত্যানৃতত্ত বাণিজ্য শ্ববৃত্বিনচসেবনং। আত্মনো! নীচলোকানাং সেবনং বৃত্তিসিদ্ধয়ে। 
নিতরাং নিন্দাতে সন্িবৈষ্ণবন্য বিশেষতঃ ॥ 

তছুত্তং '__. 

সেবা শ্ববৃততি্মৈরুত্ত! ন সম্যক্ তৈরুদাহতং | স্বচ্ছন্দচরিতঃ ₹ স্বা বিক্রীতানঃ ক সেবকঃ। 
পণীকত্যাত্মনঃ প্রাণান্ যে বর্তস্তে দ্বিজাধমাঃ | তেযাং ছুরাত্মনামন্্ তুক্ত। চান্জ্রায়ণঞ্চরেৎ ॥ইতি 

শুরুবৃত্তেরসিদ্ধৌ চ ভোজ্যারান্ শৃদ্রব্গতঃ। তাঁঘৰ গ্রাহ্থাগ্রাহথাণি জানীয়া্াস্থতে বুধঃ। 

শ্রীবিষুধধর্মোত্তরে তৃতীয়কাণ্ডে।-__ টানি 
প্রতি গ্রহেণ যন্পন্ধং যাজ্যতঃ শিষ্যতত্তথ । গুণান্থিতেভ্যে। বিপ্রস্য শুরুৎ তত ত্রিবিধং স্বতং ॥ 

যুছ্ো'পকারাল্লববঞ্চ দণ্ডাচ্চ ব্যবহারতঃ। ক্ষত্তিয়স্য ধনং শুরুং ত্রিবিধং পরিকীর্তিতং ॥ 

কৃষি-বাণিজ্য-গোরক্ষাঃ কত্বা শুরুং তথা বিশঃ। দ্বিজণ্তশষয়া লব্ধং শুরুং শৃড্রস্য কীর্তিতং ॥ 
ক্রমাগতং প্রীতিদানং প্রাপ্ত সহ ভাধ্যয়া। অবিশেষেণ সর্বষাং ধনং শুরুং প্রকীর্তিতং ॥ 

শয়াং কথাং ॥ ৭৪ ॥ _ আত্মন: 8. ২ সকাশাৎ যে নীচা লোকান্তেষাং  বৈষ- 

করাইতে হয়। আর বৈষ্ণব হইলে অধ্যয়ন ও অধ্যাপন শ্রীহরিকে অর্পন পূরববক স্বীয় 
জীবিকার্থ যত্ববান্ হওয়া কর্তব্য। ৭৩। জীবিকার্থ আবস্াক হইলে সাধুগণের সঙ করত 
শ্রীহরি ও বৈষ্ণবাশ্রিতা কথ শ্রবণ করিবে । ৭৪। 
অতঃপর বৃত্তিসম্পাদন কথিত হইতেছে ।--ভাগবতের সপ্তমস্কন্ধে লিখিত আছে, হে নৃপতে। 

দ্বিজাতির পক্ষে যে বৃত্তিচতুষ্টয উক্ত হইল, তন্নধ্যে সকলজাতিই খত ও অমৃত দ্বারা, মুত ও 
প্রমূত দ্বারা অথব! সত্যাবৃত দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করিতে পারে, কিন্তু জীবিবীর্ঘ,শ্ববৃত্তি 

অবলম্বন করিতে নাই। হে নরপতে ! খত শবে উদ্ছ ও শিল বুঝায়, অমৃত শব্ধে অযাচিত, 
মৃত শবে যাক্ষা, প্রম্থত শবে কৃষি, সত্যানৃত শব্দে বাণিজ্য ও শ্ববৃত্তি শঝে হীনসেবা বুঝাঁয়। 
জীবিকানির্ববাহার্থ আপন! হইতে নীচ ব্যক্তির সেবাই নিন্দা বলিয়। উক্ত হয়! থাকে; অধি- 
কন্ত বৈষণবগণের পক্ষে নিন্দনীয় । এ বিষয়ে উক্ত আছে, যে সকল ব্যক্তি কর্তৃক সেবা শ্ববৃতি 
বলিয়৷ উক্ত হইয়াছে, তাহারা ঠিক বলেন নাই। স্বচ্ছন্দবিহারী কুক্কুরই বা কোথায় : 
আর প্রাণবিক্রয়ী নেবকই বা কোথায়? অর্থাৎ এই উভয়ের পরম্পর তুলনা অসম্ভব। যে সমস্ত 
্রাহ্মণাধম স্বীয় গ্রাণকে পণ করত জীবিকা সম্পাদন করে, সেই সমস্ত পাপাত্বার অল্প সেবন 
করিলে -চাক্জায়ণ প্রায়শ্চিত্ত করিয়া শুদ্ধ হইতে হয়। শুরু (পবিআ) বৃত্তির অসিদ্ধিতে যে 
সমস্ত শৃত্রের অন্ন গ্রহণ করিতে পারে, তাহাদিগের সক্যশ হইতে অল গ্রহণ কর্তব্য । ধীগণের 
মতে এই গ্রহণ অগ্রহণ বলিয়া কীর্ভিত। 



৪৭৩ প্রীপ্রীহরিভক্তিবিলাসঃ। [৯ম বিলাসঃ। 

অথ গ্রান্থাগ্রান্থাশি। 

কৌর্শে তত্ৈব। -_ 
নাদ্যাচ্ছ.দরস্ত বিপ্রোইক্ং মোহাদ্ব। যদি কামতঃ | স শৃত্রযোনিং ব্রজতি যন্ত ভূঙ্ক্তে হানাপদি। 
দুক্কতং হি মনুয্যস্ত সর্ববন্্ে প্রতিষ্ঠিতং | যো যস্যানরং সমশ্্নাতি স তস্তাক্নাতি কিলি.বং॥ 
আর্দিকঃ কুলমিত্রশ্ স্বগোপালশ্চ নাপিতঃ। এতে শূত্রেযু ভোজ্যান। দা স্ব্পপণং বুখৈঃ ॥ 
পাঁয়সং স্েহপক্কং যৎ গোরসং চৈব শক্তবঃ | পিণ্যাকঞ্চেব তৈলঞ্চ শৃত্রাদগাহং তখৈব চ॥ 

অঙ্গিরাঃ।_ 

গোরমং চৈৰ শক্তংশ্চ তৈলপিণ্যাকমেব চ। অপুপান্ ভক্ষয়েচ্ছ,দ্রাৎ যৎ্কিকিৎ পয়সা কৃতং । 

অত্রিস্বতৌ।-_.  ন্বন্থৃতায়াশ্চ যে! তৃঙক্তে দ তৃঙ.ক্তে পৃথিবীমলং। 

নরেন্্রভবনে তৃত্ত।| বিষ্টায়াং জায়তে কৃমিঃ ॥৭৫। 

অন্যত্র চ।-__ 
দাদ-নাপিত-গোপাল-কুলমিতধসীরিপ: ৷ ভোঙ্যান্নাঃ ঃ শৃজবর্গেতী তথাত্ম বনিবেদকঃ ॥ ৭৬॥ 

শপ শী পাপী শশা রর 
পচ শর ৯ পা শত জপ পা সস ৪ ও শাসক পলা ও শপ পাপা তা পপ পর 

বশ্য তু নীচলোকসেবনং বিশেষতোইবিকং নিন্তে,  নীচসেবনেন _নীচানামবৈফবহ্ষটজনানা- 

মধীনত্বমহাদোষাপত্তেঃ॥ ৭৫ ॥ 

দাসাঃ কৈবর্তাঃ, কুলমিত্রাণি পারম্পর্যেণ নিজ্বংশহিতকারিণঃ। অর্ধসীরিণঃ বিত্বাদি- 
পপ পাপ 

অতপপর শুরবৃত্তি অর্থাৎ পবিত্র জীবিকা, কথিত হইতেছে।-_বিসুধর্োত্বরে তৃতীয়কাণ্ডে 
লিখিত আছে, প্রতি গ্রহ দ্বারা লব্ধ, যজমান-সকাশে প্রাপ্ত ও গুণবান্ শিষ্য-সকাশে লক্ষ, বিপ্রের 

পক্ষে এই ত্রিবিধ শুরু (পবিত্র) জীবিকা নির্দিষ্ট আছে। ক্ষত্রিয়ের পক্ষে তিনটা বৃত্তি পবিত্র; 

যুদ্ধোপকারলব্ব, দণ্ডলব্ধ ও ব্যবহারলন্ধ অর্থাৎ কার্ধ্যাকাধধ্য বিচারণ দ্বার! লব্ধ । কৃষি, বাণিজা 

ও গোরক্ষণ দ্বার।৷ যেধন উপাজ্জিত হয়, তাহাই বৈশ্তের পবিত্র বৃত্তি। শুদ্রের পক্ষে 
দ্বিজাত্-সেব৷ দ্বারা লব্ধ ধনই পবিত্র বৃত্তি বলিয়া কথিত। পরম্পরায় সমুপস্থিত ধন, গ্রীতি- 
সহকারে দত্ত ধন ও স্ত্রীর সহিত ( যৌতুকস্বরূপ ) প্রাপ্ত ধন, এই তিন প্রকার অবিশেষে সক": 
লের পক্ষে শুরু বৃত্তি বলিয়৷ পরিগণিত। 

অনস্তর গ্রহ্ণা গ্রহণযোগ্য অন্নের বিষয় বর্ণিত হইতেছে।-_কুর্মপুরাণে জীবিক-বিষয়ে 
লিখিত আছে, শুত্রের অন্ন ভোজন দ্বিজাতির পক্ষে নিষিদ্ধ । ভ্রমবশে অথর! স্দেচ্ছায় আপদ্ 

ব্যতীত অন্ত সময়ে শুদ্রান্ধ সেবন করিলে শুন্রযোনি প্রাপ্ত হইতে হয়। . অক্লমধ্যে মানবের 
নিখিল পাপ 'অবস্থিতি করে; স্থৃতরাং যে ব্যক্তি যাহার অন্ন ভোজন করে, সে তদীয় পাঁতিক 

সেবন করিয়া থাকে। শুত্রজাতির মধ্যে আধ্ধিক, * কুলমিত্র, " নিজ গো-রক্ষক, নাপিত, 
ইহাদ্িগের অন্ন ভে | ভোজনে কোষ নাই। হুবীগণ কিছু মূল্য প্রদান পূর্ব শূ-কাশ হইতে ক্ষীর, 
_& জার্িক--যে হাজির সহিত শস্তের অর্জাংশ ভাগ থাকে, তাহাকে জার্ধিক কছে। 

1 কুলমিত্র--পারম্পর্যযানুসারে শ্বী্ বংশের হিতকারী। 



»ম বিলাস: ] _ গ্ত্রহরিভক্তিবিলাসঃ। ৪৭৭ 
মধূদকং ফলং মূলমেধাংস্যভয়দক্ষিণা। অত্যগ্ভতানি ত্তেতানি গ্রাহ্থাণ্যপি নিরুষ্টতঃ ॥ 

খলক্ষেত্রগতং ধান্তং কৃপবাপীষু যজ্জলং ৷ অগ্রাহ্থাদপি তদ্গ্রান্ৎ ষচ্চ গোষ্ঠগতং পয়ঃ ॥ 
পানীয়ং পায়সং ভক্ষ্যং স্বতং লবণমেব চ। হস্তদত্তৎ ন গৃহীয়াৎ তুল্যং গোমাংসভক্ষণৈঃ | 

মন্ুস্বতৌ।__ 
সামুদ্রং সৈদ্ধবং চৈব লবণে পরমাডভূতে। প্রত্যক্ষে অপি তৈ গ্রাহথে নিষেসবন্যগোচরঃ ॥ 

আয়সেনৈব পাত্রেণ ষদন্নমূপনীয়তে। ভোক্তা তদ্ধিট্সমং ভূঙক্তে দাত! চ নরকং ত্রজেং ॥ 

গোরক্ষকান্ বাণিজকান্ তথা কারুকশীলিনঃ | 

প্রোষ্যান্ বার্চ,ষিকাংশ্চৈব বিপ্রান্ শৃত্রবদাচরেৎ ॥ ৭৭। 
কৌর্মে চ তত্রৈব।-_ 
তৃণং কাষ্ঠং ফলং পুষ্পং প্রকাশং বৈ হরেছুধঃ | ধর্শার্থং কেবলং বিপ্র হন্যথা পতিতো৷ ভবেৎ ॥ 

ভিলমুদগযবাদীনাং মুষ্টি গ্রহ! পথি স্থিতৈঃ | ক্ষুধা্তৈ্নান্থ বিপ্রা ধর্মবিস্তিরিতি স্থিতিঃ ॥ 
বৈষ্ণবানাং হি ভোক্তবাং প্রারথ্যা়ং বৈষবৈঃ সদা! । অবৈষণবানামন্ত পরিবর্ত্যমমেধ্যবৎ 1৭৮1 

০৮, ৬ শপ আপ ডি উস 
সপ পপ 

_বিভাগিনঃ॥ ৭৬॥ বিপ্রেভ্যোহপি সর্বেভা: শুরুবৃতি্ন সিধ্যতীত্যভিপ্রেত্য লিখতি গোরক্ষকা- 
নিতি। কারুকশীলিনঃ কটাদিকারিণঃ ॥৭৭॥ এবং ব্রাঙ্মণন্ত শুক্ুবৃত শৃত্রাাং সর্ব্ষামেবান্- 

_বঙ্জনে প্রাপ্তে অপবাদং দরশয়ন্ বৈফবানাঞ্চ শুকুবৃত্তিমভিব্যগ্জয়ন্ অবৈষণবত্বেইপি বিপ্রাণা- 
জার রাশ 

তৈলপন্ক জব্য, ছগ্, পিণ্যাক (খৈল) ও তৈল গ্রহণ করিতে পারেন। অঙ্গির! বলিয়াছেন, শ্দ্র- 
সকাশ হইতে ছুগ্ধ, তৈল, পিণ্যাক, পিষ্টক ও দুগ্ধ দ্বার! প্রস্তত দ্রব্য গ্রহণ পূর্বক ভক্ষণ করিতে 

.পারেন। অত্রিস্বতিতে লিখিত আছে, স্বীয় কন্তার দ্রব্য ভক্ষণ করিলে পৃথিবীর যাবতীয় মল 
সেবন করা হয় এবং রাজভবনে ভোজন করিলে বিষ্ঠার কীট হইয়া দেহ ধারণ করিতে হয়। 
অন্তত্রও লিখিত আছে, শূদ্রজাতির মধ্যে নাপিত, গোপালক, কূলমিত্র, মর্ঘধসীরী * এই সক- 
লের অন্ন সেবন করিতে পারে ' ষে ব্যক্তি আত্মপ্রদান করে, তাহার অন্ন ভোজ্য | ৭৬ | হীন- 

জাতির সকাশ হইতে যদি মধু, জল, ফল, মূল, কাষ্ঠ ও অভয় দান এই সকল অযাচিতভাবে 
উপস্থিতজ্ছয়, তবে গ্রহণ করিতে পারে। অগ্রাহ জাতির নিকট হইতে খামার-ক্ষেত্রস্থ ধান্ত, 

কৃপজল, দীর্ষিকাজল ও গোষ্টসথ দুগ্ধ গ্রাহ। জল, পায়স, তক্ষ্য, স্বত ও লবণ এই সমন্ত ভ্রব্য 
হস্তপ্রদত হইলে অগ্রাহ, ষদি উহ্। গ্রহণ করা যায়, তাহা হইলে গোমাংস সেবনের সদৃশ হয়। 
মঙ্গস্থাতিতে লিখিত আছে, লবণের মধ্যে সাগরজাত লবণ ও' সৈম্ধব উত্তম; এই দ্বিবিধ লবণ 

স্বয়ং গ্রহণ করিতে হয়, অন্তগে'চরে অগ্রাঙ্থ। লৌহপাত্রে আনীত অন্ন সেবন করিলে ঝিষ্ঠার 

কমিভোজন করা হয় এবং দাতা নিরয়গামী হইয়া! থাকে। ছ্বিজাতি হইয়! যাহারা! গোপালক, 
ব্যবসাহী, কটাি-প্রস্ততকারী, ভৃত্য ও বৃদ্ধিঙ্গীবী, তাহার্দিগের প্রতি শুদ্রবংৎ আচরণ করিতে 
হয়। ৭৭। 

কুর্দপুরাণের পূর্ক্ত স্থলেই লিখিত ' আছে, € হে ঘিজ! বুদ্ধিমান লোক কেবলমাত্র 
₹ জর্ছলীগী-্ধনাদিয় বিভাগকানী। 



৪৭৮ শ্রীষ্ীহরিভক্তিবিলাসঃ। [ »ম বিলাস: । 

তথ! চ পাদ্মে দেবদূতবিকুণগ্ুলসংবাদে ।-- 
প্রার্থয়েছৈফবাদক্রং গ্রযত্বেন বিচক্ষণঃ | সর্বপাপবিশ্ুদ্ধযর্থং তদভাবে জলং পিবেৎ ॥ 

নারদীয়ে।__মহাপাতকসংযুক্তো। ব্রজেদ্বৈষ্বমন্দিরং | যাচয়েদক্নমমূতং তদভাবে জগৎ পিবেৎ ॥ 

বিষুস্বতৌ।-_ 
শ্রোত্রিয়ারং বৈষ্কবান্নং হুতশেষঞ্চ যদ্ধবিঃ | আ নখাৎ শোধয়েৎপাপং তুষায়িং কনকঃ যথা 1৭81 
স্কান্দে মার্কতেয়ভগীরথসংবাদে ।__ 

শুদ্ধং ভাগবতন্তান্পং শুদ্ধং ভাগীরথীজলং । শুদ্ধং বিষুপরং চিত্ত শুদ্ধমেকাদশীব্রতং | 
অবৈষ্বগৃহে তুক্ত। পীত্ব। বা জানতোহপি বা। শুদ্ধিশ্চান্জায়ণে প্রোক্ত। ইষ্টাপূর্তং বৃথা সদা ॥ 

প্রপ্রহলাদবাক্যে চ।-- 

কেশব। চ্চা গৃহে যন্য ন তিষ্ঠতি মহীপতে | তশ্যারং নৈব ভোক্তব্যমভক্ষ্যেণ সমং স্থৃতং ॥ ৮* | 

কেচিত্বত্ত্যনপেক্ষম্থ জপত্রন্ধাবতঃ প্রত । বিশবস্তস্তাদিশস্ত্শ্মিন্ কালেইপি কৃতিনো৷ জপং 1৮১1 

মপান্জং বৈষবৈর্জনীয়মিত্যভিপ্রেত্য লিখতি বৈষ্ণবানামিতি । হি নির্ধারে প্রার্থাপি ৷ অমেধ্যং 

পুরীষা্দি তদ্গৎ ॥ ৭৮॥ শ্রোত্রিয়ান্মমিতি হুতশেষং হবিরিতি চ দৃষ্টান্ততয়াত জেয়ং ॥ ৭৯ ॥ 

শুদ্ধমিতি কুতকাদৌ। নিষিদ্ধমপি শুদ্ধমেবেত্যর্থ:। তথ চ বিষ্ুস্বতৌ-_শিববিষ্চনে দীক্ষ| 

যন্ত চাগ্লিপরিগ্রহঃ | ব্রক্ষচারি-যতীনাঞ্চ শরীরে নান্তি স্থতকমিতি। তত্র দৃষ্টান্ত; | অশুচি- 

সংসর্গাদিনাপি ধথ। গঙ্গাজলং শুদ্ধমেবেত্যাদয়ঃ | তদুক্তং |-- অপি চাগ্ডালভাওস্থং তজ্জলং 

পাবনং মহদিত্যাদি ॥ ৮০ ॥ বৃত্বৌ বৃত্তিসম্পাদনে অনপেক্ষস্ত আসক্তিরহিতন্ত যতঃ_ প্রতৌ 

ধিশধার্থই প্রকাশ্তভাবে তৃণ, কাঠ, ফল ও কুহ্ম হরণ করিবেন, অন্যথা পতিত হইতে হয়। 
হে দ্বিজগণণ! ধর্দশশাস্তরবিশারদগণের এইপ্রকার মর্ধ্যাদ। নির্দিই আছে যে, যদি পথিক ব্যক্তি 

ক্ধার্ত হয়, তাহা হইলে মুগ, তিল, যব ইত্যাদি শস্তের মুষ্টি গ্রহণ করিতে পারে; এতত্তিনন 
অন্য অবস্থায় পারে না। বৈষ্বেরা যাঁচঞা৷ করিয়! বৈষঝবের অন্পই সেবন করেন। বৈষণৰ 

ব্যতীত সন্ত বিপ্রের অঙ্লও অপবিভ্রবৎ পরিত্যাজ্য। ৭৮। পদ্পুরাণের দেবদুত-বিকুণগল- 

ংবাদে লিখিত আছে, বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি নিখিল পাতক হইতে বিশুদ্ধি-লাভার্থ সযত্বেঞ বৈধব- 
সকাশে অক্ন প্রীর্থন৷ করিবেন, কিন্ত তদতাবে কেবলমাত্র জলপান করিবে। বিষুম্থৃতিতে 
লিখিত. আছে যে, তুষানল যেমন কাঞ্চনের শুদ্ধি সম্পাদন করে, তদ্রপ শ্রোত্রিয় ব্যক্তির অন্ন, 

ইবফবের অন্ন ও হোমাবশিষ্ট হবিঃ, নখ হইতে দেহের নিখিল পাতক সংশোধন করিয়! 

দেয়। ৭৯। স্বন্দপুরাণে মার্কগেয়-ভগীরথসংবাদে লিখিত আছে, যাহারা ভগবস্তক্িপরায়ণ, 

তাহাদের অন্ন বিশুদ্ধ, গঞ্জোদক পবিত্র, হরিতৎপর ব্যক্তির চিত্ত পবিজ্র এবং একাদশীত্রত 

পবিজ। অজ্ঞ নেও অইবধবালয়ে অন্নভোঙঞ্জন বা সলিলাদি পান করিলে চান্্রায়ণ দ্বার! শুদ্ধি- 

লাভ করিবে; নতুব। তদীয় ইষ্টকর্খদ ও পৃর্তকর্্মাদি সকলই নিক্ষল হইয়া যায়। শ্রীগ্রহলা- 
দোক্কি আছে যে, হে নৃপতে! যে ব্যক্তির গৃহে প্রহরিমৃ্ি বিরাজিত নাই, তদীয় অন্ন 

ভোজন নিষিদ্ধ, কারণ উহ! অভক্ষ্যসদৃশ বল৷ হইয়াছে। ৮৭ | জপসন্বদ্ধে- শ্রন্ধাবান্ কোন 



»ম বিলাসঃ। ] শ্ীক্রীহরিভক্তিবিলাসঃ | ৪৭৯ 
অথ মাধ্যাফিককৃত্যা নি । 

মধ্যাহ্নে নানতঃ পূর্ববং পুণ্পাগ্চাহৃত্য বা স্বয়ং । ভূত্যাদিনা বা! সম্পা্ঠ কুর্য্যাম্মাধ্যাহ্িকী: ক্রিয়াঃ॥ 
ন্নানাশক্কৌ চ মধ্যাহ্ন ক্লানমাচর্য্য মাস্ত্রকং। যথোক্তং ভগবতপুজাং শক্তশ্চেৎ প্রার্থদাচরেৎ।৮২ 

অথ বৈষববৈশ্বদেবাদিবিধিঃ। 

ততঃ কষ্ণার্পিতেনৈব শুদ্ধেনান্নেন বৈষ্ণবঃ! বৈশ্বদেবাদিকং দৈবং কর্ম পৈত্রঞ্চ সাধয়েং ॥ 
তছক্ং ।__ 
ষষ্ঠে দিনবিভাগে তু কুর্ধযাৎ পঞ্চ মহামখান্। দৈবে। হোমেন যজ্ঞ: স্তাৎ ভৌতন্ব বলিদানতঃ। 
পৈত্দো বিপ্রান্ননানেন পৈত্রেণ বলিনাথবা। কিঞ্দিরপ্রদানাদধা তর্পাপাদ্ধা চতুরবধঃ | 
নৃষজ্ঞোইতিথিসংকারাৎ হস্তকারেণ চাঙ্গুন।। ব্রহ্গজ্ঞে। বেদজপাং াপঠনেন বা॥ » 

ভগবতি বিশ্বস্তস্ ভগবান্ জগতাং বৃত্তি: কিপ্রয্াসেনেতি বিশ্বাসং গতন্থ। যতঃ  কৃতিনঃ 
অভিজস্ত অতো! জপে শ্রদ্ধা প্রীতিন্তহ্বতঃ। অন্মিন্ অধ্যয়নাধ্যাপন-বুততি-সম্পাদনসন্বদ্ধিনি 

_কালেহপ জপমেবাদিশস্তি । কেচিৎ কৃতিন ইতি বা॥ ৮১॥ প্রাণ্থৎ যশ প্রাতঃরুত্যং তথে- 
ত্যর্থ; ॥৮২॥ ভৌতো৷ ভূতসম্বন্ধী যফজঃ | পৈত্রশ্চ বজশ্চতুর্বিধঃ | চতুবিধস্বমেবাহ বিপ্রেতি। 
অত্র চ বিশেষ; কৌর্মে।__দেবযজ্ঞং ভূতযজ্ং পিতৃঘজ্ঞং ততৈব চ। মাহুষ্যং ব্রদ্মঘজ্ঞঞ্চ পঞ্চ 
যজান্ প্রচক্ষতে। যদি স্তাৎ তপ্পণাদর্ববাক্ ব্রদ্ধবজঞঃ কৃতো৷ নহি। কত্বা মাচুষ্যঘজং বৈ 

কোন বিচক্ষণ ব্যক্তি দেবদেবের প্রতি বিশ্বস্তমনা হইয়া ( ভগবান্ অখিল সংসারের বৃত্ধিদাতা, | 
সথতরাং জীবিকার্থ প্রয়াস নিক্ষল) এই জ্ঞানে অধায়ন, অধ্যাপন ও বৃত্তিসম্পাদন-সময়েও 

জপোপদেশ প্রদ্দান করিয়া! থাকেন | ৮১। 

অতঃপর মধ্যাহুকালসন্বন্ি-ক্রিয়া-সমূহ বিবৃত হইতেছে ।-_মধ্যাহুসময়ে গ্লাসের অগ্রে 
নিজে কুন্মাদি সংগ্রহ করত মধ্যাক্ক্রিয়। করিবে অথব! ভূৃত্যাদি দ্বারা পুষ্পাদি আহরণ 

করাইয়া! মধ্যান্ৃকাধ্য সম্পাদন করিতে পারে। যদ্দি মধ্যান্ুন্নানে অসমর্থ হয়, তাহা হইলে 
ম্লান করত পূর্বোক্তমতে প্রতুর অর্চনা করিবে) সক্ষম হইলে প্রাতঃকৃত্যাঙ্থসারে 
অনুষ্ঠান করিতে হয়। ৮২। 

অনন্তর বৈষ্বগণের বৈশ্বদেবাদিবিধি কথিত হইতেছে ।-পরে বৈষ্বজন শ্রীহরির 

উদ্দেশে নিবেদিত বিশুদ্ধ অন্ন দ্বার। বৈশ্বদেবাদি দৈব ও পৈজ্্ ক্রিয়া সম্পাদন করিবেন। এই 
বিষয়ে উক্ত আছে যে, পঞ্চ মহাযজ্ঞ অর্থাৎ দেবষজ্ঞ, ভূতযজ্ঞ, পিতৃযজ্ঞ, নরযজ ও ব্রহ্মযজ, 

এই সমস্ত দিবসের ষষ্ঠভাহগ সম্পাদন করিতে হয়। দৈবযজ্ঞ হোম দ্বারা, ভূতযজ্ঞ বলিদান 

দ্বারা, এবং বিপ্রজাতিকে অন্নদান দ্বার! ব! পিতৃসন্বদ্ধি-বলিদান দ্বারা অথবা কিঞিং অক্নদান 

বা. তর্পণ দ্বার পিতৃষজ্জ সম্পাদন করিবে । অতিথিসেব! দ্বারা কিংবা! পানীয়শাল। দ্বারা 
অথবা জল দ্বারা নরষজ্ঞ আর বেদাধায়ন দ্বারা বা পুরাণাধ্যয়ন দ্বার! ব্রদ্মষজ্ঞ সম্পাদন 

করিবে। 
অতঃপর পঞ্চষজ্ঞের নিত্য! বর্ণিত হইতেছে ।--কৃর্পুরাণে লিখিত আছে যে, হে ছিজ- 



৪৮৪ শ্রীপ্ীহরিভক্তিবিলাঁসঃ। [ »ম বিলামঃ। 

তরিত্যত! | 

কৌন্মে।-- অকৃত্ব! চ দ্বিজঃ পঞ্চ মহাষজ্ান্ ছ্বিজোত্বমাঃ | 

তুত্ত্রীত চেৎ হুমৃঢ়াত্বা তির্ধ্যগৃষোনিং স গচ্ছতি | ৮৩। 

জখ বৈকবশ্রা দ্ববিধিঃ। 

প্রাণে শ্রান্ধদিনেহপি প্রাগঞ্জং ভগবতেইর্পয়েৎ। তচ্ছেষেপৈৰ কুবর্বীত শ্রান্ধং ভাগরতো৷ নরঃ 0৮৪ 

যচ্চ স্বতৌ ।__ | 

গৃহাগ্রিশিশুদেবানাং যতীনাং ত্রহ্মচারিণাম্। 

পিতৃপাকো। নদাতব্যো যাবৎ পিপ্ডাক্স নির্ববপেৎ ॥ ইতি ॥ ৮৫॥ 

ঈদৃক্ সামান্তবচনং বিশেষবচনত্রজৈঃ | শ্রুতিস্থৃতিপুরাণাদিবিভিবাধ্যতে ঞর্বম্॥ ৮৬ ॥ 

তথা চ পাম্মে।-- 

_ বিকফোনিবেদিতান্নেন ষষ্টব্যং দেবতাস্তরম্। পিতৃভ্যশ্চাপি তদ্দেরং তদানন্ত্যায় কল্পতে॥৮৭। 

মোক্ষধর্শে নারদোক্তোৌ 1-_. | 

সাত্বতং বিধিমাস্থায় প্রাক্ কূরযযমৃখনিঃস্থতম্। পৃজয়ামাস দেবেশং তচ্ছেষেণ পিতামহান্ ॥ ৮৮ ॥ 

ততঃ ্ বাধ্যায়মাচরেহ। কুশপুঞ্জে সমাসীনঃ কুশপাণিঃ সমাহিত:। শালাম়ৌ লৌকিকে বাথ 
জলে ভূম্যামথাপি বা। বৈশ্বদেবশ্চ কর্তব্যো দেবধজ্ঞঃ স বৈ স্মতঃ ইত্যাদি ॥ ৮৩॥ 

তচ্ছেষে ভগবরিবেদিতেনৈব। যতো ভাগবত: ভগবস্তক্তঃ ॥ ৮৪ ॥ তত্র নিষেধবাকা- 

মুল্লিখিন্ বহুতরবচনৈম্তদ্বাধয়িত্বা ভগবদর্পিতান্নাদিনৈব শ্রান্ধণ্ধানং লাধয়তি "গৃহারীত্যাদিনা 
অপ্রকল্পিতা ইত্যন্তেন॥ ৮৫ ॥ ঈদৃক্ গৃহামীতিঙ্লোকসদৃশং ॥ ৮৬ ॥ ৰিশেষবচনান্যেব দর্শ- 

যতি বিষ্পোরিতি ॥ ৮: ॥ সাত্বতমিতি সাত্বতা বৈষ্ণবান্তৎসত্বদ্ধিনমিত্য্'ঃ । দেবেশং শ্রীভগ- 

বস্তং। তচ্ছেষেগ ভগবন্লিবেদিতেনেত্ার্থঃ | ন চাত্র বক্তব্যং যয্নাদিকং ভোজনপান্রেধু নিধায়ার- 
সংস্কারাদ্ার্পপবিধিনা ভগবতেহর্পিতং তশ্য যদ্দবশিষ্টং রন্ধনপাত্রাদাবস্তি তেনেতি, বিষ্ঠোনি- 

সত্তমগণ! পঞ্চ মহাধজের অনষ্ঠান না করিয়া আহার করিলে সেই মূঢ়মতির পঞুডযোনি 
প্রাঞ্ধি হম। ৮৩। 

অনন্তর বৈধবগণের শ্রা্ধবিধি লিখিত হইতেছে ।--ভগবর্িষ্ঠ ব্যক্তি শ্রান্ধদিনে প্রথমতঃ 

ভগবানকে অন প্রদান পূর্বক সেই নিবেদিত অন্ন দ্বারা শ্রাদ্ধানষ্ঠান করিবেন। ৮৪ | স্বতিতে 
উত্ত জাছে যে, যাবৎকাল পিগ প্রদ্দান কর! ন! হয়, তাঁবৎকাণ পিত্র্থে কতপাক অন্ন গৃহাররি 

( শালাগি ), শিশু, দেবতা, ধতি ও ব্রন্মচারিগণকে অর্পণ করা নিষিদ্ধ। ৮৫। এই গৃহার্সি 
প্রভৃতি সামান্তবচন ক্রুতি-স্থৃতি-পুরাণ প্রতৃত্তির বিশেষবচন সকল দ্বারা নিঃসন্দেহ বাধা 
পাইয়! থাকে । ৮৬। পক্মপুরাণে এ বিষয়ে লিখিত আছে যে, হরির নিবেদিত অন্ন দ্বারা অপরা- 

পর্ন স্বরগণের পৃজা কর! বিধেয়; আর পিতৃদ্দিগকে সেই হরিনিবেদিত অয় অর্পণ করিবে। 
তাহা হইলে উহ! অক্ষয় ফলার্থ কল্পিত হইয়! থাকে । ৮৭। মোক্ষধর্্ে নারদোক্তি আছে থে 

সুর্ধ্যোক্ত বৈফববিধি আশ্রয় পূর্বক অগ্নে প্ীভগবানের পুজা করিয়া অবশিষ্ট অগ্ন দ্বারা 



৪ম বিলাস: |] ীপ্হরিভক্তিবিলাঁসঃ। ৪৮১ 

ব্রহ্ষাগুপুরাণে ।-__যঃ শ্রান্মকালে হরিভুক্তশেষং, দদাতি ভক্ত্য। পিতৃদেবতানাম্। 

তেনৈব পিগ্াংস্তলসীবিমিশ্রানাকল্পকোটিং পিতরঃ স্তৃপ্তাঃ ॥ ৮৪ ॥ 
্কান্দে শ্রীশিবোক্তৌ। _.দেবান্ পিতুন্ সমুদ্দিস্ঠ যদ্ধিষোর্ব্বিনিবেদিতম্ । 

তাক্ছদ্দি্ঠ ততঃ কুর্ধাৎ প্রদানং তস্য চৈব হি ॥ ৯০ ॥ 
্রয়ান্তি তৃষ্থিমতুলাং নোদকেন তু তেন বৈ। মুকুন্দগা ত্রলগ্নেন ত্রাহ্মণানাং বিলেপনম্। 
চন্দনেন তু পিগানাং কণ্তব্যং পিতৃতৃপ্তয়ে। দেবানাঞ্চ পিতৃণাঞ্চ জায়তে তৃপ্তিরক্ষয়া। 

এবং কৃতে মহীপাল ম! ভবেৎ সংশয়ঃ কচিৎ ॥ ৯১॥ 

বেদিতান্নেনেতি পান্সোক্তে:। ন চ তদপ্যবশিষ্টমেবেতি শক্কনীয়ং যতঃ সংস্কারাদিবিধিনা 
ভগবতোইগ্রে যৎ সমর্প্যতে, তদেব নিবেদিতমিত্যুপপদ্যতে ইতি। অতন্তশ্তৈব তগবন্তক্রো- 

চ্িষ্টন্ ভক্ত্যা শেষ ইত্যাছ্যক্তিঃ। অন্যথা গৃহভাগ্ডাদৌ স্থিতশ্ত ঘ্ৃতখগ্ডাদিত্রবাস্ত কিঞ্দিপণা- 

তত্রাপি শেষস্বব্যাপ্ত্যা নিবেদিতত্বপ্রসঙ্গঃ স্যাৎ। তঙচ্চাযুক্তং। তত্রতত্রস্থিতশ্য দ্রব্যশ্ সর্বব- 

স্তৈব উচ্ছিষ্টত্বেন পুনর্ভগবতেহ্পণাযোগার্দিতি দিকৃ। এবঞ্চ ভগবছুচ্ছিষ্ন্ত পরমতক্তা। 

মহাপ্রসাদতয়া গ্রহণে শ্িষ্টকুতো! যজ্ঞাবশিষ্টদ্রবযকরণকহোম ইব দৃত্বাপহারদোষপ্রসঙ্গশ্চ ন স্তাং। 

অন্তথ শ্রীচরণামৃতপানেইস্ছুলেপতুলন্তাদিনির্মাল্যগ্রহণেইপি সর্বত্রৈব দত্বাপহারদোব্যাপ্তিঃ 
স্যাৎ; ন চসাযুক্তা, যতঃ তন্তদ্গ্রহণে মহাফলপ্রতিপাদকানি তত্র তত্র বচনানি শতশঃ সম্ভি, 
তেষু চ কানিচিৎ শ্রচরণাম্ৃতপানাদি প্রসঙ্গে, পূর্বে লিখিতানি। অত্র চ লিখিতং বিষ্োনিবে- 

দিতান্নেনেতি। লেখ্যান্তপি দেবান্ পিতুন্ সমুদ্দিগ্ঠেতি মুকুন্দগাত্রলগ্নেনেতি সর্ব প্রযত্বেনেত্যা- 
দ্ীনি। শ্রুতিশ্চ। একএব নারায়ণ ইত্যাদিঃ। এতচ্চাগ্রে লেখ্যেঃ পত্রং পুশশং ফলং তোয়- 
মিত্যাদিভিরনর্পিতোপভোগনিষেধবচনৈঃ। তথা অন্বরীষ নবং বন্ত্রমিত্যািতিস্তুপভেগিবিধি- 

বচনৈরপি নিতরাং দ্রঢ়য্রিতব্যং | বিশেষতশ্ষাত্র মহতাঃ বহুনাং শিষ্টানামাচার এব পরমং প্রমাণ- 
মিতি। ভগবন্ায়াহতানাং ভগবংপ্রসাদবঞ্চিতানাং ছুষ্টবুদ্ধীনাং সর্বথোপেক্ষেবোপযুক্তেতি 

সর্বেষাং সাধূনাং মতং ॥ ৮৮॥ অধুনা পিতৃভ্যোইপি ভগবছুচ্ছিষ্-মহা প্রসাদদানে বহুলবচনানি 
প্রমাণয়ন আদৌ তত্র নিত্যশ্রাদ্ধাদিবিষয়মেব তৎ ন চ পার্বধণাদিপরমিতি কেধাঞ্চিদজ্ঞানাং মতং 
নিরস্যতি যঃ শ্রান্ধেতি। হরেতৃক্তিঞ্চ তৎ অতএব শেষধচ॥৮৯॥ তস্য বিষুনিবেদিতস্যৈব প্রদানং 
তান্ দেবাদীন্ উদ্দিশ্ত কুর্ধ্যাৎ ॥ ৯০ ॥ কচিদিতি ভগবদুক্ষিষ্টদানেন গৌণ্যাপত্ত্যা পিস্রাদিতৃধিঃ 

স্যাক্ন বেতি দত্তাপহারদোষঃ স্যান্ন বেত্যাদৌ কুত্রাপি সংশয়ঃ শঙ্কাপি ন ভবেদিত্যর্থ: ॥ ৯১ ॥ 

পিতামহগণের পুজা করিবে । ৮৮। ক্রক্মাগুপুরাণে লিখিত আছে, শ্রাদ্ধসময়ে ভক্তি 

সহকারে ভগবছুচ্ছিষ্ট মহাগ্রসাদ ও তদ্যোগে তুলসী-দমন্বিত পিগ পিতৃ্দিগকে বা 
ছ্রগণকে অর্পণ করিলে তদীয় পিতৃগণ কোটিকল্প যাবৎ সম্যক তৃপ্তি লাভ 
করেন। ৮৯। স্কন্দপুরাণে শিবোক্তি আছে, ক্থরগণের উদ্দেশে ও পিতৃগণের 

উদ্দেশে হরিকে নিবেদিত ভ্রব্য তত্তদ্দেবতা ও 'তত্বৎ পিতৃগণের উদ্দেশেই অর্পণ 
করিবে। ৯৪। হদি পি অর্পণকালে বিষু-নিবেদিত সলিল মিশ্রিত করিনা দেওয়া 

ঙ১ 



৪৮২ শীপ্তীহরিভক্তিবিলাসঃ। [ নম বিলাসঃ। 

তত্ৈব শ্রীপুরুযোতমখণ্ডে | 

অন্নাদ্যং শ্রাদ্ধকালে তু পতিতাদ্ে্িরীক্ষিতম্ ৷ তুলসীদলমিশ্রেণ সলিলেনাভিষিষ্ণয়েৎ। 
তদননং শুদ্ধতামেতি বিষ্কোনৈবেদ্যমিশ্রিতম্। বিষ বেগ্যশেষস্ত তম্মাদেয়ং দ্িজম্মনাম্। 

পিণ্ডে চৈৰ বিশেষেণ পিতৃণাং তৃপ্তিমিচ্ছতা ॥ ৯২ ॥ 
ততৈব শ্রী্রক্ষনারদসংবাদে ।_ 
পিতৃহদিশ্য যৈঃ পৃজা কেশবস্য কৃত! নরৈঃ। ত্যক্ত1 তে নারকীং গীড়াং মুক্তিং যাস্তি মহামুনে। 

ধন্যান্তে মানবা লোকে কলিকালে বিশেষতঃ । যে কৃর্ববন্তি হরেনিত্যং পিত্রর্থং পৃজনং মুনে । 
কিং দততৈর্ববহৃভিঃ পিতয়াআদ্ধাদিভিমু্নে। ধৈরর্চিতে। হরির্ভক্ত্যা পিন্রর্থঝ দিনে দিনে ॥ 
যমুদ্দিস্ট হরেঃ পৃজ। ক্রিয়তে মুনিপুঙ্গব। উদ্ধূত্য নরকাবাসাত্তং নয়েৎ পরমং পদং ॥ 

যো দদাতি হরে: স্থানং পিতৃহ্বদিস্ট নারদ । কর্তব্যং হি পিতৃণাং যত্তৎ কৃতং তেন ভো বিজ ॥ 

শ্রঁতৌ চ।-_ এক এব নারায়ণ আসীহ ন ব্রহ্মা নেমে ্যবা-পৃথিবো সর্ধ্ব দেবাঃ 
নর্ষ্বে পিতরঃ সর্বের মন্ুষ্যাঃ বিষুণনা অশিতমশ্স্তি বিষ্ণনাদ্রাতং জিন্রস্তি 
বিষুঃনা পীতং পিবস্তি তম্মাদিদ্বাংসো বিফণপহ্বতং ভক্ষয়েঘুঃ ইতি ॥ ৯৩। 

_ অভিষিঞ্চয়েৎ অভিষেচয়েৎ স্বার্থে ইণ্ ॥ ৯২। নচ পা ভগবতে অক্লাি- 
সমর্পণং গৌণ্যাপত্ত্যা ভগবগ্প্রীতিবিশেযানাধনাৎ ফলবিশেষজনকং ন স্যাদদিতি যতো নিজ- 
পিজ্রা্দিহিতার্থং কৃতং পৃজনং ভগবতঃ পরমপ্রীণনমেবেতি । পরম-ফল-সম্পাদকমেব স্যাদিতি 
লিখতি পিতৃহবদ্বিন্টেত্যাদিনা । এবঞ্চ পিত্রাদ্যর্থং ভগবংপুজায়াং পশ্চাৎ কৃতায়াং ভগবন্লিবেদি- 
তেনৈব স্বতঃশ্রাদ্ধাদি-সম্পত্ত্যা তন্মহাগুণসিদ্দেমুক্ষ্যাদি-মহাফলমূপপদ্যত এবেতি ভাবঃ। যথা 
রা্ধাগ্রহপরিত্যাগেন পিত্রর্থং ভক্তিবিশেষেণ ভগবৎপূজয়! স্বত এব ফলবিশেষঃ সিধ্যেৎ। এব- 

মেব, যখ| তরোমৃলিনিষেচনেন তৃপ্যস্তি ততস্বন্বতূজোপশাখা ইত্যাধিন্যায়াৎ পিত্রাদীনাঞ্চ পরম- 
তৃপ্তিঃ সিধ্যতি। নতু কেবলনিজশ্রান্ধদানেন তেষামপি ভগবছুচ্ছিষ্মহাপ্রসাদাপেক্ষয়েতি 

যায়, তাহা হইলে উহা পিতৃগণের অতুল গ্রীতি নাধন করে। হরি-অঙ্গলগ্ন চন্দন দ্বারা বিপ্র- 
গণের বিলেপন-কাধ্য সম্পাদন করা কর্তব্য এবং পিতৃগণের তৃপ্্যর্থ উহারই দ্বারা পিগু-লেপন 

করিবে। হে নরপতে ! এইরূপ করিলে নিঃসন্দেহ স্থরগণের ও পিতৃদ্িগের অক্ষয়! গ্রীতি 
লাভ হয়। ৯১। উক্ত পুরাণের পুরুযোত্তমখণ্ডে লিখিত আছে, পতিত জন কর্তৃক শ্রাদ্ধকালীন 
অগ্নাদি দৃষ্ট হইলে তৎশোধনার্থ তুলসী-সমস্থিত সলিল দ্বারা সেচন করিবে এবং বিষ্ণনৈবেগ্ঠ 
সহ মিলিত হইলেও উক্ত অন্ন বিশুদ্ধ হয়। স্ৃতরাং বির নৈবেদ্যাবশেষ ব্রাঙ্মণগণকে প্রদান 

করিবে আয় সম্যক্প্রকারে পিতৃগণের প্রীতিসাধনের বাসনা হইলে পিণ্ডে হরির নৈবেদ্যাব- 
শেষ অর্পণ করিবে। ৯২। উক্ত পুরাণের ব্রদ্ষনারদসংবাদে লিখিত আছে, হে তাপসগ্রবর ! 

পিভৃগণকে উদ্দেশ পূর্বক জনার্দনের অর্চন৷ করিলে মানবগণ নারকী যন্ত্রণা হইতে পরিজ্রাণ 
পাইয়! মোক্ষ লাভ করে । হে খষে! সংসারে বিশেষতঃ কলিযুগে যে সমস্ত ব্যক্তি পিতৃগণের 
জনত প্রত্যহ কেণযবর অর্চনা করেন, তাহারাই ধন্য । হে খাষে! যে সকল ব্যক্তি পিতৃগণের 



নম বিলাস: ।] জীশ্রীহরিভক্তিবিলাঃ। ৪৮৩ 

অতএবোক্তং শ্রীভগবতা বিষুঃধর্টে ।__ 
প্রাণেভ্ো! জুক্ছয়াদন্নং মন্নিবেদিতমুত্তমং | তৃপ্যস্তি সর্বদ] প্রাণা মন্নিবেদিতভক্ষণাৎ। 

তম্মাৎ সর্বগ্রযত্বেন প্রদেয়ং মন্নিবেদিতং | মমাপি হৃদয়স্থস্য পিতৃণাঞ্চ বিশেষতঃ ॥ ৯৪ ॥ 

কিঞ্চ তত্্ৈবান্তত্র ।-_ভক্ষ্যং ভোঙ্যঞ্চ যৎকিঞ্চিদনিবেদ্যাগ্র-ভোক্তরি। 

ন দেয়ং পিতৃদেবেভ্যঃ প্রায়শ্চিত্তী যতে। ভবে ॥ ৯৫ | 

সর্গাদৌ কথিতো৷ দেবৈরগ্রতুগ্ ভগবান্ হরিঃ | যজ্ঞভাগভূজো দেবান্ততন্তেন গ্রকল্পিতাঃ ॥৯৬| 
অথ শ্রাদ্ধে বৈষবভোজনমাহাত্ব্যং। 

স্বান্দে শ্রীমার্ক্য়-ভগীরথসংবাদে |__ 

যস্ত বিদ্যাবিনিম্ম্তং মূর্থং মত্ব। তু বৈষবং। বেদবিস্ত্যোইদদাধিপ্রঃ শ্রাদ্ধং তদ্রাক্ষসং ভবে ॥ 
সিক্থমাত্রস্ত যত্ুঙক্তে জলং গণ্ড, যমাত্রকং। তদর্ং মেরুণা তুল্যং তজ্জলং সাগরোপমং। 

দিকৃ॥ ৯৩॥ মমেত্যাদি বঠীচতুধথয্থে  হৃদয়স্থস্য পরমা ত্মরূপস্যেত্যর্থ: ৷ এবং ভগবতে নিবেঘ্ৈব 
পিত্রাদিভ্যে। দেয়মি ত্যুপপার্দিতং ॥ ৯৪॥ অধুনা কদাচিদপ্যনিবেদিতং দাতব্যমিতি লিখতি তক্ষা- 
মিতি। ভক্ষা-ভোজ্যয়োশ্চর্ধ্যাচর্বাত্বেন ভেদঃ। যৎকিঞ্চিদিপি। অগ্রভোক্তরি পরমেশ্বরে | যতঃ 

অনিবেদিতদানাৎ প্রায়শ্চিত্বী পাতকী ভবেৎ ॥৯৫। তদেবোপপাদয়তি সর্গাদাবিতি। অগ্রতুজে 
ভগবতেহ্দৃত্তে তৃক্তে মতি চৌধ্যেণেব দেবাদীনামপি পাপং স্যাদিতি ভাবঃ ॥ ৯৬। 

উদ্দেশে প্রতিদিন ভক্তি সহকারে জনার্দিনের অর্চনা করেন, গয্াশ্ান্ধাদি বহু বহু পি দান 
করিয়া আর তাহাদের কি প্রয়োজন ? হে খষিবর ! যাহার উদ্দেশে জনার্দনের অর্চনা অন্তুষ্ঠিত 

হয়, তাহাকে নিরয়াবাম হইতে পরিত্রাণ করিয়। পরমপদে স্থাপন করা হইয়া থাকে । হে 
দেবর্ষে! যেব্যক্তি পিতৃগণের উদ্দেশ করত জনার্দনকে স্থান প্রদান করেন, এপিতৃগণের 
উদ্দেশে যত কিছু কর্তব্য অনুষ্ঠিত হইতে পারে, তৎসমগ্তই তদ্দারা আচরিত হইয়াছে। শ্রুতি- 
তেও উক্ত আছে, কেবলমাত্র নারায়ণ বিদ্যমান ছিলেন, ব্রহ্মা ছিলেন না, দ্যাবা-পৃথিবীও তৎ- 

কালে ছিল ন|। স্থরগণ, পিতৃগণ ও যাবতীয় মানব হরির তুক্তান্ন আহার করেন, হরির আত্রাত 

দ্রব্য আত্বাণ করেন, এবং হরির পীত বস্তু পান করেন, সতরাং স্থধীগণ হ'র-নিবেদিত বস্ত সমস্ত 

আহার করিবেন। ৯৩। এই হেতু ভগবান্ বিধুধর্শে বলিয়। গিয়াছেন, মছুদ্দেশে নিবেদিত 
উত্তমান্ন প্রাণসমূহে আহুতিপ্রদান করিবে, মছুদ্দেশে নিবেদিত দ্রব্য ভোজনে নিরন্তর 
প্রাণাদি বাযুসমূহ প্রীতি লাভ করে। অতএব যত্ব সহকারে প্রত্যেকের হৃদয়াধিষ্টিত. 
পরমাত্মরূপ আমাকে, অধিকন্তু পিতৃবর্গকে মছুদ্দেশে নিবেদিত অন্ন অর্পণ করিবে। ৯৪। 

বিষুবধর্ের স্থানাস্তরেও লিখিত আছে, প্রথমতঃ অগ্রতুক্ ভগবানে কিছু ভক্ষ্য না 

দিয়া পিতৃগণের উদ্দেশে দিতে নাই; কারণ, অনিবেদিত দ্রব্য অর্পণ করিলে প্রায়শ্চিত 

করিতে হয়। ৯৫। সৃষ্টির প্রথমে হরিই অগ্রভূক্ বলিয়। হুরগণ কর্তৃক কীর্তিত হইয়া! থাকেন, 

তৎপরে তিনিই অমরবর্গকে যজ্াংশভোক্ত। রূপে নির্দেশ করেন। ৪৬। 

অনস্তর শ্রাঙ্ধে বৈষবভোজনমাহাত্য-বিষয়ে লিখিত হইতেছে ।--স্বন্দপুরাণে মাকণ্ডেয়- 



৪৮৪ শ্রীতীহরিভক্তিবিলাসঃ। [৯ম বিলাসঃ। 

ব্র্গপুরাণে শ্রীব্রদ্ষবচনং ।-_ 
শঙ্থাক্কিততন্িগ্রো ভূঙ্ক্তে যন্ত চ বেস্মনি। তদয়ং স্বয়মন্্রীতি পিতৃভিঃ সহ কেশবঃ ॥ ৯৭॥ 

প্বতিশ্ঠ।-_ 

সরাভাগস্থপীষ্ষং যথা নশ্তি তৎক্ষণাৎ । চত্রাঙ্বরহিতং শ্রাদ্ধং তথা শাতাতপোহত্রবীৎ॥ 

কিঞ্চ বিষু্রহস্যে ।_- 

নিবেশয়েন্নরো মোহাদন্যপঙক্কৌ হরেঃ প্রিয়ং | স পতেন্গিরয়ে ঘোরে পঙ্ক্তিভেদী নরাধমঃ ॥৯৮ 
অথ প্রীভগবদরণে নিষিদ্ধং | 

নিবেদিতং যদন্ট্মৈ তছুচ্ছিষ্টং হি কথাতে । অতঃ কথঞ্দিপি তন্ন শ্রীভগবতেংপয়েৎ ॥ 

তথ! ৈকাদশন্বদ্ধে শ্রীভগবদৃক্কৌ।__ 
অপি দীপাবলোকং মে নোপধুঞ্জ্যান্সিবেদিতং ॥ ৯ন 

নারদীয়ে।-_ 

পিতৃশেষস্ত ষে। দদ্যাদ্ধরয়ে পরমাত্মনে | রেতোদাঃ পিতরন্তশ্য ভবস্তি ক্লেশভাগিনঃ ॥ ১০০ ॥ 
০ সদ সপ পপ ৪ জপ " সপ ৮ ৫০ ৭ পপ পপ | উল পপ | লন পপ পপ ৪ 

শহযান্িততমুঃ বৈষ্ণব ইতয্থ: ৯৭ চক্রেণ করণ অ্বশচিহ স্মিন বৈষবে তেন রহিত | এবং 

আদ্ধে অবশ্তং বৈষণবভোজনাৎ বৈষ্ণবস্য চ ভগবন্িবেদিতভোজননির্ধারাৎ ভগবন্নিবেদিতেটনৈব 

শ্রান্ধাদিকমিতি প্রসিদ্ধং ৷ অন্োমবৈষবানাং পঙক্ৌ ॥ ৯৮ ॥ 
অনান্য নিবেদিতং মহৎ নোপযুগ্যাৎ ন সমর্পয়েৎ ॥ ৯৯॥ রেতোদাঃ রেত্এব উদম্ উদকং 

রাখার ৮ প্র ডক. হা জে, পপ আত জজ পর সস 

ভগগীরখসংবাদে বর্ণিত আছে, বিদ্যাহীন বৈষবকে মূঢযোধে বেদবিদ্গণকে শা প্রদান 
করিলে বিপ্ররূত সেই শ্রাদ্ধ রাক্ষম কতৃকি গৃহীত হয়। বৈষ্ণব ব্যক্তি শ্রাদ্ধে গ্রাস-পরিমিত 

অন্ন ভোজন করিলে এবং গণ্,ষপ্রমাণ জল পান করিলেই সেই অন্ন স্থমেরুসদৃশ হয় এবং 

সেই জল সমুদ্রতুল্য হইয়া! থাকে । ব্রহ্মপুরাণে ব্রহ্মার উক্তিতে প্রকাশ আছে যে, শঙ্খচিহ্ে 

বিভূষিত্বাঙ্গ বিপ্র যে ব্যক্তির গৃহে ভোজন করেন, হরি ন্বয়ং পিতৃগণ সহ সেই *গৃহে তদন্ন 
মেবন করিয়। থাকেন। ৯৭। স্মতিতে লিখিত আছে যে, শাতাতপ বলিয়াছেন, অমৃত স্থুরা- 

পাত্রস্থ হইলে যেরূপ আঁ ক্রিয়ার অনুপযুক্ত হইয়! উঠে, বৈষ্ণবহীন শ্রা্ধও সেইক্বপ তৎক্ষণাৎ 

বিনষ্ট ( কর্মের অনুপযুক্ত ) হয়। বিফ্ণুরহস্যে লিখিত আছে, প্রমাদবশে বৈষ্ণব জনকে অবৈ- 
ফ্কব্গণের পংক্তিতে প্রবেশিত করিলে সেই পংক্তিভেদী অধমকে দারুণ নিরয়ে নিমগ্ন 
হইতে হয় । ৯৮। 

অতঃপর. ভগবদর্পণ-বিষয়ে নিষিদ্ধ বিবৃত হইতেছে ।--অপরের উদ্দেশে নিবেদিত দ্রব্য 

উচ্ছিষ্ট বলিয়৷ অভিহিত; স্থতরাং কদাচ তাহা ভগবান্কে প্রদ্দান করিবে না। একাদশস্কদ্ধে 
ভগবানের উক্তি আছে, অন্টোদ্দেশে নিবেদিত দীপের আলোকেও মদীয় কর্মের অনুষ্ঠান 

নিষিদ্ধ অর্থাৎ যে ভ্রব্য অন্ত দেবতার উদ্দেশে প্রদত্ত হইয়াছে, তাহা আমাকে প্রদান করিবে 
না।৯৯। নারদপুরাণে লিখিত আছে, হরির উদ্দেশে পিতৃশেষপ্রব্য অর্পণ করিলে দাতার 

পপর * শী শপ আপা সপ পপ সপ সঃ জল -০্প পাপী 



মম বিলাস: । ] জীত্রীহরিভক্তিবিলালঃ। ৪৮৫ 
শ্রবিষুধর্শে ।_ 
হরিশেষং হবিদরদ্যাৎ পিত্ণামক্ষয়ং ভবেৎ। ন পুনঃ পিতৃশেষস্ত হরেব্র ধা দি-সদগুরোঃ ॥ 

অন্তত্র চ।-_ 
দক্ষাদয়স্চ পিতরো ভৃত্য ইন্দ্রাদয়ঃ স্থুরাঃ ৷ অতন্তুভুত্তশেষস্ত বিষ্কোর্সৈব নিবেদয়েৎ॥ ইতি ॥১০১। 

এবমাবস্ককং কৃত্বা বৈষ্ণবেভ্যো বিভঙ্গা চ। শ্রীমন্নহা প্রসাদান্নং তৃষ্তীত সহ বন্ধুভি। ॥ ১২ ॥ 
তথা চ প্রহ্লাদপঞ্চরাঝে ।_- | 

স্বভাবন্থৈঃ কর্জড়ান্ বঞ্চয়ন্ দ্রবিণাদিভিঃ। হরেরৈবেস্যসস্ভারান্ বৈষণবেড্যঃ সমর্পয়েং ॥১০৩। 
সততএব বৈষ্ণবতন্ত্র(- 
হরেনিবেদিতং কিঞিন দ্যাৎ কহিচিধঃ । অভক্তেভ্যঃ সশল্যেভ্যো যদ্দদন্ধিরয়ে জে ॥ 

বিষুধর্মোভরে চ।-- 
অবৈষ্ণবে দেবধূতং নির্ধ্মাল্যং ন প্রযস্থতি। নৈবেদ্যং ব! মহাভাগ 

তস্য তুষ্/তি কেশবঃ॥ ইতি ॥ ১০৪। 

কথফিদপি নাস্রীয়াদকত্বা কষ্পুজনং | ন চাসমর্পা গোবিন্দ কিঞিছুপ্পীত বৈষ্ণবঃ ॥ 

অথ পুজান্যতিরিক্র-.ভাজনদোষাঃ। 

শ্রীকৃর্দপুরাণে 
অনর্চয়িত্বা গোবিন্দং মৈতূ্কিং ধর্মবর্জিতৈঃ। ্বানবিষ্ঠা সমং চান্ং নীরঞণ সথরয়! সমং ॥১০৫। 

১ শী 8 টিপা 

পেয়ং যেষাং তথাভূতা: ৷ বিদর্গলোপেহপি পুনঃ সন্ধিরার্ধ:ঃ ॥ ১০০ ॥ হুবিঃ পরমান্নং পিত্ণাং 

পিতৃভ্যো দদ্যাৎ। যতন্তৎ অক্ষয়মূ অক্ষষ্যফলং ভবেদিতার্থঃ | হরেঃ হরয়ে ন দদ্যাৎ। তত্র 

হেতুঃ ব্র্গেতি ॥ ১০১ ॥ শ্রীমতো৷ ভগবতঃ। যদ শ্রমস্তগবন্গিবেদিতত্বেন পরমশোভাঘুক্ং তদু- 

চ্ছিষ্টত্বেন চ মহাপ্রসাদরপমন্্ং ॥ ১০২ ॥ স্বভাবস্থেঃ স্বতএব বর্তমানৈঃ অনিবেদিতৈরিতার্থ; 
॥ ১০৩ ॥ সশলেভ্যো বি.দ্বাপবাসিভ্যঃ কর্বজড়েভ্য ইত্্থ ॥ ১০৪ ॥ 

সপ পি পাস 

পিতৃগণকে রেতঃপান পূর্বক যন্ত্রণা পাইতে হয়। ১০*। বিষধর লিখিত আছে, যে 
পরমান্ন হরির উদ্দেশে প্রদত্ত হইয়াছে, তাহ পিতৃগণকে প্রদান করিলে অক্ষয় হয়, কিন্ত 

পিতৃগণের উদ্দেশে যাহ অর্পিত হইয়াছে, তাহা কদাচ হরিকে দিবে না; কারণ শ্রীহরি 
বিরিধ্যাদদি স্থুরগণেরও সদ্গুরু বলিয়া! অভিহিত। স্থানাস্তরেও কধিত আছে, কি দক্ষ 

প্রভৃতি পিতৃবর্গ, কি দেবেক্ প্রমুখ অমরগণ, সকলেই প্রীহরির কিঙ্কর; সুতরাং উহীদ্দিগের . 

ভুক্তাবশেষ হরির উদ্দেশে অর্পণ করিতে নাই। ১০১। এইক্ধপে আবশ্তকীয় ক্রিয়! 
সমাধাস্তে বৈষফবগণকে বিভাগ করিয়! দিয়া বন্ধুবান্ধবগণে পরিবেতিত হওত মহাপ্রসাদ 
সেবন করিবে । ১০২। প্রহ্কাদ-পঞ্চরাত্রে লিখিত আছে, যাহার! বর্শজড় অর্থাৎ 

বৈষ্ণব নহে, তাহাদিগকে অনিবেদিত প্রব্য দান কিংবা অর্থাদি ত্বারা বঞ্চনা করত 
বৈষ্বদিগকে শ্রীহরির নৈবেষ্ঠ প্রদ্দান করিবে। ১৭৩। বৈষ্ণবতম্ত্রেও লিখিত আছে, 

বিদ্বোপবাসী কর্শজড়  অবৈষ্ণবগণকে শ্রীহরির নৈবেবিশেষের কিয়দংশ প্রদান 



৪৮৬ শ্ীগ্রীহরিভক্তিবিলাসঃ। [৯ম বিলাসঃ। 

কিঞ্চ।-_. 

যো মোহাদখবালস্তাদকুত্বা৷ দেবতার্চনং | ভুঙক্তে সযাতি নরকং শৃকরেঘিহ জায়তে। 
বিষুধর্শোততরে | 
এককালং দ্বিকালংব! ত্রিকালং পূজয়েদ্ধরিং। অপূজ্য ভে ভোঙ্গনং কুন নরকাণি ব্রজেনরঃ ॥১৭৬ 
নারদীয়ে চ।-_ ] 
প্রাতমধ্যন্দিনং সায়ং বিষুপুজা স্বৃত| বুধৈঃ। অশক্তো বিস্তরেণৈব প্রাতঃ সম্পৃজ্য কেশবং ॥ 
মধ্যাহ্হে চৈব সায়ঞ্চ পুস্পাঞ্জলিমপি ক্ষিপেৎ। মধ্যা্ছে বা বিস্তবেণ সং কষেপেণাথ বা হরিং। 

সংভোজ্য ভোজনং কুর্ধ্যাদন্ুথা নরকং ব্রজেৎ ॥ 

অথানপিত-ভোগনিষেধঃং। 

হয়শীর্ষপঞ্চরাজে ।-_ 

ন ত্বেবাপুজ্য তৃপ্ীত ভগবস্তং জনার্দনং ৷ ন তৎ স্বয়ং সমস্রীয়াৎ যদ্ধিফৌ ন নিবেদয়েৎ ॥ 
রর ৭ লা 

শৌবানেতি বক্তব্যে স্বানেত্যারধং | কচিচ্চ শু কচিচ্চ শুন ন ইতি পাঠঃ ॥১০৫। 4 অপৃজ্য য অপৃজয়িত্া ১০৬ 
শী ৭ ীশী্পী শী শিশািশাটি ৯ শিপপপাশিটি 0 মর তাস ০ ০৯ 

করাও স্থৃধী ব্যক্তির কদাচ কর্তৃব্য নহে; তাহাদিগকে দিলে তাহার নরকগতি হয়। 

বিষুধন্মোত্বরে লিখিত আছে, হে মহাভাগ ! দেবধৃত নির্শাল্য কিংব! দেব নৈবেদ্য অবৈষ্ণব- 
ব্যক্তিকে অর্পণ না করিলে হরি তত্প্রতি প্রীত থাকেন। ১০৪। কৃষ্ণার্চন। না! করিয়। 

ভোজন কর! কাচ বৈষ্ণবের কর্তব্য নহে এবং অগ্রে হরিকে নিবেদন না করিয়াও কোন 
দ্রব্য কিয়দংশ প্রমাণেও স্বয়ং ভোগ করিতে নাই। 

অনস্তর পূজ! ব্যতিরেকে ভোজন-দোষ কথিত হইতেছে ।-_কৃর্মপুরাণে লিখিত আছে, 
হরির পুজা না করিয়া আহার করিলে সেই সমস্ত ধর্শত্রষ্ট ব্যক্তির অন্ন কুকুরের পুরীষসদৃশ 
হয় এবং জল মগ্যতুল্য হইয়। থাকে । ১০৫। আরও লিখিত আছে, প্রমাদবশে কিংবা 

আলম্যবশে হরির অর্চনা না করিয়া আহার করিলে নিরয়গামী হইতে হয় এবং ভূলোকে 
শৃকর-যোনিতে দেহ ধারণ করিতে হইয়া! থাকে, বিষুঃধর্শোত্তরে লিখিত আছে, এককাল 
কিংবা দ্বিকাল অথবা! ত্রিকাল গোবিন্দের অর্চন! কর৷ মানবের কর্তব্য, হরির অচ্চন! ন৷ 

করিয়া আহার করিলে নিরয়ে পতিত হইতে হয়। ১০৬। নারদপুরাণে কথিত আছে, 

প্রভাতে, মধ্যান্কে ও সায়ংসময়ে এই তিনবার হরির অর্চনা কর! বিধেয় বলিয়। স্ধীগণ 

কর্তৃক নির্দিষ্ট হইয়াছে। বাহুল্যরূপে অঙ্চনায় অক্ষম হইলে কেবলমাত্র প্রভাতে পুজ। 
করত মধ্যাহকালে ও সায়ংসময়ে পুষ্পাঞ্জলি দিলেই পূজ! সাধিত হয়। কিংবা মধ্যাহুসময়ে 
শ্রীহরিকে রিস্তররূপে ব৷ সংক্ষেপে ভোজন করাইয়া স্বয়ং ভোজন করিবে, ইহার বিপরীত 
হইলে নিরয়গামী হইতে হয়। 

অতঃপর অনর্পিত-ভোগনিষেধ বিবৃত হইতেছে অর্থাৎ যাহা! ঈশ্বরে অর্পিত হয় নাই, 
এক্সপ দ্রব্য ভোগ ষে নিষিদ্ধ, তাহাই বিবৃত হইতেছে ।__হয়শীর্ষপঞ্চরাত্রে লিখিত আছে, 

গরমেশ্বর হরির অঙ্চন! না করিয়া আহার করিতে নাই এবং যে বস্ত হরির উদ্দেশে প্রদত 



৬২ শক পপ পর 

নম বিলাস: 1 বীশ্রীহরিভক্তিবিলালঃ। ৪৮৭ 

বহ্ষাগপুরাণে।_ 
পত্রৎ পুষ্পং ফলং তোয়মন্্পানাগ্যমৌষধং | অনিবেগ্ ন তুপ্তীত যদাহারায় কল্লিতং ॥ ১০৭। 
অনিবেগ্ধ তু তৃপ্ধানঃ প্রায়শ্চিতী ভবেন্নরঃ | তন্মাৎ সর্ব নিবেগ্ৈব বিষ্বোতু ধ্রীত সর্বদা ॥১০৮। 

পাম্মে গৌতমান্বরীষসংবাদে ।__ 
অশ্বরীষ গৃহে পককং যদভীষ্টং সদাত্মনঃ ৷ অনিবেদ্য হরেতৃপ্জিন্ সপ্তুকল্পানি নারকী ॥ 

তত্রৈবোত্তরখণ্ডে শিবোমাসংবাদে ।-_ 
অবৈষ্কবানামন্নঞ্চ পতিতানাং তখৈব চ। অনর্পিতং তথা বিষ শ্বমাংসসদৃশং ভবেৎ ॥ 

বিষুস্বতৌ ।-_ 
অনিবেদ্য তু যো! ভুঙ্ক্তে হরয়ে পরমাত্মনে। মজ্জত্তি পিতরস্তশ্য নরকে শাশ্বতীঃ সমাঃ ॥ 

অতএব গৌতমাম্বরীষসংবাদে এব।__ 
অন্বরীষ নবং বঙ্ং ফলমন্্ং রসাদিকং। কত্বা বিষুপপতুক্তন্ক মদ! সেব্যং হি বৈষবৈঃ। 

বিষু্ধর্্াগ্লিপুরাণয়োঃ।- 

গন্ধান্নবরভক্ষ্যাংশ্চ অরে! বাসাংসি ভূষণং । দত্বা! তু দেবদেবায় তচ্ছেষাধাপতুর্ধীতে ॥১০৯। 

গারুড়ে ।__ পাদোদকং পিবেঙ্লিত্যং নৈবেদ্যং ভক্ষয়েদ্ধরেঃ। 

শেষাশ্চ মন্তকে ধার্ধ্যা ইতি বেদান্শীসনং ॥ ১১০ ॥ 

আহারায় নিজোপভোগায় ॥ ১*৭॥ বিষ্োরুপভোগাৎ কৃত্বা! যথাবিধ্যর্পণাদিন। তং 

ভোজয়িত্বেত্যর্থঃ ॥ ১০৮ ॥ গন্ধান্ অন্নানি বরভক্ষ্যাংস্চ মোদকাদীন্ উপভূগ্রতে সাধব ইতি 
সা টি

 
সপ 

হয় নাই, তাহাও নিজে ভোজন করা অঙ্থচিত। ব্রহ্ষাগুপুরাণে লিখিত আছে, পন্র, ফুল, 

ফল, জল, অক্নপানাদি উযধ এবং যে দ্রব্য আপনার উপভোগার্থ স্থিরীকুত হয়, 

বিন। নিবেদনে তাহ। ভোজন করা অকর্তব্য। ১০৭। অনিবেদিত দ্রব্য উপভোগ করিলে 

বিন! প্রায়শ্চিত্তে মানবের শুদ্ধিলাভ হয় না; স্থৃতরাৎ সর্বদাই যাবতীয় বস্ত হরিকে 

নিবেদন পূর্বক ভোজন করিবে। ১*-। পদ্মপুরাণে গোৌতমান্বরীষসংবাদে লিখিত আছে, 

হে অন্বরীষ ! আত্মবাঞ্িত যে কোন বস্ত গৃহে সতত পক হয়, জনার্দনের উদ্দেশে তাহা! 

না দিয়া ভোজন করিলে সপ্তকল্প নিরয়যাতনা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। উক্ত পুরাণের উত্তর- 

খণ্ডে শিবৌমা-সংবাঁদে লিখিত আছে, অবৈষ্ণব ব্যক্তির অল্প, পতিতের অন্ন এবং হরির 

উদ্দেশে অনিবেদিত অন্ন কু্করমাংসের তুল্য। বিষুন্থতিতে উক্ত আছে, পরমাত্মা জনা- 

দনকে না দিয়া আহার করিলে পিতৃকুল অসীম কাল যাবৎ নিরয়ে পচ্যমান হয়। 

এই হেতৃই গৌতমান্থরীষ-সংবাদে লিখিত আছে, হে অন্বরীষ | নব বসন, ফল, অন্ধ ও 

রলাদি যাবতীয় বস্ত হরিকে দিয় অবশেষ ভোগ করাই সাধুগণের বাঞ্ছনীয়। ১০৪। 

গক্ষড়গুরাণে লিখিত আছে যে, প্রত্যহ হুরিপাদোদক পান করিবে, প্রত্যহ হরি-নৈবেদ্য 

লেবন করিবে এবং প্রত্যহ শিরোদেশে তুলন্তাদি ধারণ করিবে, বেদে এইরূপ আদেশ 
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বঠস্কদ্ধে পুংসবনব্রত প্রসঙ্গে ।__ 
উদধান্ত দেবং সবে ধাযি-তক্লিবেদিতমগ্রতঃ। অদ্যাদাত্মবিশু্ার্থ, সরববকামার্থসিদ্ধয়ে॥ ১১১॥ 

অষ্টমন্বদ্ধে চ পয়োব্রত প্রসঙ্গে । -নিবেদিতং তস্তক্কায় দদ্যাৎ তুষধীত বান্বয়ং॥ ১১২॥ 
গৌতমীয়তন্ত্ে।_ 

শুরোপচারসভারৈমিতযশো হরিমর্চয়েৎ। নিবেদ্য কৃষ্ণায় বিধিবদন্নং তুপ্ীত তৎ স্বয়ং । 

অথবা সাত্বতে দদ্যাদ্যদি লভ্যেত ভক্তিতঃ ॥ 
শরতপ্রদীপে চ।-_ 

ভক্তক্ষণক্ষণে! দেব: শ্বতিঃ সেবা ন্ববেশ্ননি | স্বভোজান্তার্পণং দানং ফলমিন্জরাদি-ছুলল ভং ২১১৩1 

সদাচারো দর্শিতঃ ॥ ১০৯ ॥ শেষাশ্ তুস্তাদয়: :॥১১০॥ দেবং ভগবন্তং স্বেধাযি স্বহদয়ে 
অগ্রতঃ প্রাক উদ্বান্ত বিসর্জ্য॥ ১১১ ॥ তত্তক্তায় বৈষ্কবায় ॥ ১১২॥ এবমনরিতোপভোগ- 
দোষজাতং দশযিত্বা তেন চ নিবেদিতশ্ৈবোপভোগং বিলিখ্যাধুনা তদেব ভ্রঢ়য়ন্ 
ভগবদর্পিতশ্ত গ্রহণেহপি দত্তাপহারদোযো! ন প্রসজ্যেতেতি ভগবত্বাৎসল্যভরতো ন্ায়াস্ত- 
রে সাধয়তি ভক্তেতি। ভক্তম্য ক্ষণঃ অবসর এব উৎসব এব বা ক্ষণো যন্ত। 

স্ববেশ্মনি স্থিতেন যা স্তিঃ 'সৈব সেবা। স্বভোজ্যস্ত নিজভক্ষ্যান্যৈবার্পনং যত্তদেব তন্ৈ 
দানং। এবং সুসেব্যত্বং ভক্তবাৎসল্যঞ্চোক্তং। তৎফলঞ্চ ইন্দ্াদিছুর্পভং স্তাৎ প্রীবৈকু£- 
লোকপ্রাপ্তেঃ । এবঞচাপপদানয়োর্ডেদোইপাভিহিতঃ; যতো নৃপাদিভ্যঃ স্থদাসাদিভিরিব ভগ- 
বতো৷ ভূত্যের্জব্যাণামর্পণমেব ক্রিয়তে ন তু দানং তশ্যৈব সর্বদ্রব্যাদিস্বামিত্বেন তেষাৎ তত্র 
্বস্বাভাবাৎ। ততো ভগবতে যদ্দী়তে তদর্পণমিত্যুচ্যতে ন তু দানমিতি। অতএব পাদ্যা- 
ছাপচারং, কল্পয়ামীত্যেব সৎ্মশ্রদায়প্রয়োগঃ | এব দদ্যাৎ পুরুষভুষটিদমিত্যাদৌ 
দানশবন্তাপণমেবার্ধোইবগন্তবাঃ | ন চ শঙ্কনীয় স্বত্বাভাবে পিত্রাদিভ্যঃ কথং ত্দানং ঘটতা- 
মিতি, মহাপ্রসাদতয়! স্বীরতেষু তেষু স্বত্বোৎপত্তেঃ শ্রাদ্ধাদিবিধিবলেন তৎকল্পনাদা। নচ 
বক্তব্যমূ উচ্ছিষদ্রবাদানেন শ্রাদ্ধাদৌ গৌণ্যাপত্তিরিতি ভগব্দপণেন জুব্যসংস্কার-বিশেষসম্পত্তা 
ফলবিশেষজনকত্বেন পরমমুখ্যতাপত্তেঃ। এতচ্চ পূর্ববং সুচিতমেব তৎফলঞ্চ লিখিতং। 
ইক, ত্মাৎ, সর্ব নিবেদ্যেব বিফ ্ ীত র্বদেত্যাদৌ ওদনঃ প্জ তুজাত ইত্যাদিবৎ 

পপ ০৭ সপ সপ সপ উর এ আত 
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নিক্ষপিত আছে। ১১*। ভাগবতের ঝঠ্দ্ধে পুংসনব্রত-প্রসঙ্গে লিখিত আছে, অনন্তর 
দেবদেবকে তদীয় স্বধামে নিবসতির জঙ্ক বিসঙ্জন পূর্বক আত্মশুদধযর্থ ও নিখিল কামসমৃদ্ধ্যর্থ - 
গ্রে প্রতৃকে নিবেদিত দ্রব্যের কিয়দংশ সেবন করিবে ১১২। ভাগবতের অষ্টমন্ধন্ধে : 
পয়োত্রতপ্রসঙ্গে লিখিত আছে, তৎপরে প্রতৃর উদ্দেশে অপিত বন্তসমূহ তগবন্তক্তিপরায়ণ 
জনগণকে ভোজন করাইবে কিংবা নিজে ভোজন করিবে। ১১২। গোৌতমীয়তন্ত্রে লিখিত 
আছে, প্রত্যহই বিশুদ্ধ উপচারসমূহে জনার্দনের পুজা করিতে হয়। বিধানে প্রীহরির 
উদ্দেশে অন্ন প্রদান পূর্ব্বক সেই নিবেদিতান্ নিজে ভোজন করিবে, অথবা বৈষাবপ্রান্তি 
ঘটিলে তক্তিমান্ হইয়! ঠাহাকেই প্রদান করিবে । শর্প্রদীপে লিখিত আছে, তক্তবর্গের 
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দৃষ্ট মহাপ্রসাদান্নং তং প্রাঙনত্বাভিমনরয়েৎ। স্বেষ্টনায়া ততো মূলমচ্গনা বারসপ্তকং ॥ ১১৪॥ 
ধর্ঘমরাজাদিভাগঞ্চাপান্ত শ্রীচরণাম্বতং। তুলসীক্চান্র নিক্ষিপ্য গ্লোকান্ সংকীর্তয়েদিমান্ ॥১১৫। 
যন্টোচ্ছিষ্ং হি বাছত্তি ব্দ্গাদ্যা খযয়োইমলাঃ। সিদ্ধাদ্যাশ্চ হরেন্তত্ত বয়মুচ্ছিষ্টভোজিনঃ ॥ 
কিঞট।__যস্য নায়! বিনস্থাস্তি হহাপাতকরাশয়ঃ। ত্য শ্রীকফণদেবস্ত বয়মুচ্ছিষ্টভোজিন: ॥ 
উচ্ছিষ্টভোজিনন্তন্ত বয়মত্তুতকর্শণঃ। ঘে৷ বাল্যলীলয়া তাংস্তান্ পৃতনাদীনপাতয়ৎ ॥ 

একাদশব্কন্ধে ।-_ 

ত্বয়োপযুক্তশ্রগ্গন্ধবাসোহলঙ্কারচষ্চিতাঃ । উচ্চিষ্ট-ভোজিনে। দাসাম্তব মায়াং জয়েমহি ॥ ১১৬1 

. ততোহমূতোপন্থরণমসীত্যুক্ত যথাবিধি। পঞ্চ প্রাণাহুতীঃ কত্বা তূষ্মীত পুরতঃ প্রভোঃ 1১১৭ 
এককর্ত্বেন যন্নিবেদ্যতে তদেব তুবীতেত্যর্থো নিতরাৎ সিদ্ধ: ন হান্যৎ নিবেদ্য অন্ততু্ীতেতি 
পৃথকৃকন্মাস্তরকল্পনদোষাপত্তেঃ, অনিবেদ্য ন ভৃপ্তীত যদাহারায় কল্পিতমিত্যাদিনা বিরোধাচ্চ। 
অতএব তত্ববিদঃ সাধবঃ পক্ষান্নাদিকমশেষমেব ভগবদগ্রে নীত্বা পরিবেষ্য বিধিবদর্পর়স্তি 
যচ্চ বাহুল্যেন পরিবেষণাদ্যশক্ত্য। রন্ধন-পাত্রাদৌ তিষ্ঠে্, তদপি শত্ধোদক-তুলসীদল-নিক্ষে- 
পণাদদিনা বিনিবেদিততামাপাদয়তীতি দিক্ ॥ ১১৩॥ 

প্রাক প্রথমং নত্বা অভিবন্ধ্য তদরং গায়ত্র্য। অভিমন্ত্রয়েখ। ততন্তদনস্তরং মূলমন্তেণ সপ্ত 
বারান্ অভিমন্ত্রয়েৎ ॥ ১১৪ ॥ আদিশবেন পিত্রাদয়ঃ। অপাশ্য তদন্নাদপনীয় শ্রীচরণামৃতং ভগ- 

বৎপাদোদকং। অত্র মন্ত্রে॥ ১১৫ ॥ তাংস্তান্ অনির্বাচ্যব্লপরাক্রমাদিযুক্তান্। যেন লীলা- 

বরাহেণ হিরণ্যাক্ষো নিপাতিত ইত্যেতৎ পদ্যার্ধং পঠস্তি, তচ্চ নিজেষ্টদেবলীলাঙ্ছসারেণেতি 
জেয়ং ॥ ১১৬॥ গ্রভোর্তগবতঃ পুরতোইগ্রে ভূষ্ধীত, যোইশ্কাতি নিত্যং পুরতো৷ মুরারেরিতি 

স্কান্দোক্তেঃ। যচ্চ বারাহে শয়নং ভোজনঞ্াগ্র ইত্যাদ্যপরাধেষ্ক্তং তদপি বহির্দেবালয়ে 
ীমৃত্তিপূজাবিষয়ং, ন তু স্বগৃহে শানগ্রামশিলাপুজাবিষম়মিতি বিবেচনীক্বং। এতচ্চ পুর্ব 
লিখিতমেব ॥ ১১৭ ॥ 

৩ 2 পর এ সারা 

উৎসবই শ্হরির উৎসবশ্বরূপ, স্বীয় গৃহে থাকিয়। হরিস্মরণই ্রীহরিসেবা এবং খী ডক্ষ্য 
বন্তর অপণ্নই প্রীহরিকে দান বলিয়। অভিহিত। এই সকলের ফল দেবেন্্র-প্রমুখ স্থরগণের 
পক্ষেও ছুলভি। ১১৩ । 

অতঃপর নৈবেদ্যসেবনবিধি কথিত হইতেছে ।-_-প্রথমে শ্রীমন্মহাপ্রসাদাক্ন দৃষ্টিগোচর পূর্ব্বক 
বন্দনা করিয়া! গায়ত্রী পাঠ দ্বারা তাহ! অভিমন্ত্রিত করত মূলমন্ত্র সগ্তধা অভিমস্থিত করিবে 

। ১১৪। পরে উক্ত মহাপ্রসাদান্ হইতে ধর্মরাজ প্রভৃতির অংশ অপসারিত করত তুলসীপত্র 
ও চরণৌদক তাহাতে প্রক্ষেপ করিবে; তৎপরে বক্ষামাণ গ্লোকসমূহ উচ্চারণ করিতে হয় 

1১১৫ । যথা, _তরক্ষা প্রভৃতি নিশ্পাপ খধিবর্গ ও সিদ্ধসংঘ ধাহার উচ্ছিষ্টাহারী, আমাকে সেই 

গোবিন্দের উচ্ছিষ্টভোজী জানিবে। ধাহার নামোচ্চারণ দ্বার! পুঞ্ীকৃত মহাপাপের বিলয় 

হয়, আমাদিগকে সেই শ্রীহরির উচ্ছিষ্টভোজী জানিবে। বার্যলীলাকালে ধাহার হস্তে পৃতনাদি 
ড় 



৪৯৩ শ্রী্ীহরিভক্তিবিলাসঃ। .. . [৯মবিলাসঃ। 

তত্র চ বিশেষঃ। 

শ্রীবিধুঃপুরাণে ওর্ব-সগরসংবার্দে।--প্রশস্তরত্বপাণিস্্ তৃত্ধীত প্রযতো। গৃহী ॥ ১১৮ ॥ 

পুণ্যাগন্ধধরঃ শত্তমাল্যধারী নরেশ্বর |. নৈকবস্ত্ধরোহথার্জপাণিপাদো নরাধিপ ॥ 
বিশ্তদ্ধবদনঃ গ্রীতো তৃষ্ধীত ন বিদিওমুখঃ | প্রাজুখোদজ্ুখো বাপি ন চৈবান্যমুখো নরঃ ॥১১৯॥ 

দত্বা তু ভক্তং শিষ্যেত্যঃ ক্ষুধিতেভ্যন্তথা গৃহী । প্রশস্তশুদ্ধপাত্রেষু তৃ্ধীতাকুপিতো! নৃপ ॥ ১২০॥ 

নাসন্দীসংস্থিতে পাত্রে নাদেশে চ নরেশ্বর। নাকালে নাতিসংকীর্ণে দত্বাগ্রঞ্চ নরোইগনয়ে ॥ 
নাশেষং পুরুষোহশ্রীয়াদন্যত্র জগতীপতে ॥ ১২১॥ 

মধ্বন্দধি-সর্পিভ্যঃ শক্ত,ভ্যশ্চ বিবেকবান্। অশ্বীয়াৎ তন্ময়ে! তৃত্ব। পূর্ববস্ মধুরং রসং ॥ ১২২ 

গৃহীত পূর্বৎ সর্বত্র গৃহস্থকৃত্যলিখনাদত্রাপি যুক্তমেব তত, ভ্রব্যসমর্পনাদিযোগাত্ছেন পৃজা- 
বিধৌ তন্যৈব প্রাধান্তাৎ। ভগবদর্থত্যক্তপরি গ্রহস্য চ বিরক্তস্য যথালাভং ভগবস্তং পুজয়তোন 
তাদৃশো বিধিনিষেধাবকাশঃ কল্প্যত ইতি শ্রীভাগবতাদিশাস্ত-প্রসিদ্ধমেব কিঞ্চিৎ প্রাক লিখিত- 
মগ্রে চ লেখ্যমিতি ॥ ১১৮॥ প্রাঙমুখ উদ মুখো বা তৃষ্ধীত ॥ ১১৯ ॥ প্রশস্ত ভগবন্নিবেদনাৎ 

।১২০। আসন্দী দারুময়ত্রিপদী ৷ অদেশে অযোগাস্থানে । অকালে সন্ধ্যাদিসময়ে ৷ আকাঁশ ইতি 
পাঠে অনাবৃতে । অগ্রমক্নং দত্বা পরিশিষ্টস্যানসস্য কিঞিদয্ৌ ক্ষিপ্ত1॥ ১২১ ॥ তন্মাযো ভৃত্বাইস্ে 
সপ পে ০৮ পপপা * শপ শর্ট পপ 

বিনাশ প্রাপ্ত হইয়াছে, আমাদিগকে সেই বিচিত্রকর্মা হরির উচ্ছিষ্টভোজী বলিয়! জ্কানিবে। 
একাদশস্বন্ধে লিখিত আছে, আমাদিগকে ত্বদীয় কিন্বর বলিয়! জানিবে, আমর ত্বহুদ্দেশে 

নিবেদিত মাল্য, চন্দন, বসন ও বিভৃষণার্দিতে সমলঙ্কৃত হইয়! ত্বদীয় উচ্ছিষ্ট মেবন পূর্ববক 
তোমার মায়াকে জয় করিব। ১১৬। তংপরে বিধানে অম্বতোপস্তরণমনি মন্্ পাঠ করিয়া 

বায়ুপঞ্চকের উদ্দেশে আহুতি দিবে এবং দেবদেবের পুরোভাগে আহার করিবে । ১১৭। 
উজ্ত-বিষয়ক বিশেষবিধি ব্যক্ত হইতেছে ।_ বিষুণপুরাণে ওর্বব মগরসংবাদে লিখিত আছে, 

প্রশস্তরত্বপাণি হইয়! বিশুদ্ধভাবে আহার করাই গৃহীর বিধেয় । ১১৮। হে মন্ুজেশ্বর ! আহার- 
কালে'অঙ্গে পবিত্র গন্ধ লেপন করিতে হয়, গলদেশে মাল্যধারণ করিতে হয় এবং আর্্রহস্ত, 

আর্দ্রচরণ, পূর্বাস্য ব৷ উত্তরাম্ হইয়া প্রফুল্লমুখে সন্তপ্টমনে আহার করিবে। একবস্বে আহার 
নিষিদ্ধ। অগ্ন্যাদি কোণাভিমুখে বসিয়া আহার করিবে না; এবং পূর্ববমুখ ও উত্তরমুখ হইয়! 
আহার করিবে, অপরদিকে মুখ করিয়াও আহার করিতে নাই। ১১৯। হেরাজন্! 

শিষ্য ও ক্ষুধার্ভগণকে অন্ন দিয়া রোষশৃন্তহদয়ে বিশুদ্ধ প্রশস্ত পাত্রে আহার করাই গৃহীর 
উচিত।১২০। হে নৃপতে ! কাষ্টিনির্িত ত্রিপদ্ীর উপরিভাগে আহারীয় পাত্র স্থাপন পূর্ববক 
আহার করিতে নাই, অযোগ্য স্থলেও আহার করিবে না, অসময়ে ( সন্ধ্যাদিকালেও ) আহার 
অন্কচিত এবং অতীব সংকীর্ণ স্থলেও ভোজন নিষিদ্ধ। নিবেদিতাবশিষ্ট অন্নের কিয়দংশ 

অগ্নিমধ্যে ফেলিয়! দিয়া আহার করিতে হয়; পরস্ত পাত্রে কিয়দংশ রাখিয়া ভোজন 

করিবে, একেবারে নিঃশেষে ভোজন করিতে নাই। ১২১। মধু, জল, দধি, ত্বৃত ও 
শক্ত, ইত্যাদি দ্রব্যের ভাল মন্দ বিবেচন! করিয়া অঙ্নোপরি মনোভিনিবেশ পূর্বক অগ্রে মধুর- 



*ম বিলাসঃ।] জীত্রীহরিভক্তিবিলাসঃ | ৪৯১ 
লবপান্নে তথা মধ্যে কটুতিক্তার্দিকাংস্ততঃ। প্রাগৃদ্রবং পুরুষোইম্্ীয়াৎ মধ্যে চ কঠিনাশনং 
অস্তে পুনর্রবাশী তু বলারোগ্যে ন মুঞ্চতি। পঞ্চ গ্রাসং মহামৌনং গ্রাণাদ্যাপ্যায়নায় তৎ | 
তুক্ত,1 সম্যগথাচম্য প্রাুখোদন্ুখোইপি ব1। যথাবৎ পুনয়াচামেৎ পানী প্রক্ষাল্য মূলতঃ ॥ 
্বস্থ: প্রশান্তচিত্রশ্চ কৃতাসনপরিগ্রহঃ | অভীষ্টদেবতানাঞ্চ কুব্বীত স্মরণং নরঃ। 

অগস্তিরগ্নির্বড়বানলম্চ, তৃক্তং ময়ান্নং জরয়ন্তশেষং। 
স্থখঞ্চ মে তত পরিণামসম্তবং, হচ্ছত্বরোগং মম চাস্ব দেহে ॥ 
বিষণ সমস্তেব্দ্িয়-দেহদেহিংপ্রধানভূতে। ভগবান্ যখৈকঃ। 
সত্যেন তেনাল্রমশেমমেতদারোগাদং মে পরিণামমেতু ॥ 

ইত্যা্চার্যয স্বহন্তেন পরিমূজ্য তথোদরং। অনায়াসপ্রদায়ীনি কুষ্যাৎ কন্মাণ্যতন্ত্রিত; ॥ 
কৌন্মে ব্যাসগীতায়াং।-_ 
প্রাজ্ুখোহস্নানি তৃত্তীত কুষ্যাভিমুখমেব বা । আসীন; স্বাসনে সিদ্ধে ভূম্যাং পাদৌ নিধায় চ। 
আমুষ্যং প্রাব্ুখো ভুঙক্তে যশস্যং দক্ষিণা মুখঃ। শ্রিমং প্রত্যত্মুখো ভূঙ্ক্তে খতং ভূঙক্তে উদজুখং॥ 

পঞ্চার্্রো ভোজনৎ কুর্যাৎ ভূমৌ পাত্রং নিধায় চ। উপবাসেন তত্ুল্যং মন্রাহ প্রজাপতি: ॥ 
উপলিপ্তে শুচৌ দেশে পাদৌ প্রক্ষাল্য বৈ করৌ। আচমার্জাননোইক্রোধঃ পঞ্চার্্ো ভোজনঞ্চরেং। 
মহাব্যান্বতিভিস্বন্নং পরিবার্্যোদকেন তু । অমৃতোপন্তরণমসীত্যপোশানক্রিয়াং চরেৎ ॥ 

 স্বাহাপ্রণবসংযুক্তং প্রাণায়েত্যাহুতিং ততঃ। অপানায় ততে। হুত্ব। ব্যানায় তদনস্তরং ॥ 

উদ্দানায় ততঃ কুরধ্যাৎ সমানায়েতি পঞ্চমীং। বিজ্ঞায় তব্বমেতেষাং জুহয়াদাত্মনি দ্িজাঃ ॥ 
শেষমন্নং যথাকামং তূপ্তীত ব্যঞ্চনৈতং । ধ্যাত্বা তন্মনস। দেবমাত্মানং বৈ প্রজাপতিং | 

অম্তাপিধানমসীত্যুপরিষ্টাদপঃ পিবেৎ॥ ০ 

দত্তচিতঃ সন্।১২।প্রত্যনুখ: সন্ চেতক্তে তদা শ্রিমেব তুঙ্ক্তে সর্বসম্পদং লভত ইত্যর্থঃ। 
রস আহার করিবে ॥ ১২২। আহারের মধ্যভাগে লবণ ও অশ্রস ম মেবনীয় এবং কটুতিকাদি, 

অস্তে ভোজন করিবে। সর্বাগ্রে ভ্রবপদার্থ, মধ্যে কঠিনবস্্ব ও শেষে পুনর্ববার ভ্রবপদার্থ সেবন 
করিলে বল ও আরোগ্যের হ্থাস হয় না। আহারের প্রারস্তে পূর্ববান্তে বা উত্তরান্তে বসিয়া 
আচমন পূর্ব্বক মৌনভাবে প্রাণাদির তৃপ্যরথ সর্ববপ্রথমে পঞ্চ গ্রাস আহার করিবে, পরে ৰ্রিধানে 
ভোজন করত পুনরাচমন করিবে । তৎপরে ছুই হাতের আমৃল ধৌত করিয়া স্বস্থ ও প্রশাস্ত- 
মনে আসনোপরি সমাসীন হওত অভীষ্টদেবগণকে স্মরণ করিবে। পরে বক্ষ্যমাণ দুইটা মন্ত্র 
পাঠ করিতে হয়, যথা--অগন্তি, অমি ও বড়বারি ইহারা মদীয় তু শাম নিঃশেষে জীর্ণ করুন, 
উষ্নারা আহারের পরিপাকজন্ত স্ুখবিধান করুন্ এবং মদীয় দেহ নীরোগ হউক্। যেরূপ পরাৎ- 
পর ্রীবিষু নিখিল ইন্দ্রিয়, শরীর ও শরীরীর শ্রেষ্ঠ, সেই সত্য দ্বারা এই সকল অন্ন মৎসন্বদ্ধে 

: আরোগ্যজনক হইয়া পরিণাম লাভ করুক । এই মন্তত্বয় পাঠ করত স্বীয় কর দ্বার! জঠরদেশ 
মার্জনা পূর্বক নিরলস হইয় পরিশ্রমরহিত কর্ণের অনুষ্ঠান করিবে। কৃম্দপুরাণে ব্যাসগীতায় 
লিখিত আছে, পূর্ববান্ বা হূরধ্যাভিমুখ হইয়া! নিজসিম্বাসনে উপবেশন করত ধরাতলে চরণদ্্ন 



৪৯২ শ্ীপ্রীহরিভক্তিবিলাসঃ। [৯ম বিলাসঃ। 

কিঞ্চ তব্রৈব।-_ 
যড্ুঙ্ক্তে বেরিতশিরা যচ্চ ভূঙক্তে বিদিদ্যুখঃ। সোপানৎকম্চ যদ্তূঙক্তে সর্ব বিদ্যাতদানুরং | 
নার্ধরাত্রে ন মধ্যান্ছে নাজীর্পে নার্্বন্ধবক। ন চ ভিন্নাসনগতো ন যানে সস্থিতোইপি ব| ॥ 
ন ভিন্নভাকনে চৈব ন ভূম্যাং ন চ পাণিযু। অনারোগ্যমনাযুবযমন্গ্্যং চাতিভোজনং.। 

অপুণ্যং লোকবিছিষ্টং তন্মাত্তৎ পরিবর্জয়েৎ ॥ 

কিঞ্চ ।-__ন বামহন্তেনোদ্ধুত্য পিবেছবক্.এ বা জলং | 
বিষ্ুস্থতৌ ।__ 
পিবতঃ পততে তোয়ং ভাজনে মুখনির্গতং। অতোজ্যং তন্তবেদয়ং ভুক্ত চান্দ্ায়র্ণং চরেৎ॥ 

মার্কতেয়ে ।-- 

তুবীতারঞ তচ্চিতবো হন্তর্জান্ সদা নরঃ। উপঘাতাদৃতে দোষাল্নানস্তোদীরয়েছুধঃ ॥ ১২৩॥ ..- 
খতং সত্যং বাঞ্চিতং প্রাপ্রোতীত্যর্থ;। আত্মনি জুহয়াৎ আত্মনা সহযামৈক্যৎ ভাবয়েদিত্যর্থঃ। 
স্থাপন পূর্বক অক্নাদি ভোজন করিতে হয়। পূর্বান্ত হইয়া আহার করিলে পরমায়ু বঞ্ধিত হয়, 

দক্ষিণান্ত হইয়া ভোজন করিলে যশোলাভ, পশ্চিমাস্ত হইয়া আহার করিলে শিখিল সম্পত্তি- 
প্রাপ্তি ও উত্তরাস্য হইয়া আহার করিলে অভিলিত প্রাপ্তি হইয়! থাকে। ভূতলে পাত্র স্থাপন 
পূর্বক পঞ্চার্জ হইয়৷ (হন্তদ্বয়, পদঘয় ও মুখ প্রক্ষালন করিয়া) আহার করিলে উহা 
অনশনসদৃশ হইয়। থাকে, সেই আহারে কোনরূপ রোগের আশঙ্কা থাকে না। 
গোময়োপলিপ্ত বিশুদ্ধ স্থলে, করছয় ও চরণযুগ্লল ধৌত করিয়া, আচমন সহকারে সিক্তমুখ 
হইয়া এবং রোষ পরিবর্জন পূর্বক আহার করা কর্তব্য । মহাব্যাহতি ( ভূভ়ুবংস্বঃ ) পাঠ 

করত সলিলধারা দ্বারা অন্নকে পরিবেষ্টন পূর্বক “অমৃতোপন্তরণমদি” এই মন্ত্র পাঠ করত 
আচমন করিতে হইবে । তদনস্তর স্বাহা-প্রবণবদমন্ধিত প্রাণায় বলিয়া হোম করিবে অর্থাৎ ও" 

প্রাণায় স্বাহা এই বলিয়া আহুতি প্রদান করিবে, তৎপরে যথাক্রমে অপান, ব্যান, উদান ও 
সমান এই পঞ্চগ্রাণের আহ্তি দিতে হয়। হে বিপ্রগণ ! এই সমস্ত বিষয়ে বিদিততত্ব হইয়া 
আপনাতে আন্ুৃতি প্রদান করিতে হয়। তদনস্তর যদৃচ্ছাবশে অবশেষ অন্ন ব্যঞ্জনসহকারে 
আহার করিবে। তৎপরে তদ্গতমন! হইয়া! আপনাকে প্রজাপতি দেবতারূপে চিন্তন করত 
আহারাবশেষে “অমৃতাপিধানমসি স্বাহা” বলিয়া আচমন করিবে। উক্ত গ্রন্থের এ স্থলে 
আরও লিখিত আছে যে, শিরোদেশে উফ্কীষ বন্ধন পূর্ব্বক আহার, অগ্নি প্রভৃতি কোণাভি- 
মুখ হইয়া আহার এবং চর্দপপাদুকাযুক্তপদ হইয়া আহার আস্থরিক আহার বলিয়া পরিগণিত। 
অর্থরাত্রকালে, মধ্যান্কসময়ে, অজীর্ণাবস্থায়, আর্জবসন ধারণ পূর্বক, ভগ্নাসনে বসিয়া) 
যানারোহণ পূর্বক, ভগ্ন-ভাণ্ডে, মৃত্তিকায় ও হত্তে করিয়া আহার করিতে নাই । অতিভোজন 
রোগের কারণ, পরমাযুঃক্ষয়কর, স্বর্গলাভের প্রতিকূল, পাপকর ও লোকবিগরিত, স্তরাং 
অতিভোজন পরিত্যাজ্য । আরও লিখিত আছে, বামকরে পাত্র উঠাইয়া বদন বারা জলপান 
মিষিদ্ধ। বিষ্ুস্থতিতে লিখিত আছে, জলপানসময়ে মুখ হইতে জল বিগলিত হুইয়া ভোজন- 



*ম বিলাসঃ।] শ্ীশ্রীহরিভক্তিবিলাসঃ ৷ ৪৯৩ 

অস্ত চ1- 
হস্তাদৃতেহঘুনান্তেনানঙ্নন্ পাত্রাদূতে পিবেৎ। দক্ষিণস্ত পরিত্যজয বামে নীরং নিধাপয়েৎ। 

অভোজ্যং তত্তবেদরং পানীয়ঞ্চ স্থরাসমৎ ॥১২৪॥ তৃঙ্টো দদ্যাদ্ধি তদন্নং শেষং দুরগততৃথ্ধয়ে ॥১২৫॥ 

সম্যগাচম্য দক্ষাজ্ঘেরঙ্ুষ্ঠে বারি নিক্ষিপেৎ। ততঃ সংস্থত্য সংতুষ্টঃ পুষ্টদামিইদেবতাং। 

সনিকষ্টেবৃতিঃ শিষ্টের্জপেদক্বপতের্মনূন্। অন্নপতেহন্নন্ত নো ধেহীত্যাদি ॥ ১২৬॥ 

ভক্ষয়েদথ তাশ্ব,লং প্রসাদং বল্পবীপ্রভোঃ। শিষ্টেরিস্টর্জপেদ্দিব্যং ভগবন্নামমঙ্গলং ॥ ১২৭। 
অথ নৈবেদ্ধ-মাহাত্ম্যং । 

বারাহে।-_- 

যে মমৈবার্চনং কৃত্বা তত্র প্রাপণমুত্তমং । শেষমন্নং সমশ্নীতি ততঃ সৌখ্যতরং সু কিং ॥১২৮। 

সস্কান্দে | 

তবোপহারং ভূক্ত1 যঃ সেবতে যজ্ঞপূরুষং। সেবিতং তেন নিয়তং পুরোডাশে! মহাথিয়া ॥ ॥১২৪| 

কিঞ্চ তত্রৈব। -শব্ধোদকং তীর্থবরাঘরিষ্ঠং, পাদোদকং তীর্থগণাদগরিষ্ঠং | 

নৈবেদ্যশেষং ক্রতুকোটিপুণ্যং, নিশ্মালাশ্যেং ব্রতদানতুল্যং ॥ 

তৎ ততঃ ভোজনানস্তরমিত্যর্থ ॥ ১২৩৪ অঙ্বন্ তুঙ্জানঃ সন্ হস্তাদৃতে পাণিং বিনা কেবলং 

মুখেন জলং ন পিবেং। তথা পাত্রং বিনা করাদিনা ন পিবেদিত্যর্থঃ। অন্যথা! অভোজ্যা- 

দিকং স্তাদিত্যর্থ; ॥ ১২৪ ॥ তৃপ্তঃ সমাপ্তভোজন: সন্। ১২৫ ॥ অঙ্ুষ্ঠে বারি নিক্ষিপেৎ। 

মন্ত্র: অনুষ্ঠেতি ॥১২৬1 বন্ববীগ্রভেঃ ভগবতঃ শ্রীকষ্চন্ত প্রসাদমিতি তন্গিবেদিতমিত্যর্থ; 1১২৭$ 

প্রাপণমুপহারং তদেবাহ শেষমন্পমিতি ॥ ১২৮ ॥ পুরোডাশঃ যজ্ঞশেষদ্রব্যং ॥ ১২৯ ॥ বিফ্ণো- 

পাত্রে পড়িলে তত্রস্থ অন্ন অভোজ্য ; উহা আহার করিলে চান্দ্রায়ণ প্রায়শ্চিত করিয়া যা বিশুদ্ধ 

হইতে হয়। মার্কগ্েয়পুরাণে লিখিত আছে, জাঙগদেশ মধ্যে স্থাপন পূর্বক অব্লগতচিত্ত 

হইয়া আহার করা কর্তব্য । বায়স-মার্জারাদির উচ্ছিষ্ট ভিন অন্ন সম্বন্ধে অপর কোন প্রকার 

দোষ পণ্ডিতলোকে কীর্ভন করিবেন না। ১২৩। অন্তত্রও লিখিত আছে, হস্ত দ্বারা ন্] ধরিয়! 

কেবলমাত্র মুখ সাহাযো জল পান করা নিষিদ্ধ এবং জলপাত্র ব্যতীত কেবলমাত্র হাতে করিয়া 

জল পান করিতে নাই। দক্ষিণ দিক্ পরিহার পূর্বক বামভাগে জল রাখিলে সেই জল 

মদিরা সদৃশ এবং অন্ন অখাদ্য হয ॥ ১২৪। দুর্গত জনের তৃপ্যর্থ ভোজনাবসানে ভোজনা- 

বশেষ অন্ন সমর্পণ করিবে । ১২৫ । সম্যক প্রকারে আচমন পূর্ব্বক দক্ষিণপদের অন্ুষ্ঠে 

জল দিবে; তৎপরে পুষটগ্রদা ইঞ্টদেবতার স্মরণ পূর্ববক গ্রীতিলাভ করিতে হয়। তদনস্তর 

সন্নিহিত শিষ্টজনগণ বর্তৃক বেছ্টিত হইয়। “অন্পপতে অন্নস্ত” ইত্যাদি অন্নপতি-মন্ত্র জপ করিতে 

হইবে। ১২৬। তৎপরে প্রীহরির প্রমাদীকৃত তাম্বুল সেবন পূর্বক অভিমত শি্টজন 

সমভিব্যাহারে বসিয়। প্রতূর কল্যাণময় অত্যুত্তম নাম জপ করিবে। ১২৭। 

অনন্তর নৈবেস্ভ-মাহাত্ম্য লিখিত হইতেছে ।-_বরাহপুরাণে লিখিত আছে, মদীয় পুজ। 

নাধন পূর্বক আমার উদ্দেক্টে উৎরুষ্ট উপহার দিয়া শেষ অন্ন আহার করিলে তদপেক্ষা সখ 



৪৯৪ পরগ্রীহরিভভ্তিবিলাসঃ। [ন্মবিলাসঃ। 

নৈবেদ্যশেষং তুলসীবিমিশ্রং, বিশেষতঃ পাদজলেন সিক্তং । 
যোইহ্নাতি নিত্যং পুরতো মুরারেঃ, প্রাপ্পোতি ষজ্ঞাযুত-কোটিপুণ্যং ॥ ১৩০ ॥ 

ষড়ভিমণীসোপবাসৈত্ত যৎ ফলং পরিকীষ্তিতং | 
বিষবোর্নেবেদ্যশেষে যৎ ফলং ত্তুগ্চতাং কলৌ॥ ১৩১ ॥ 

কিঞ্চ তত্র শ্রীশালগ্রামশিলামাহাত্য্ে 
ভক্ত তুনক্তি নৈবেদ্যৎ শালগ্রামশিলার্পিতং ৷ কোটিং মখশ্য লভতে ফলং শত-সহম্রশঃ ॥১৩২ 
্হ্ষচারি-গৃহস্থৈশ্চ বানপ্রস্থৈশ্চ ভিক্ষৃভিঃ ৷ ভোক্তব্যং বিষ্ণনৈবেদ্যং নাত্র কার্ধ্যা বিচারণ!॥ 
তুক্তা ন্তদেবনৈবেদ্যং ছ্বিজশচান্্রায়ণঞ্চরেৎ। তুক্ত। কেশবনৈবেদ্যং যজ্ঞকোটিফলং লভেৎ॥ 

তত্রৈব শ্রীব্রক্ষনারদসংবাদে ।__ | 
অগ্রষ্টোমসহলৈস্্ বাজপেয়শতৈরপি | তৎ ফলং প্রাপ্যতে নৃনং বিষ্ঞোরননৈবেদ্যভক্ষণাঁৎ॥ 
হদি রূপং মুখে নাম নৈবেদামূবরে হরেঃ। পাদোদকধ নিশ্মাল্যং মস্তকে যস্য সোহচ্যুত ॥১৩৩ 

সপ শপ শপীশসপীলল ৮ সী ত স্পা. সপ লস. স-চপঠ ৮. ০ এ 

নৈবিদ্যশেষং পাদজলেন বিশিশ্রিতং সহেতি বা। কচিস্বিফোরিত্যতর সিকতমিতি বা পাঠ: 1১৩০) 
তুঞ্ততাং ' বিষুনৈবেগ্যশেষেণাপি তৎ ফলং ॥ ১৩১ ॥ ভূনক্তি ভূঙক্তে | মখশ্য কোটিং লভতে স 
যজ্ঞকোটিং কৃতবানিত্যর্থঃ। তস্য চ কিং ফলমিত্যপেক্ষায়ামাহ ফলমিতি | শতসহশ্রশঃ অনন্ত- 
মিতার্থঃ। যদ্ধ। শতসহমশো! যা! জ্কোটি্তদ্রপং ফলং লভতে ॥ ১৩২ ॥ অচ্যুতঃ অচ্যততুল্য 

আর কি হইতে পারে? ১২৮। স্বন্দপুরাণে লিখিত আছে, আপনার উপহার আহার পূর্বক 
যজ-পুরুষের আরাধনা করিলে সেই মহামতি কর্তৃক সর্বদা যজ্ঞাবশিষ্ট বন্ত সেবিত হইয়া 

থাকে। ১২৪। আরও লিখিত আছে, শঙ্ঘোদক তীর্থোতম হইতেও প্রধান, পার্দোদক 
সর্ববতীর্থ হইতে শ্রেষ্ঠ, নৈবেছ্ভাবশেষ যজকোটিজন্ত পুণ্যন্বব্ূপ এবং নিশ্মাল্যাবশেষ ত্রতের ও 

দানের সমান। বিষুনিবেধিত নৈবেদ্যাবশেষ তুলসী-সমন্বিত ও বিশেষতঃ পাদোদকে 
অভিষিক্ত করিয়া প্রত্যহ জনার্দিনের-পুরোভাগে আহার করিলে দশসহ্ত্র কোটি যজ্ের পুণ্য 
লাভ করিতে পারে। ১৩*। কলিযুগে বিষু-নিবেদিত নৈবেদ্যাবশেষ আহার করিলে গ্মাস 

অনশনজনিত ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। ১৩১। উক্ত পুরাণের শালগ্রামশিলা-মাহাত্মোে লিখিত 

আছে, শালগ্রামশিলায় দত্ত নৈবেদ্যাবশেষ আহার করিলে শত সহন্্র কোটি যজ্ের ফল 

প্রাপ্ত হওয়া যায়। ১৩২। কি ব্রদ্মচারী, কি গৃহী, কি বানপ্রস্থ, কি ভিক্ষু, যে কোন আশ্রমীই 
হউক ন! কেন, বিষু নৈবেদ্য ভোজন করিতে কোনরূপ বিচার করিবে না।. বিপ্রবংশোদ্ঠুত 

হইয়া বিষুনৈবেদ্য সেবন করিলে কোটিষজ্ঞের ফললাভ হইয়া থাকে, কিন্তু দেবতান্তরের 
নৈবেদ্য আহার করিলে চাক্দ্রায়ণ প্রায়শ্চিত্ত করিয়। বিশুদ্ধ হইতে হয়। উক্ত পুরাণের ব্রহ্গ- 
নারদসংবাদে লিখিত আছে যে, অগনিষ্টোম-সহম্র ও অশ্বমেধ-শত অনুষ্ঠানে যে ফল সঞ্চিত 
হয়, শ্রীহরির নৈবেদ্যশেষ আহার করিলে সেই ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। শ্ত্রীহরির রূপ 
ঘে ব্যক্তির হৃদয়ে বিরাজমান, বদনে কষ্ণনাম বিরাজিত, বিষুনৈবেদা জঠরে এবং শিরোদেশে 



বিলানঃ। ] ঞীঞ্ীহরিভক্তিবিলামঃ। ৪৯৫ 

: পিক পাঁবনং বিষ্নৈবেদ্যুং রসিদ্ধধিতিঃ শ্মৃতং । 
রি অন্তদেবস্ নৈবেদ্যং তুক্ত। চান্দ্রাযণঞ্চরেৎ। 

কোটিযজ্রৈস্ত যৎ পুণ্যং মামোপোষণকোটিভিঃ। 

তৎ ফলং গ্রাপ্যতে পুংভিবিষ্ঞোনৈ বেদাভক্ষণাৎ ॥ 
তুলস্যাশ্চ রজে! জুষ্টং নৈবেদ্যস্য চ ভক্ষণং | নিশ্মাল্যঞ্চ ধৃত যেন মহাপাতকনাঁশনং ॥ 

বৃহদিষ্ণপুরাণে | 
নৈবেদ্যং জগদীশশ্য অন্নপানাদিকঞ্চ যৎ। ভক্ষ্যাভক্ষাবিচারশ্চ নাস্তি ততক্ষণে দ্বিজাঃ ॥ 
রদ্ধবন্নিবিকারং হি থা বিফু্তথব তৎ। বিকারং যে প্রকুর্বস্তি ভক্ষণে তদ্দিজাতয়ঃ। 
কুষ্ঠব্যাধিসমাধুক্তাঃ পুত্রদারবিবর্জিতাঃ। নিরয়ং যাস্তি তে বিপ্র। যম্মান্নাবর্ততে পুনঃ ॥ 

বিষুধশ্শোত্বরে ।-_ 
নবমন্নং ফলং পুষ্পং নিবেদ্য মধুন্থদনে । পশ্ান্ুঙক্তে স্বয়ং যশ্চ ত্য তৃষ্যতি কেশব ॥ 

ব্রশ্মাগুপুরাণে | 

মুকুন্দাশনশেষস্ত যে! হি ভূঙ্ক্তে দিনে দিনে । সিকৃথে সিকৃথে ভবেৎ পুণ্যং চান্দ্রায়ণশতাধিকং ॥ 

অন্যত্রাপি ।__ একাদশীসহনৈস্ব মানোপোষণকোটিভিঃ | 

ই প্রাপাতে পুংভিবিফোরৈবেদ্যভক্ষণাৎ ॥ ইতি ॥ :৩৪ ॥ 

_ইতর্থঃ সারপ্যানিগ্াপ্্যা। যদ ভক্তিমার্গারিজেষ্টাদা ট্যুতো ন তবতীত্যর্থ: ॥১৩৩। ৩ একাদশী- 

সহুশ্রৈরিত্যনেন তদ্ব' তগণাদপি ভগবন্নৈবেদ্যভক্ষণস্য মাহাত্ম্যমধিকমুক্তং | যচ্চাগ্রে ভাগবত- 
লক্ষণে লেখ্যং স্বান্মবচনম্-_প্রাণাত্যয়ে ন চাশ্শস্তি দিনং প্রাপ্য হরের্নরা ইতি, তচ্চ 
ভগবন্মহাপ্রসাদব্যতিরিক্তপরমিতি জ্ঞয়ং। ন চ বক্তব্যং বৈষ্বানামনিবেদিতভক্ষণং সদা 
নিষিদ্ধমেবেতি, যতন্তদ্ষচনং ন বৈষ্ববিষয়ং; কিন্তু প্রাণাত্যয়েহপি মতি যে নাশ্স্তি তে 

_ভাগবতা ইতি সামান্যোক্তেঃ। যদ্।া ভগবন্তক্তিরেব তদ্তমিতি বৃদ্ধা ভগবশ্প্রীত্যপেক্ষয় 

চরশোদক ও নিশ্মাল্য বিরাজমান, তাহাকে হরির সদৃশ জানিবে। ১৩৩। আরও, লিখিত 

আছে, স্থরগণ, সিদ্ধবর্গ ও খাষিসমৃহ শ্রীহরির নৈবেদ্যকে বিশুদ্ধ বলিয়া কীর্তন করেন 
এবং বলিয়া থাকেন যে, দেবতান্তরের নৈবেদ্য আহার করিলে চাক্দ্রায়ণের অনুষ্ঠান 

করিতে হয়। বিষুনৈবেদ্য সেবন করিলে কোটিযজ্ঞানুষ্ঠানজনিত ও কোটি- 
মাসোপবাস-জন্ত ফল হইয়া থাকে। তুলসীরজোযুক্ত নৈবেদ্য-সেবন ও নির্মাল্য 
ধারণ করিলে মহাপাপ বিদুরিত হইয়া যায়। বৃহঘিষুঃপুরাণে লিখিত আছে, 

হে বিপ্রগণ! শ্রীহরির নৈবেদ্য ও অক্পপানাদি যে কোন বস্তই হউক্ না কেন, 
তাহা আহার করিতে কোনরূপ খাদ্যাখাদ্যবিচার করিবে না। হে দ্বিজগণ! 

শ্রীহরির নৈবেদ্য ব্রক্মবৎ নির্বিকার, উহ বিষ্ণুর অনুরূপ ? বিষ্ু-নৈবেদ্য-সেবন-বিষয়ে যাহার 

বিকারোদয় হয়, তাহাকে কুষ্ঠরোগী ও পুত্র-কলত্রহীন হুইয়। নিরয়গামী হইতে হয়, সেই 
নিরয় হইতে আর তাহাকে সংসারে পুনরাগমন করিতে হয় না। বিষুধধর্মোত্তরে লিখিত 



৪৯৬ ্ীপ্রীহরিভক্তিবিলাসঃ। [ ৯ম বিলাস; । 

ততো! যথোক্তমাচম্য তাঘলাদি বিভজ্য চ। মহাপ্রসাদং দাস্যেন গৃরীয়াৎ প্রয়তঃ ম্বয়ধ! ১৩৫ 

তথ! চ নবমন্বদ্ধে শ্রীমদন্থরীষচরিতে । _ এ 

কান্ত দান্যে ন তু কামকাম্যয়া যখোতমঙ্জোকজনাঞ্রয়৷ রতিঃ॥ 

নৈবেদ্যতক্ষণে যচ্চ নির্মাল্যগ্রহণে চ যৎ। 

মাহাত্মঃমাদৌ লিখিতং জেয়ং সর্বমিহাপি তৎ॥ ১৩৬॥ 

|*। ইতি শ্রীগোপালভট্টবিলিখিতে ভগবস্তক্িবিলাসে মহাগ্রসাদে! নাম নবমে। বিলাস: 18৯1%। 

লি সপিপীশীিশীিসিশী টিপি সপ লী পিসী আসত ৪ সন পয সত সত 

তত্র মহাপ্রাসাদারভক্ষণেনাপি ন দোষ: কোহইপি গ্রসজ্যেতেতি কেধাঞ্চিৎ সতাং মতং। 

ততশ্চৈতদ্বচনম্ নৈবেদ্যমাহাত্মযপরমেব ন তু ত্বদ্বতনিষেধকমিতি মন্তব্যং। যদ্বা নিজ- 
বিশ্বাসবিশেষেণ ভগবদধরামৃতমহা প্রমাদবুদ্ধা তান্নাহ্যপভোগে। ভক্তিবপাদপ্যেকাদশীত্রত- 

দেকান্তিনাং পরমফলত্বেনোপাদে় ইতি যুক্তমেবোক্তং একাদশীসহন্নৈরিতি ॥ ৩৪ ॥ ম্হা- 
প্রনাদরূপং তাশ্বলাদি। আদিশঞ্েন শ্রক্চন্দনাদি। আচম্য প্রয়তঃ সন্ দাস্যেন নিমিতেন 

গৃহীয়াৎ উপযুগ্ত্যাৎ ॥ ১৩৫ ॥ কামং ভ্রক্চন্দনাদিভোগং চকারেতি পূর্বঙ্লোকস্থেনায়ঃ। 

দান্যে নিমিত্বে নতু ভোগেচ্ছয়া। . তত্রাপু[ত্বমঞ্লোকজনা বৈষ্বাস্তদ্িষয়। রতিঃ প্রীতি- 

ধর্থ। স্থাত্বথ। চকারেতি ভগবস্কক-বিষয়ক-ভক্তেঃ পরমোপাদেয়ত্বমগ্রে লেখ্যং সুচিতং ॥ ১৩৬ 

॥*%॥ ইতি নবমবিলাসটাকা ॥ * | 
১১ 

আছে, গোবিন্দের উদ্দেশে নৃতন অন্ন, ফল ও পুষ্প নিবেদন পূর্বক শেষে নিজে আহার 

করিলে হরি ত্প্রতি প্রীত হইয়! থাকেন। ত্রন্ধাগুপুরাণে বর্ণিত আছে, প্রতিদিন শ্রীহরির 

নৈবেদ্যাবশেষ সেবন করিলে প্রতিগ্রাসে চান্দ্রায়ণশত অপেক্ষাও পুণ্যলাভ হইয়া! থাকে। 

অন্যত্র লিখিত আছে, বিষু-নৈবেদ্য সেবনমাত্র সহন্রসংখ্য একাদশীত্রতের ও কোটিসংখ্য 

মাসোপবাসব্রতের ফল প্রাপ্ধ হইতে পারে। ১৩৪। তৎপরে বিধানে আচমন করিয়া 

তাঙ্ুন প্রভৃতি নিবেদন করিবে এবং পবিত্র হইয়! স্বয়ং দান্ার্থ মহাপ্রসাদ তাবলাদি 
গ্রহণ করিবে। ১৩৫। ভাগবতের নবমন্বন্ধে প্রীমদস্বরীষ-চরিতে লিখিত আছে, তিনি 

শরক্চন্দনারি-বিষয়-ভোগকে ভগবজ্জনাবলদ্ষিণী রতি যন্তরপে হয়, তদ্জরপ করত গ্রভু-দাস্তে 

তৎপর করিতেন, পরস্ত তাহা বিষয়বাসনায় নহে, ভগবংপ্রসাদ-্বীকারার্থমাত্র। এস্থলেও 

ূর্ব্বকথিত নৈবেদা-সেবনজ ও নির্ান্য গ্রহণজ মাহাত্ম্য অবগত হইতে হইবে। ১৩৬। 

মহাপ্রসাদ নামক নবম বিলান সমা্ু। 



দশমবিলামঃ। 
শরকষচরণাস্তোজমধুপেভ্যো নমো নমঃ | কথকিদাশ্রয়াদেষষাং শ্বাপি তদান্ধভাগৃভবেৎ ॥ ১। 
অথ শ্রীকুষ্ণভক্তানাং ভাং সবিনয়ং শুভাং। গচ্ছেঘৈষ্ণবচিহনচ্যং পাতুং কৃষ্ণকথান্ধাং॥ ২॥ 

তথাচ স্মৃতি: |__ ইতিহামপুরাণাত্াং কঃ সপমকো নয়েং॥ ৩। 

চতগপদাস্ভোজরসিকেভ্যো নমে। নমঃ । বহধা যততেইজ্ঞোইযং যেষাং শ্ীতিচিকী- 
য়া ॥ অথ গ্রীভগবন্মহাগ্রলাদসেবনানন্তরং সংসঙ্গসেবাং লিখন্ তৎম্থসিদ্ধয়ে সতঃ প্রণমতি 

শ্রকফেতি। শ্রীকষ্চস্ত চরণাস্তোজয়োমধু ভক্তিরসং পিবস্তীতি তথ! তেভ্য: শ্রীভগবন্তক্তেভা 
ইত্যর্থ। নমো! নম ইতি বীন্সা ভক্তিবিণেষেণ। অগীত্ন্ পূর্বত্বাপি মন্বন্ধঃ। যেষাং 
শ্ীক্ণচরণাস্তোজমধুপানাং কেনচিদপি প্রকারেণ য আশ্রয়ঃ শরণাগতিঃ তম্মাদপি খ! তত্তল্য: 

পরমনীচজনোইগীত্যর্থঃ, তশ্য তশ্য শ্রীকষ্চচরণান্তোজমধুনঃ, তেষাং ব। শ্রীকুষ্চচরণান্তো 

মধুপানাং গন্ধং ভর্জতি প্রাপ্পোতীতি তাদুশো ভবেং। শ্বাগীত্যনেন চ যথা কমল- 
মধুপানমন্তশ্ত ভ্রমতো ভ্রমরস্য কথঞ্চিৎ সম্বন্ধাৎ তন্ুখনির্গলক্মধুগন্ধেন কুক রোইপ্যামোদিতে। 
ভবেদিত্যত্র দৃষ্টান্ত উহ্ঃ। অতন্তন্ক্ষণার্দিলিখনরূপসঙ্জনাশ্রয়া সংসঙ্গাখ্যতক্তিবিলাসন্য 
লিখনমযোগ্যাদপি মন্তঃ স্থখং সম্যক্ ঘটেতেতি ভাবঃ॥ ১॥ অথ মহাপ্রসাদাদিগ্রহণানস্তরমূ। 
শুভাং নির্দোষাং সর্বসদগ্ুণাঢ্যাং চেতার্থঃ। সবিনয়ং যথা! স্তান্তথ গচ্ছেং। কিমথম্? 

রুষ্ণস্ত কথৈব ন্ধা তাং পাতুম্। যদ্যপি ন বৌধয়তি মাং যোগ ইত্যারদিনাইগ্রতে। 
লেখ্যেন বচনজ্াতেন সতাং সঙ্গতিমাত্রস্তাপি পরমোপাদেয়ত্বমুক্তং তথাপি ভগবৎকথামৃত- 

রলপানমেব পরমোপদেয়মিতি কিংবা তশ্মিন মহনুখরিতামধুতিচ্চরিত্র-পীযুষশেষরিত: 
পরিতঃ শ্রবস্থীত্যাদিন্যায়েন সংসঙ্গতো ভগবংকথান্ধাপানং ম্বতএব সম্পদাত ইতি 

তংস্বভাবাস্থভাবমাত্রমত্র লিখিতমিতি দিকৃ। কথন্ৃতঃ বৈষ্ঞবানাং চিহ্ন: হরিমন্দির- 
তিলক-মালা-মুদ্রাদিভিরাঢয;ঃ যুক্তঃ সন্। অন্যথা বৈষ্ণবাজ্ঞানেন প্রত্যুখানাদ্যকরণাং 

সভামদাং তেষামপরাধাপত্তয। তশ্তাপ্যপরাধাপত্তেঃ ॥ ২ ॥ 

ভগবৎপৃজানস্তরং মধ্যান্নে সংসঙ্গ ইতি কোঞ্চিন্মতং নিরস্যন্ ভোক্জনানন্তরমেব সংনঙ্গ 

ইতি ্বমতং দ্রঢয়ন্ শ্বৃতিবচন প্রমানয়তি ইতিহাসেতি। ইতিহাসো ভারতাদি:। ঘষ্টসগ্তমৌ 
পিস সপ সমস ৮ পপ সস অপ ৮ সা 2 শ্ শ শপ সপ সি জা পল 

কোনরূপ ধাহাদের আশ্রয় গ্রহণ করিলে সারমেয়সদ্ৃশ অতি হীনজনও শ্রীরুফপাদ-: 

পদ্মের গদ্ধভাগী হয়, কৃষ্ণপাদপয্মের ভ্রমরসদৃশ সেই সমস্ত ভক্তকুলকে পুন; পুনঃ নমস্কার 

করি। ১। মহাপ্রসাদ প্রভৃতি গ্রহণান্তে হরিমন্দির-তিলক, মাল্য ও মুদ্রাদি বৈষণবচিহ্ছ 

বিভূষিত হইয়া হুরিকথা-নথধাপাঁন করিবার জন্য বিনয় সহকারে হরিভক্তগণের সভায় 
গমন করিবে। ২। উক্ত বিষয়ে স্বত্যুক্ি আছে যে, মহাভারত প্রভৃতি ইতিহান 
ও পুরাণ বার! অষ্ট অংশে অংশীভূত দিবসের ষষ্ঠ সপ্তম ভাগ যাপন করিবে। ৩। 

ড় 



৪৯৮ স্রীপ্রীহয়িভক্তিবিলাসঃ। [ ১*ম বিলাসঃ। 

অথ জীতগবস্তক্তান।ং লক্গণ।নি। 

সামান্যতঃ লৈ ।- বিষুরেব হি যন্যৈষ দেবতা বৈষ্ণবঃ স্থৃতঃ ॥ ৪ ॥ 
অত্র বিশেষ | 

রত-কর্-গুণ-জ্ঞান-ভোগজন্মাদিমতন্বপি । শৈবেঘপি চ কৃষ্ণন্য ডক্তাঃ সম্তি তথা তথা ॥৫॥ 

ত্র ব্রতিষু মধ্যে ভগবন্তুক্তিহেতুব্রতপরতা ভগবস্তত্ত লঙ্গণং ॥ 

ঘেণ। স্বান্দে শ্রীমার্কপ্েয়-ভগীরথসংবাদে ।-_ 

দশমীশেষ-সংযুক্তং দিনং বৈষ্ণববল্লভং । নোপাসতে মহীপাল তে বৈ ভাগবতা নরাঃ ॥ ৬॥ 

প্রাণাত্যয়ে ন চাশ্রস্তি ধিনং প্রাপ্য হরেন্নরাঃ | কুর্বন্তি জাগরং রাত্রৌ সদা ভাগবতা৷ হি তে ॥৭॥ 

উপোষ্য দাদশীং শ্দ্ধা রাত্রৌ জাগরণান্বিতাং। অক্লান্ত সাধয়েদযস্ব স বৈ ভাগবতো নর; ॥ 

ষ্টধাবিভক্দিনভাগৌ নয়েং। পঞ্চমভাগে গৃহস্থন্ত ভোঙ্গনবিধানাৎ ॥ ৩॥ বিষ্ুভক্- 
মেব লক্ষয়তি বিষ্ণুরেবেতি । দেবত। ইষ্টদেবত্বেন পুঙ্য ইত্যর্থঃ। এষ বষ্ণবঃ বিষ্ণুভক্তঃ 

স্মৃত: | ৪ ॥ 

এব? বিষ্দেবতাকত্বঘান্রেণ সামান্যতে। ভগবদ্তক্তানাং লক্ষণং লিখিত্বা ইদানীং ব্রতাদি 
বিশেষেণ বিশেষতে। লক্ষণানি লিখতি ব্রতেতি , ব্রতমুপবাসাদি । কন্ম সদাচারঃ। গুণ: 

করুণা: । জ্নমাত্মরনাম্মবিবেকাদি | ভোগঃ বিষয়সেব।। জন্ম সংকুলোতপত্তযাদি | 

আদিশব্দাৎ বিদ্যাবিভ্তা্দিঃ। তদ্ঘ,ক্রেযু। যদাপি ব্রতাদীনামহেতুত্বাং তেষু বিষুতক্তা 
ন সম্ভবপ্ঠি, তথাপি তেষু জনেষু মধ্যে তথা শৈবেষপি মধো। চকার উক্তসমুচ্চয়ে। তথা 

তথ! তেন ব্রতাদি-বিশেষেণৈব প্রকারেণ কৃষ্ণন্য ভক্তাঃ সস্তি বর্তস্তে। ব্রতাদিনিষ্ঠতত্তদ- 

সাম্প্রদায়িকমধো  ভগবস্ক্তিহেতুভগবদ্বতাদিপরতয়া তত্তদ্ধিশেষবে। ভগবন্তত্ত। জ্ঞেয়| 
ইতার্থঃ ॥ ৫ ॥ তদেব ক্রমেণ বিবিচা লিখতি তত্রেত্যাদিনা! হরেঃ প্রিয় ইত্যন্তেন। 

লি একাদশীব্রতাদিভিরেব শ্রবণাদিমুখ্যভক্তিপ্রবৃত্তেঃ । যদ্বা ভক্তিহেতুর্যস্যাং 

, ভূগবদ্তক্তিং বিন। ভগবদ্ধুতেঘ প্রবৃত্তেরিতি দিকৃ। এবমগ্রেইপ্যৃহম্। বৈষববল্পভং 
সী ॥৬॥ প্রাণাতায়ে মরণ-সঙ্কটেইপি প্রাপ্তে সতি॥ ৭॥ ভগবন্তকির্ন 

অনন্তর ভগবস্তক্তলক্ষণ কথিত হইতেছে ।-__লিঙ্গপুরাণে সাধারণত: লিখিত আছে, বিষু 

ধাহার অভীষ্ট দেব, তাহাকে বৈষ্ণব বল! যায়। ৪। 

উত্ত বিষয়ে বিশেষ কথিত হইতেছে ।-_ধাহার। উপবাসাদি ব্রত, সদাচার, করুণ? প্রভৃতি 

গুণ, আত্মানাত্মবিবেকাি জান, বিষয়-সম্ভোগ, সদ্ধংশে উৎপত্তি ও বিদ্যাবিত্ত প্রভৃতি-সমন্থি ত, 

তাহার্দিগের মধ্যে ও শৈবগণাভ্যন্তরেও উল্লিখিত বিশেষপ্রকার ব্রতাদি ছার! শ্রীহরির ভক্তগণ 
বর্তমান আছেন।৫। উত্ত ব্রতিগণমধো ভগবন্তক্তিহেতু-ব্রতপরতাকেই ভগবস্তক্তলক্ষণ কহে। 
স্কন্দপুরাণের মার্কগ্েয়-ভগীরথ-সংবাদে লিখিত আছে, হে নৃপতে ! ধাহার! দশমীশেষসমন্ধিত 

বিষুপ্রিয়্ দিনের ( একাদশীর) উপবাস ন! করেন, তাহারাই বৈষুব বলিয়। অভিহিত ।৬ মৃত্যু- 
স্ঘটেও হরিবাসরে আহার ন| করিলে এবং এঁ দিনের নিশ! জাগরণ করিলে তাভারাই ভগব- 
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ভক্তির্ন বিচ্যুত! যেষাং ন চ্যতানি ব্রতানি চ। স্কপ্রিয়ঃ শ্রীপতিযেষ।ং তে স্থাভভাগবত। নর।ঃ ॥৮ 

কশ্মিষু ভগবদর্পণাদিন। তদাজ্ঞা-বুদ্ধয1 বা ভক্তিহেতূঃ সদাচারপরতা। ॥ ৯ ॥ 

ধর্শার্থং জীবিতং যেষাৎ সস্তানার্থঝ মথুনং । পচনং বিপ্রমুখ্যার্থং জেয়ান্তে বৈষব। নরাঃ ॥১০। 
অধ্বগন্ত পথিশ্রান্তং কালেহস্র গৃহমাগতং | যোইতিথিং পূজয়েছ্ক্তা। ঠবষ্ণবঃ সন সংশয় ॥১১। 

সদাচাররতাঃ শিষ্টাঃ সর্ববভূতান্থকম্পকাঃ। শুচয়স্তাক্তরাগ! যে সদা ভাগবতা হি তে॥ :২॥ 

পাল্পে বৈশাখমাহাজ্য্ে শ্রীনারদাঙ্বরীষ-সংবাদে ।-__ 
জীবিতং যস্য ধশ্মার্থে ধন্মো হধ্যর্থমেব চ। অহোপাত্রাণি পুণ্যাথে তং মন্যে বৈষ্বং জনং ॥১ ৩ 

বিচ্যুতেতোতন্তক্ষণং নির্দিশতি ব্রতানি একাদশী-কার্তিকাদি-নিয়মাঃ শ চাতানি নাপধাঙানি। 

যেষাং ব্রতানাং সন্বদ্ধেন শ্রীপতিঃ স্থপ্রিয়ঃ ম্যাং ॥৮॥ ভগবতি অপণং কম্মণস্ততফলসা ব। 

নিবেদনং। আদিশব্বাচ্চ ভগবতীন্তধামিণা (প্রেরিতোইহং করোমীতি দাসভাববিখেমঃ। 

নন্বেবমপি কর্মণোহত্যন্তবহিরক্ত্বেন তথান্তর্ামিৃষ্ট্য। সমর্পণাৎ জ্ঞানবিশেদম্পর্শেন চ সাক্ষাগ্ুপ্ডি- 
হেতুত্বাভাবাৎ তৎপরত্েেন ভগবস্তক্তলক্ষণং ন ঘটত ইত্যাশঙ্কা পঙ্গান্তরং লিখতি। 
তস্য ভগবত; আজ্ঞা, ুতিস্থতী মটমবাজ্ে ইতি ব্চনাদবেণ তত্তদ্বিভিত কম্মীচরণং, ওগবদাজজ।- 

প্রতিপালনমেবেতি সিধ্যতি। এবং ভগব্ধর্পণাঁদিন। রত: সদাচারঃ সংকন্ম 'ভগবদ্ধুক্তি- -ডেতু 

ভবতি অতস্তৎপরত।| কম্মিযু মধ্যে ভগবদ্ধক্তলক্ষণমিতার্থঃ | এবমখ্রেহপি জেয়ং ॥ ৯ ॥ বশ্মাথ- 

মিত্যাদৌ যদ্যপি সাক্ষাস্ভগবদর্পণাদিকং ন অয়তে, তখাপি তে বৈষঃবাঃ জের! ইন্ত্যাছাক্তা। 'ন্ 
তত্র তগবদর্পণাদিকমৃহামেব। অন্যথা! কেবলতত্তৎকর্মনিষ্ঠয়! ভগবংসঙ্বদ্ধমাত্রাভা বাদৈষব এ. 
সুপপত্তেঃ ৷ অথব! ধর্ধার্থমেব জীবিতং ন তু বিষয়ভো গার্থং সন্তানার্থমেব মৈথুনং ন তু স্বখার্থং, 
পচনম্ অল্নাি-পাকক্রিয়। বিপ্রমুখ্যার্থমেব ন তু স্বার্ৎ। তে বৈষবাঃ টবষ্ণবস্ববান্তিরেকেণ 
তাদৃশশুদ্ধচিত্তত্বাভাবতন্তথা প্রবৃত্তসম্তবাদিতি দিক ॥ ০ ॥ ভক্ত্যা ভগবত্প্রীত্য। ॥ ১১॥ শিকষ্টাঃ 

শান্্রপরাঃ | ত্যক্তো রাগঃ কর্দমফলাদৌ যৈস্তে। এব তগবদর্পণমায়াতমে ॥ ১২ ॥ এবং যস্য 

স্তক্ত বলিয়া পরিগণিত হ্ন /৭। যে ব্যক্তি উপবাসী থাকিয়া জাগরণ সহকারে অ অল্প প্রমাণে বিশুনগা 

দ্বাদশী সাধন করেন, তিনিই ভাগবত বলিয়া কীন্তিত। বাহার! ভক্তি হইতে বিচল্সিত নহেন, 
ধাহার। একাদশীব্রত তঙ্গ ব| কার্তিকাদির নিয়মভঙ্গ না করেন এবং ধাহার। শ্রীহরিকেই প্রণয়- 

পাঁজর বলিয়৷ জানেন, তাহারাই ভগবন্তক্ত বলিয়! কীর্তিত। ৮। ধাহারা কর্দ্পরায়ণ, তাহার! 

যদি ভগবানের প্রতিই কম্খফল অর্পণ করেন, আর এইরূপ জানে সদাচারনিষ্ঠ থাকেন যে, 
শ্রুতিস্থতি ভগবানের আদেশ, আমি সেই আদেশ পালন করিতেছি, তাহা হইলে তাহাদের 

পক্ষে উহাই ভক্তির হেতু বলিয়া নির্দিষ্ট । » ধর্্নকন্মার্থই ধাহাদিগের জীবন, বস্তানার্থই ধাহা- 
দের মৈথুন, এবং বিগ্রজেষ্টগণের জন্তই ধাহাদের অক্জাদিরদ্ধনক্রিয়া সমাহিত হয়, তীহা 
রাই টবঞ্চব বলিয়া পরিকীর্তিত। ১০। য্থাকালে পথশ্রাস্ত পথিককে গৃহাগত দেখিয়া যিনি 
অতিথিবোধে প্রীতমনে তদীয় অর্চন! করেন, নিঃসন্দেহ তিনিই বৈষুব বলিয়া পরিগণিত |১১। 

সদাচারনিষ্ঠ, শাস্াহ্থরাগী, সর্বঞজীবে দয়াবান্, পবিত্র ও কর্মফলপরিত্যাগী বাকিরা নিঃসুন্দেহই 
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লৈঙ্গে চ।__ 

বিষুল্ক্তিসমাধুক্তান্ শ্রোতন্মারতপ্রবর্তকান্। প্রীতো ভবতি যো দৃ্ট। বৈষণবোহসৌ প্রকীন্তিতঃ ॥ 
গুণবংনথ ভক্তিহেতু: কপালুত্বাদি-সদগ্ণশীলতা | 

স্কান্দে তত্রৈব ।-_ 
পরছুঃখেনাত্মহুঃখং মন্যান্তে ষে নৃপোত্তম। ভগবদ্ধম্মনিরতান্তে নর! বৈষবা নৃপ ॥ ১৫॥ 

তৃতীয়স্কন্ধে শ্রীকপিলদেবসহৃতিসংবাদে ।__ 
তিতিক্ষবঃ কারুণিকাঃ সুহ্ৃদঃ সর্ধবদেহিনাং। অজাতশত্রবঃ শাস্তাঃ সাধবঃ সাধুভৃষণাঃ ॥ ৬ 

পঞ্চমন্বন্ধে খযভদেবস্য পুক্রাজশাসনে | 

মহৎসেবাং দ্বারমাহুবিমুক্তেস্তমোদ্ধারং যোষিতাং সঙ্গিসঙ্গং ৷ 

মহাস্তন্তে সমচিত্তাঃ প্রশাস্তা বিমন্যবঃ সহাদঃ সাধবো! যে ॥ ১৭ ॥ 

পুণ্যার্থেহহোরাত্রাণি ভবস্তি তং ॥ ১৩॥ শ্রোতানাং স্মার্ভানাঞ্চ কর্দণাং প্রবর্তকান্ ॥ ১৪ ॥. 
অতন্ত এব নরা ভগবদ্ধশ্মনিরতা বৈষ্ঞবাঃ। যদ্ধা! বৈষ্ণব ইত্যত্র হেতুঃ ভগবতো ধর্শঃ স্বতাবঃ 
পরছুঃখসহিষ্ণতাদিস্তত্র নিতরাং মত! ইতি ॥১৫॥ যে তিতিক্ষবঃ ক্ষমাশীলা:, স্ুহৃদঃ নিরুপাধ্যুপ- 

কারিণঃ, শাস্তাঃ ক্রোধাদিরহিত1 বিনয়াদিমন্তো বা, সাধু স্থশীলমেব ভূষণং যেষাং তে। তুলসী- 
মালাদি সদ্দুব্যংবা। তে সাধবঃ ভগবন্তক্তা ইতার্থ | অহং ভক্তপরাধীন ইত্যুপক্রম্য সাধবে! 
হৃদয়ং মহামিত্যাছ্যপসংহারে বদতা শ্রীভগবতা৷ সাধব এব ভক্ত! ইত্যভিব্যপ্রনাং। এবং মহচ্ছবঝে- 

নাপি মুখ্যতয়।৷ ভগবন্তক্ত এবাভিধীয়তে শ্রীপ্রহনাদোক্কৌ। হরাবভক্তস্ত কুতো মহদগ,ণ ইত্যাদি- 
বচনার্থবিচারাৎ। তথ৷ সচ্ছব্দেনাপি ভগবন্তক্ত এব । যৎ-পাদপঙ্থজপলাশবিলাসভক্ত্যা কর্মাশয়ং 

গ্রখিতমুদগ"্যন্তি সন্ত ইত্যাদিবচনার্থাহুসারাদিত্যেষা দিক্ ॥ ১৬॥ বিমুক্তেঃ শ্রীবৈকুঠলোক- 

প্রতুর ভক্ত বলিয়া গণ্য। ১২। পন্মপুরাণে বৈশাখমাহাত্মে নারদা্বরীষসংবাদে লিখিত আছে, 
ধশ্মার্থই যে ব্যক্তির জীবন, শ্রীরুষ্ণের প্রীত্যর্থ ধাহার ধর্শ এবং যিনি পুণ্যকশ্বানুষ্ঠানেই 
দিবারধত্রি অতিবাহিত করেন, তিনিই বৈষ্ণব বলিয়। গণ্য । ১৩। লিঙ্গপুরাণে লিখিত 
আছে, যে ব্যক্তি শ্রুতিবিহিত ও স্থৃতিবিহিত কর্মগ্রবর্তক, হরিভক্তিপরায়ণ জনগণকে 
দেখিয়া! সন্থষ্ট থাকেন, তিনিই প্রকৃত বৈষ্ণব বলিয়া কীর্তিত। ১৪। গুণশীল ব্যক্তিতে 

দয়াদি যে সন্গুণ বিরাজিত থাকে, তাহাই ভগবন্তক্তির হেতু বলিয়া নির্দিষ্ট । স্বন্দপুরাণে 
মার্কত্ডেয়-ভগীরথসংবাদে লিখিত আছে, হে নৃপসত্তম ! যাহাদের নিকট পরছুঃখ আত্মছুঃখ 
বলিয়া! উপলব্ধ হয়, সে সকল ভগবদ্ধশ্মান্থরাগী মহাত্মারাই বৈষ্ণব বলিয়া কীর্তিত। ১৫। 

ভাগবতের তৃতীয়ন্কন্ধে কপিল-দেবহৃতিসংবার্দে বর্ণিত আছে, তিতিস্ষু, কারুণিক, সর্বজীবের 
সুদ, অজাতশত্র, শীস্তচরিত ব্যক্তিরাই সাধু, আর ন্ুণীলতাই তাহাদিগের একমাত্র 
অলঙ্কার। ১৬। পঞ্চমস্কন্ধে খষভদেবের পুত্রান্থশীসনে বর্ণিত আছে, হে বৎসগণ ! মহৎসেবাই 
মুক্তির দ্বার এবং যোষিং-সঙ্গি সঙ্গই সংসারহেতু বলিয়া স্ধীগণ কর্তৃক কীর্তিত হইয়া থাকে । 
হে পুত্রগণ ! ধাহারা জীবের স্হদ্, প্রশান্ত, রোষহীন, সদাচারনিষ্ঠ ও সর্বজীবে সমচিত, 



১০ম বিলাস: ] রীপ্রীহরিভক্তিবিলাসঃ। ৫০১ 
একাদশস্কন্ধে ভগবং-প্রদত্তোদ্বপ্রশ্বোত্তরে ॥ .৮ ॥-_ 

কপালুরকৃতব্রোহস্তিতিক্ষুঃ সর্্বদেহিনাম। সত্যসারোইনবদ্যাত্বা সমঃ সর্রবোপকারক:। 
কামাক্ষভিতধীর্দাস্তে।মৃুঃ শুচিরকিঞ্চনঃ | অনীহো! মিতভৃক্ শাস্ত: স্থিরে মচ্ছরণো। মুনিঃ ॥ 

অগ্রমত্ো! গভীরাত্মা ধৃতিমান্ জিতষড়.গুণঃ ৷ অমানী মানদঃ কলো মত্রঃ কারুণিকঃ কবি; 
বিষুপুরাণে যম-তস্তটসংবাদে ।-_ 

ন চলতি নিজবর্ণধর্্মতো ঘঃ, সমমতিাস্ম-স্হদিপক্ষপক্ষে | 

ন হরতি ন চলতি কিঞ্িছুচ্চৈ:, স্থিরমনপং তমবেহি বিষুঃভক্তম্ ॥ ১০। 

জ্ঞানিযু ভক্তিহেতুজ্ঞানবত্ত। | 
একাদশে হবিযোগেশ্বরোতরে ।_ 

সর্বভূতেষু যঃ পশ্তেং ভগবস্তাবমাত্মনঃ । ভূতানি ভগবত্যাত্মন্েষ ভাগবতোত্তমঃ ॥ ২০ ॥ 

প্রাপ্তিলক্ষণায়াঃ তমসঃ সংসারস্য নরকম্ বা দ্বারং। সাধবঃ শান্তাহবর্তিনঃ ॥ .৭॥ শ্রীভগবত। 
প্রকর্ষেণ দত্তে উদ্ধবরৃতপ্রশ্নস্য সাধুস্তবোত্রমঃঙ্লোক মতঃ কীদৃগৃবিধঃ প্রভো৷ ইত্যস্য উত্তরে 
প্রতিবচনে ॥ ১৮ ॥ কুপালুঃ পরছুঃখাঁসহিষুঃঃ | সর্বদেহিনাং কেধাঞ্চিদপ্কৃত-দ্রোহঃ। যন্ধা সর্বব- 
দেহিনাম্ উত্তম-মধ্যম নীচানাং তিতিক্ষুঃ অপরাধসহিষ্ণঃ। সত্যং সারঃ স্থিরং বলং যন্য সঃ। অন- 
বদ]াত্মা অনুয়ারদি-রহিতঃ। স্থখছুঃখয়োঃ সম: । যথাশক্তি সর্ধেষামুপকারক:। কামৈরক্ষভিতচিত্তঃ | 

দাস্তঃ সংযতবাহোক্দ্িয়ঃ | মৃছুঃ অকঠিনচিত্তঃ | শুচিঃ সদাচারঃ | অকিঞ্চনঃ অপরি গ্রহঃ । অনীহঃ 

ৃ্ক্রিয়াশূন্যঃ | মিততৃক্ লঘাহারঃ | শান্তঃ নিয়তান্তঃকরণ: | স্থিরঃ স্বধর্মনিয়মাদৌ। মচ্ছরণঃ 
মদেকাশ্রয়ঃ | মুনির্মননশীল: বৃথাবার্ভাত্যাগী বা। অগ্রমত্তঃ সাবধানঃ | গভীরাত্ম। নির্বিকার: । 
ধৃতিমান্ বিপদ্যপি অকৃপণঃ | জিতষড়.গুণ:, ক্ষু-পিপাসে শোক-মোহো জরামৃত্যু ষড়শবয়ঃ এতে 
জিতা যেন সঃ। অমানী মানাকাজ্ষা-রহিতঃ। অন্তেভ্যো মানদঃ। কল্যঃ পরবোধনে দক্ষঃ | 

মৈত্রঃ অবঞ্চকঃ। কারুণিকঃ করুণয়ৈব সর্বত্র প্রবর্তমানঃ ন তু দৃষ্টলোভেন | কৰিঃ সম্যগ্জ্ঞানী 
ভগবদ্বর্ণনশীলো৷ বা। যদ্যপ্যেতে পরদুঃখাসহিষুণুতাদয়ো গুণাঃ কতিচিদন্তেষপি সম্ভবেয়ং 

তথাপি যস্াস্তি ভ্ির্ভগবত্যকিঞ্চন! সর্ববেগপৈস্তত্র সমাসতে স্থরা ইত্যাদিন্যায়েন সর্বেষা- 

মেষাং গুণানাং ভগবস্তক্তেঘেব সম্যক বুত্তেঃ। কিংবা ভগবস্তক্তানাং শুদ্ধসাত্বিকতয়া তেঘেব 

তাহারাই মহৎ বলিয়া অভিহিত । ১৭। একাদশস্কন্ধে উদ্ধবের প্রশ্নোত্তরে ভগবানের উক্তি 
আছে, ভগবান্ বলিলেন, ধাহারা কোন জীবের প্রতি কখনও ফ্রোহাচরণ ন! করেন, 

ধাহারা তিতিক্ষু, কৃপালুঃ সত্যসার, অন্ুয়াহীণ, স্খছুঃখে সমভাবাপন্ন, সকলের 

উপকারী, কামসমূহে অক্ষৃব্ধমনা:, দাস্ত, সরলচিত্ব, সদাচারবান্, অকিঞ্চন, অনীহ, মিতভোজী, 
শীস্ত, স্থির, মদীয় শরণাগত, অপ্রমত্, বিকাররহিত, ধৈধ্যশীল, ক্ষুংপিপাসা-শোক-মোহ- 

জরা-মৃত্যু-জয়ী, বাসনা-রহিত, অমানী, মানপ্রদ, পরপ্রবোধনে সক্ষম, বঞ্চনাশৃন্ত, কারুণিক 
ও সম্পূর্ণজানী, তাহারাই বিষুভক্ত জানিবে। বিষ্ুপুরাণে যম-যমদূতসংবাদে লিখিত আছে, 



৫০২ শ্ীপ্রীহরিভক্তিবিলাঃ | [ ১ম বিলানঃ। 

নযস্ত স্বপর ইতি বিভ্রেধাত্মনি বা ভিদ]। সর্ধভূতসমঃ শাস্তঃ স বৈ ভাগবতোত্বমঃ ॥ ২১। 

্ঞাত্ব। জ্ঞাত্বাথ যে বৈ মাং যাবান্ যশ্চাম্মি যাদৃশঃ। ভজন্ত্যনন্তভাবেন তে মে ভক্ততমা মতাঃ॥২২ 
ঈশ্বরে তদর্ধীনেষু বালিশেযু দ্বিষৎস্থ চ। প্রেমমৈত্রীকুপোপেক্ষা যঃ করোতি স মধ্যমঃ॥২৩। 

নিষ্টাব্যাপ্ত্া৷ তৈগু ৈগবদতক্তত্বং বোধ্যত ইতি নিক  এবমগ্রেহপৃহৃং ॥ ১৯ ॥ শ্রীহবি- 
যোগেশ্বরশ্য উত্তরে, অথ ভাগবত ব্রুত যদ্ধর্শে। যাদুশো নৃণাং। যথ! চরতি যদ্জূতে ধৈলিঈগৈ- 
তগবতপ্রিয়ঃ ইতি শ্রীনিমিপ্রশ্নস্ত প্রতিবচনে। তত্র যদ্ধন্ম। য্মিন ধর্শে পরিনিষ্ঠিত 
ইত্ান্যোত্তরং সর্বভূতেঘিতি। আততত্বাচ্চ মাতৃত্বাদাত্বা হি পরমে! হরিরিতি তন্ত্রোক্তেঃ 

আত্মনে। হরেঃ সর্বস্ৃতেষু মশকাদিবপি নিয়ন্তস্তবেন বর্তমানস্ত ভগবস্ভাবং নিরতিশযৈশ্বধ্যমেব 
যঃ পশ্তেৎ ন তু তারতম্যং। অয়ঞ্চাম্জ্ঞানপর ইতি জেয প্রকরণবলাং। এবমগ্রে 
ঈশ্বর ইত্যাদিপদ্যদ্ধয়েৎপি। অতএব পশ্তেদিতি সম্ভাবনায়াং সপ্তমী। আত্মজ্ঞানপরশ্য 
তাদৃশভগব গুজ্ঞানাসম্ভবাতথ! আত্মনি হরাবেব ভূতানি চ যঃ পশ্যেং। কথস্ত,তে ভগবতি ?-_ 

অপ্রচ্যুতৈশ্বধ্যাদ্দিরূপে ন পুনর্জডমলিনভূতাশ্রয়ত্েন জাভ্যাদি প্রসক্ত্য। ই্ধ্যাদিরচাতিং 

পশ্ঠেৎ, স সর্ববন্ধ পরিপূর্ণৎ ভগবন্তবং পুন ভাগবতোত্তম ইত্যর্থঃ ॥ ২০ ॥ বিত্তেষু স্বীক্বং 

পরকীয়ং বেতি আত্মনি চ স্বপরে| বেতি ভেদো যন্ত নাস্তি যতঃ সর্বভূতেষু সমঃ। ভগবদৃষ্য। 
ভগবত্ততবৃষ্য। ব ব্যবহীরাদিন। তুপ্যঃ অতএব শান্তঃ ভগব্িষ্বুদ্ধিঃ সম মন্রিষ্ঠতা-ুদ্ধেরিতি 

ভগবন্ুক্তেঃ। বৈ প্রসিদ্ধ । অশ্য চ সদ! ভগব্িষ্টত্বেন সর্বত্র সদ্ধাধহারাদিন! পূর্বোক্ত।দপি 
তৈষ্্যমৃহম। অতএব তন্মাহুত্তরো লেখ্য এবমগ্রেইপি ॥ ২১ ॥ যাবান্ দেশকালাপরিচ্ছিননঃ | 

যশ্চ সর্বাত্ম। তং মাং জ্ঞাত্ব। জ্বাত্ব। পুনঃ পুনজ্ঞণত্বা একান্তভাবেন যে ভজন্তি। যদি চৈবং 
ব্যাখ্যেয়ং্যাবান্ নিত্যকৈশোরাদিরূপঃ, যশ্চ শ্রীদেবকীনন্দনযশোদাবংসলেত্যাদিরূপঃ যাদৃশঃ 
সহজপরমসৌন্দর্যযগুণলীলারসবিশেষাশ্রয়ঃ | অন্য সমানম্। ভাবঃ প্রেয় এব পূর্াবস্থা 
তত্রাপীস্বরপৃষ্ট্য। ভয়গৌরবাদিনা বিশুদ্্বাভাবাৎ বিশ্তদ্বপরমণুরুযার্থরূপপ্রেম্ো৷ ন্যনঃ অতএব 
শীস্বামিপাদৈশ্চ তদ্ধ্যাখ্যাতং সর্ধবলক্ষণনারমাহেতি। যদ্বা প্রথমং জ্াত্বা অথানস্তরমজ্ঞাত্বা! তক্তি- 

পরিপাকেনান্সন্ধায়েতি। যদ্বা অপ্যর্থে অথশবঃ| জ্ঞাত্ব। ত্বজ্ঞাত্বাপি কেবলমেকাস্তিস্বেন 

যে ভঙ্জন্তি পরিচরন্তোব, তদ| প্রেমপরতাদৌ : পদ্যমেতদ্ষ্টব্যং ॥ ২২॥ ঈশ্বরে ভগবতি প্রেম, 
সা ও ০ 

ধিনি নিঙ্গজ বর্ণাশ্রম হইতে ত্রষ্ট নহেন, যে বাক্তি আপনার কুত্বদ ও অরিপক্ষে সমবুদ্ধি-। 

বিশিষ্ট, যিনি পরদ্রব্যহারক বা উদ্ধতম্বভাব নহেন, ধাহার চিত্ত স্থির, তিনিই বিষুতক্তি মান্ 

বলিয়া! অভিহিত ।১৯। জ্ঞানিগণে যে জ্ঞানবত্তা বিদ্যমান থাকে, ভাহাই ভক্তির কারণ বলিয়! 

জানিবে! একাদশস্কন্ধে লিখিত আছে, হবি বলিলেন, হে নৃপতে ! যে ব্যক্তি সর্ব জীবে 
ভগবস্তাব এবং সর্বজীবকে ' ভগবদাতআ্মাতে দর্শন করেন, তাহাকেই ভাগবতশ্রেষ্ঠ বলা 

যায়। ২*। স্বীয় ধনে বা পরধনে ধাহার ভেদজ্ঞান নাই এবং যিনি সকল আত্মাতেই 

সমজান করেন, সর্ববভৃতকে -তুল্য দর্শন করেন আর যিনি শাস্তচিত্ত, তাহাকেই ভাগবত 

শ্রেষ্ঠ বল! যায়। ২১। আমাকে দেশকালপরিচ্ছিন্ন, সর্ধব/জ্ব।। সচ্চিদানন্বরূপ বলিয়া পরি- 



১*ম বিলাস: |] সী শ্রীহরিভক্তিবিলালঃ। ৫০৩ 

অঙ্চায়ামেব হরয়ে পৃজাং যঃ শ্রদ্ধয়েহতে। ন তন্তক্তেযু চান্তেষু স ভক্ত: প্রাকৃত; স্থতঃ ॥২৪। 

ভোগবত্স্থ ভক্তিহেতুভোগানাসক্তত]। 

গৃহীত্বাপীন্দরিয়ৈরর্থান্ যে! ন দেষ্টি ন কাজ্ষতি। 
বিষোৌমণয়ামিদৎ পশ্ঠন্ স বৈ ভাগবতোভ্তমঃ ॥২৫। 

সপ শশা রর আজ 

ভাবীনেযু তত তস্তক্তেযু [মৈত্রী সখ্যং, বালিশেষ অজ্ঞেযু কূপাং দ্বিষৎস্থ চোপেক্ষাং যত রিযোছি 

ম মধ্যমভাগবত ইতার্থঃ তাদৃশভেদদর্শনাৎ। যদ্ধা সর্বভৃতেঘিতান্তায়মর্থে। দ্রষ্টব্যঃ । আত্মনো 

যঃ ভগবান্ ইষ্টদেবঃ শ্রীরুষত্তশ্ ভাবং প্রেম সর্বভূতেযু যঃ পশ্টেৎ। তথা যানি সর্বাণি 
তেষাঁঞ্চ ভাবং ভগবতি যঃ পশ্তেৎ। তেষাং তগ্ভাবে হেতুঃ আম্মনি আত্মবৎ স্বতে! জগতঃ 

প্রেমাম্পদে | যদ্বা চেতয়িতরি ততপ্রেরণ প্রনাদেনৈব তগ্চাব উতার্থঃ। কিংব| আত্মনোহপি 

চেতয়িতৃত্বেন তশ্ত পরমা আ্তয়াত্মনোইপি সকাশাৎ পরমপ্রেমাম্পদত্বং যুক্তমেবেতি। এব 
স্বয়ং পরম প্রেমরসপ্রততয়া স্বান্্ুমানেনানোঘপি তথাদৃষ্ট্যাসৌ 'ভাগবতোত্তম এব ইত্যর্থঃ ইতি। 
তবপেক্ষয়। চাশ্য মধ্যমত্ত্মুচিতমেব। তাদৃশপ্রেমরাহিত্যেন সর্বত্র তাদৃশদৃষ্ট্ভাঁবাৎ ইখং 
ব্যাখ্যায় চ পদ্যমিদং প্রেমপরতাদে দ্রষ্টব্য ॥ ২৩ ॥ অষ্চচায়াং প্রতিমায়ামে পৃজামীহতে 

করোতি। ন তদ্বক্তেযু অনোষু চ ন শ্ুতরাং করোতি, প্রারৃতঃ প্ররুতি প্রারস্তঃ অধুনৈব 

প্রারব্তক্তিঃ শনৈরুত্তমো ভবিষ্যতীত্যর্থঃ। অঙ্াক়্ামিতানেন চ তশ্য শিত্রার্চানুদ্ধাপগম- 
স্ুচনাৎ। পুজ্যে বিষে শিলাধীরিত্যাদিবচন প্রমাণেন দোষবিশেষাপত্তেস্তথ| বৈভুবা- 
সম্মাননাচ্চ কনিষ্ঠত্বং দর্শিতং। যদ্ব। অঙ্চয়ামিতি নিমিত্রসপ্রমী। পুজার্থমের হরেং পৃজাং 

শদ্ধয়া করোতি তথা অন্যেষু চ দেবতাস্তরেষু শুভ্তঃ ন চ তদ্তক্তেযু বৈভবেষু ভক্রুঃ। স 

প্রাকৃতঃ কনিষ্ঠো ভাগবত ইত্যর্থ:। সোইপি ভগবংপুজা-প্রবৃত্ত কালেনোত্তমো ভবতীতি 

জেয়ং। অন্য চ দেবোতমাদিজ্ঞানেনৈব কিংবা হরেঃ পূজনেইনব লোকেষু নিজপুজা শ্যারি- 
ত্যনেন তৎপৃজায়াং প্রবৃতেজ্ঞানিত্বং গময়তি ॥ ১৪ ॥ প্রীকুষ্ণাবিষ্টচিন্তে। ন গৃত্কাত্যেব ইন্জিষসৈ 

রর্থান্ বিষয়ান্ গৃহীত্বাপীত্যপিশবার্থ:। ন ঘ্ধষ্টি তেষাৎ দোষবব্বেখপি সতি ন নিন্দাদিকং 
করোতীত্যর্থঃ। ন কাজ্ষতি ৪1৮ সতি ন কাময়তে যথোৎপন্নমেব তান্ সেবতে 

ইত্য্থঃ ভোগানামক্ত্বাৎ। তত্র হেতু ৷ ইদমর্থাদিক কং সর্বমপি বিষম? য়া মায়েতি 
পপ সা সপ জা আপ শশা শা শা 

জ্ঞাত ধাক্ক আর; না থাকুক্, অনন্য ভাবে বধিনি উপাসন। করেন, ভাহাকেই মদীয় তকুত্রে্ট 

সাধু বলিয়া বিদিত হইবে ।২৩। শ্রদ্ধা সহকারে প্রতিমাসে জনার্দনের অর্চনা করিলেও 

যদদি বিত্ত অথবা অপরকে অর্চনা না করেন, তাহাকে প্রাকৃত বলা যায়। তিনি ক্রমে 

ক্রমে ভক্তির উত্তমাধিকারিত্ব প্রাপ্ত হইয়৷ থাকেন। ২৪। ভোগযুক্ত ব্যক্তিবর্গে ষে ভোগ- 

বিষয়ে অনাসক্তি, তাহাই ভক্তির কারণ জানিবে। একাদশস্বন্ধে লিখিত আছে, হে নৃপ! 

ধিনি জনার্দীনে নিবিষ্টমনা, তিনি ইন্দ্িয়ষে!গে তদর্থ রূপরসাদি গ্রহণ করিয়াও বিশ্বকে 

বিষ্ুমায়৷ বোধে হ্-বা হবে প্রদর্শন না করেন, তাহাকেই ভাগবতশ্ে্ঠ বলা যায়। ২৫। 



৫০৪ শ্রীষ্রীহরিভক্তিবিলাসঃ | [১*ম বিলাসঃ। 

সঙ্জন্মবিদ্যাদিমতন্্ব ভক্তিহেতুনিরভিমানিতা৷ ॥ 
তত্রৈব।-_ ন যস্য জন্মকর্শত্যাং ন বর্শাশ্রমজাতিভিঃ। 

সঙ্জতেহন্মিন্নহং ভাবে। দেহে বৈ সহরেঃ প্রিয়ঃ ॥২৬। 

ভাবাঃ কথকিত্তক্ত্যিৰ জানানাসক্ত্যমানিত। | ভক্তিনিষ্ঠাপক] জায়াস্ততো হাতমতোদিতা ।২৭। 
শৈবেধু প্রীশিবকৃষ্ণাতেদক।ঃ। 

বৃহন্লারদীয়ে ।__- 

শিবে চ পরমেশানে বিফো চ পরমাত্মনি। সমবৃ্ধা প্রবর্ত্তে তে বৈ ভাগবতোত্বমাঃ 1২৮। 

পশ্ঠন্লিতি ॥ ২৫ ॥ জন্ম সংকুলং। কর্ম তপআদি। বর্ণে বিপ্রত্বাদিঃ। আশ্রম; ব্রক্ষ- 

চর্ধ্যাদি:। জাতিঃ মৃদ্গীভিষিক্তা্ষ্ঠতাদ্যনলোমজত্বং ৷ তৈরপ্যশ্মিন্ ঈদৃশগুণবত্যপি দেহে 

যশ্যাহংশাঁবঃ মহাকুলীনোহহমিত্যাদ্যটিমানঃ সঙ্জতে, স হরেঃ প্রিয়ঃ ভগবন্তক্ষোত্তমে| 

জেয় ইতার্থঃ ॥ ২৬ ॥ নম্বেবং নির্বিশেষভগবস্ক্তলক্ষণমেবায়াতং | তত কৃতঃ ? তত্র তত্র এষ 

ভাগবতোত্বম ইত্যাদিনির্দেশাৎ। তত্রাহ ভাব! ইতি । কথঞ্চিং কেনাপি কিঞ্িৎপরি- 

চ্য্যা াবাদিন৷ প্রকারেণ য! ভক্তিস্তয়ৈব ন তু কর্মাদিন! যাস্তাঃ পূর্ববলিখিতা জানাদয়ো 

জাতা বা! যদি। তত্র জ্ঞানং সর্বভৃতেধিত্যাদিযু অনাসক্কিশ্চ ভোগানাসক্তত্বং গৃহীত্বাপীন্দরিয়ৈ- 

রিত্যজ অমানিত। চনিরভিমানত্বং ন যন্ত জন্মেত্যত্র দর্শিতং। কথস্ত,তাঃ ভক্তেঃ নিষ্ঠাপকাঃ 

পরিপাকপ্রাপকাঃ। অনেন চ ভ্কের্জাততয়। প্রাপ্তং ভেজ্জ্ানাদিফলত্বং নিরম্তং। ভক্তি- 

জাতাবাস্তরফলরূপজ্ঞানারিপরিকরৈর্ভকের্ডক্তিনিষ্ঠাফলত্বাৎ। হিশব্দোইবধারণে | ততস্তেভ্য- 

স্তদভিগ্রায়েণেব বা উত্তমতা! তেষাম্ উদ্দিতা উদগত। তত্র তত্রোক্তা ব1। অন্যথ| জ্ঞানাদি- 

মাত্রপরত্থেন ভাগবতোত্তমত্বাদান্ছপপত্তেঃ। এতচ্চ শ্রীভাগবতামুন্োত্তরথণ্ডে সকারণং 

বিবৃতমেবান্তি। অত্র চ তাদৃশজ্ঞানাদানঙ্গীকারেণাসামান্যতক্তমাত্রলক্ষণে তে লিখিতাঃ, 

তথাপি ভাগবতোতম ইত্যাদিকং পূর্ববলিখিতভ গবদ্ু.'তপরাদ্যপেক্ষয়োহ্মিত্যেষা দিক্ ॥ ২৭। 
যথা জ্ঞানাদিসম্প্রদায়েযু ভগবজজ্ঞানারদিপরতয়া ভগবদ্তক্তলক্ষণং লিখিতং, তথা শৈবসম্প্র- 

দায়েঘপি শ্রশিবেন সহ শ্রীরুফশ্তাভেদকতা অপৃথক্ দর্শনং ভগবস্তক্তলক্ষণমিত্য্থ: ॥ ২৮॥ 

্দ্ংশে ধাহাদিগের উৎপত্তি হইয়াছে এবং ধাহারা বিদ্যাদ্িসম্পন্ন, সেই সকল ব্যক্তিতে 

যে অভিমানশৃন্তত! বিরাজমান থাকে, তাহাই ভক্তির প্রতি কারণ জানিবে। উক্ত স্থলেই 
লিখিত আছে যে, হে নুপতে ! যিনি পাঞ্চভৌতিক দেহ ধারণ করিয়া জন্মজন্য, কর্শজন্য, 
বর্ণাঅমজন্য বা জাতিজন্ত অহংভাব আশ্রয় না করেন, তাহাকে কষ্ণবল্পভ বলিয়া জানিবে 

| ২৬। উক্ত স্বন্ধেই বর্ণিত আছে, জ্ঞান, অনাসক্তি ও অমানিতাদি ভাবসমূহ কিঞ্চিং 

সেবাদি ভক্তি ছারা! ভক্তির নিষ্ঠাপক হয়ঃ কাজে কাজেই পূর্ব পূর্বব ভাব হইতে উহাদের 
উত্তমতা উক্ত হইয়া থাকে। ২৭। শৈবসম্প্রদায়ের মধ্যে ধাহারা শিবে ও কষে অভেদজান 

করেন, তাহাদিগকে বৈষ্ণব বল! যায়। বৃহন্নারদীয় পুরাণে লিখিত আছে, পরমেশ্বর শিব 
ও পরমাত্বা রুষ্ণ এই উভয়ে সমবুদ্ধি থাকিলেই তাহারা ভাগবতশ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিগণিত ।২৮। 



১০ম বিলাসঃ।|] ্রীহরিভক্তিবিলাসং | ৫০৫ 

অন্তচ্চ তেষাং ভগবহ্ছাস্থার্থপরতার্দিকং। সাক্ষান্তক্যাত্মবকং মৃখ্যং লক্ষণং লিখ্যতেইধুন! ॥২৯। 
জীভাগবতশান্ত্রপরত1। 

স্কান্দে।__- | 

যেষাং ভাগবতং শাস্ত্রং সদা তিষ্ঠতি সন্গিধৌ । পৃজয়স্থি চ যে নিত্যং তে স্থ্াভাগবত! নরাঃ ॥৩৩ 
যেষাং ভাগবত শাস্ত্রং জীবিতাদধিকং ভবেৎ। মহাভাগবতাঃ শ্রেষ্ঠা বিষ্ণুন৷ কথিতা নরাঃ ॥৩১॥ 

বৈষবসন্মাননিষ্ঠ] | 

লৈঙ্গে ।_- 

বিষ্ুতক্তমথায়াতং যে! দৃষ্ট1 হুমুখঃ প্রিয় | প্রণামাদি কতরাত্যেব বাহ্থদেবে যথা তথা। 
স বৈ তক্ত ইতি জেেয়ঃ স পুনাতি জগত্রয়ং॥ কুক্ষাক্ষরা গিরঃ শৃখন্ তথা ভাগবতেরিতাঃ | 

প্রণাম-পূর্বকং ক্ষান্া যো বদেদৈষ্ণবে হি সঃ ॥ ৩২॥ 
ভোজনাচ্ছাদনং সর্বং যথাশক্ত্যা করোতি ষঃ। বিষুভক্তন্ত ততং স বৈ ভাগবত: স্বৃতঃ ॥ 

গারুড়ে | 

যেন সর্ববাত্মনা বিষ্ুভক্ত্যা ভাবে! নিবেশিতঃ। বৈষবেঘু, কতাত্বস্বান্মহ কতাত্মত্বান্মহাভাগবতো হি সঃ ॥ ৩৩॥ 
যদ্পি পূর্বববৎ শান্্রপরেষু ভাগবতশাস্ত্রপরতা! ভগবস্তক্তলক্ষণসিদ্ধেন্তৎকল্পনয়াইলমিতি প্রভাগ- 
বতশাস্ত্রপরতাদাবন্ত্াপি ব্যাখ্যা ঘটতে, তথাপি শ্রীভাগবতশাস্ত্পরতাদৌ সাক্ষাদদেব ভগবস্তক্ত- 
লক্ষণসিদ্বেন্তৎকল্পনয়ালং। অতএব লিখতি অন্যচ্চেতি। তেষাং ভগবদ্তক্তানাং সাক্ষাস্তক্যা- 
স্মকং ভক্তিম্বরূপং। অতএব পূর্ববং সর্বত্র ভক্তিহেতুরিতি ঘটিতং ॥২৯॥ 

ভাগবতং ভগবপরং শ্রীমস্তাগবতাখ্যং বা ॥ ৩০॥ য্দ্ধপি বৈষণবসংমাননমাঞ্মেব ভক্তি- 
হেতুত্বেন পূর্ব্ববং ভগবন্তক্তলক্ষণং শ্যাৎ, তথাপি কদ্দাচিদন্তত্যাপ্যাতিথ্যাদিনা তৎ ঘটত ইতি 
তগবদ্ব'তপরতাদিবং তৎপরস্বাভাবেন ভগবন্তক্ত্বহানিপ্রসঙ্গাদত্র নিষ্ঠাশবপ্রয়োগঃ । এব- 
অগ্রেহপ্হাং ॥ ৩১॥ 

তথেতি পূর্ববনমুচ্চয়ে অনির্বচনীয়। ইতি বা। ভাগবতেন বৈষণবেন ঈরিতা উক্তা:" গিরঃ 
বাক্যানি শৃখন্পি। ক্ষান্বা তা গিরঃ মোছা বদে সম্ভাষেং॥ ৩২॥ যথাশক্যা যথাশক্তি। 
ভগধন্তক্তগণের অপরাপর ভগবংশাস্ত্রপরতাদি ভক্তিলক্ষণ ণ থাকিলেও অধুনা সাক্ষাৎ : ভক্তি-. 
স্বরূপ ভগবন্তক্তির মুখ্যলক্ষণ লিখিত হইতেছে ॥ ২৯। 

অতঃপর ভাগবতশান্্পরতা 1 স্বন্দপুরাণে লিখিত আছে, যে সকল ব্যক্তির সন্গিধানে 
নিয়ত ভাগবত শাস্ত্র বিস্তমান থাকে, আর ধাহার সর্ব! ভাগবতের অগ্চন! করেন, তাহারাই 
ভগবস্তক্ত বলিয়া অভিহিত। ৩০। যাহারা ভাঁগবতশাস্ত্রকে জীবনাপেকাও : অধিক জ্ঞান 
করেন, শ্রীবিষু কর্তৃক সেই সকল মানবশ্রেষ্ঠ মহাতাগবত বলিয়া কীন্তিত। ৩১। 

অনন্তর বৈষ্বসন্মাননিষ্ঠা কথিত হুইতেছে।-_লিঙ্গপুরাণে বর্ণিত আছে, বাহুদেবকে 
যেরূপ গ্রণাম করা-ঘায়, তদ্জপ বিষুভক্তকে আগমন করিতে দেখিয়া যিনি গ্রফুলপবদনে ও 
সানন্দে তাহাকে প্রণামাদি করেন, তিনিই ভগবন্তক্ত বলিয়া জেয় এবং তদ্দারাই ত্রিজগৎ 

০ 
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প্রীতুলনীসেবানিষ্ঠা । 

বৃহনারদীয়ে শ্রীভগবন্মার্কগেয়-সংবাদে ।_ 

তুলসীকাননং দৃষ্ট। যে নমন্থুর্বতে নরাঃ। তৎকাষ্টাঙ্কিতকর্ণা যে তে কেট ভাগবতোত্রমাঃ ॥ 
তুলসীগন্ধমাস্্রায় সস্তোষং কুর্ববতে তু যে। তন্মুলমৃদ্ধতা৷ যৈস্চ তে বৈ ভাগবতোত্তমাঃ ॥ ৩৪ ॥ 

জীভগবতঃ কথাপরত।। 

বৃহন্নারদীয়ে শ্রীভগবন্মার্কগডেয়সংবাদে ।__ 

চিক যেষাং বর্ততে সাত্বিকী মতিঃ | তত্বক্তরি স্থতত্কিশ্চ তে বৈ ভাগবতোত্বমাঃ ॥ 

শ্রীভগবদর্জনসংবাদে 1 -. 

ঠা কুরুতে যস্ত্ব মখকথাঞ্চ শৃণোতি যঃ। হৃষ্যতে মৎকথায়াঞ্চ স বৈ ভাগবতোত্বমঃ ॥ ৩৫ | 

তৃতীয়গ্বদ্ধে তত্রৈব ।__ 

মদাশ্রয়াঃ কথা৷ মৃষ্টাঃ শৃরবস্তি কথয়স্তিচ। তপন্তি বিবিধাস্তাপ। নৈতান্মদর্গতচেতসঃ ॥ ৩৬ ॥ 

ক্স পাপ 
রূপেণ ভালাদৌ যৈধতা ॥ ৩৪ ॥ এবং তক্তিবাহ্াঙ্গবতাং ভগবন্তক্তানাং লক্ষণানি লিখিত্বে- 

দানীং ভক্ত্যন্তরঙ্গবতাং লক্ষণানি লিখতি মৎকথেত্যা্দিন৷ যাবদেতল্লক্ষণসমাপ্তি। সাত্বিকী 

কামাদিরহিতা স্থিরা বা। তন্তা ম্কথায়া বক্তরি কথকে ॥ ৩৫॥  এতান্ ম২কথায়াঃ শ্রোতৃন্ 

পবিত্র হয়। ভগবস্তক্তের ব্দনোচ্চারিত কর্কশবচন শুনিয়াও ধৈর্ধ্যপহকারে প্রণাম পূর্ববক 
সম্ভাষণ করিলে তাহাকে বৈষ্ণব বলিয়া গণ্য কর! যায় সন্দেহ নাই । ৩২। নিরন্তর শত্ত্যঙ্- 

গারে ভগবস্তক্তগণের ভোজনাচ্ছাদনাদি নির্বাহিত করিলে নিঃসন্দেহ তিনিই ভগবন্তক্ত 

বলিয়! গণ্য হইয়া থাকেন। গঞুড়পুরাণে বিবৃতি আছে, সর্বথা হরিভক্তিতে মনোনিবেশ 
পূর্বক বৈষ্বের প্রতি আত্মার্পপ করিলে তিনি মহাভাগবত নামে কীর্তিত হন সন্দেহ 

নাই । ৩৩। 

অতঃপর তুলসীসেবানিষ্ঠা কথিত হইতেছে। --বৃহন্নারদীয়পুরাণে ভগবান্ ও মার্কগডয়- 
সংবাদে বর্ণিত আছে, যিনি তুলসীবন দেখিয়া! প্রণাম ও তুলসীকাষ্ঠ শ্রবণমূলে বহন করেন, 

তিনিই নিঃসন্দেহ ভগবন্তক্তপ্রধান বলিয়া! গণ্য । ধাহারা তুলসীগন্ধ আস্রাণ পূর্বক গ্রীত হন 
ও তন্ম,লমৃত্তিকা' ভালতটে তিলকরূপে ধারণ করেন, তাহাদিগকেই নিঃসন্দেহ ভাগবতোত্বম 

বল। যায়। ৩৪। : 

অনস্তর শ্রীভগবানের কথায় তৎপরতা কথিত হইতেছে ।-_বৃহন্নারদীয় পুরাণে ভগবং- 

মার্কগ্র়-সংবাদে লিখিত আছে, মৎকথ। শুনিয়া ধাহাদের সাত্বিকী মতি সঞ্চার হয় এবং 

মকথাকীণ্তনকারীর প্রতি ধাহাদিগের স্থভক্তি বিষ্যমান থাকে, নিঃসন্দেহ তাহারাই ভাগ- 
বতোত্বম বলিয়া গণ্য । স্বন্দপুরাণে ভগবৎ-অঞ্জুন-সংবাদে লিখিত আছে, ষে ব্যক্তি. মতৎকথ। 
কীর্তন ও মৃংকথায় হর্প্রকাশ করেন, তীাহাকেই ভাগবতোতম বল! যাম.সন্দেহ নাই । ৩৫। 

তৃতীয়ঞ্দ্ষের উক্ত স্থানেই লিখিত আছে, যে সকল ব্যক্তি নিরস্তর অগ্রগল্ভভাবে দদীয় বিশ্ুদ্ 
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নামপরতা। 
বৃহম্ারদীয়ে ত্রৈব ।__ 

মন্মানসাশ্চ মন্তক্তা মন্তক্তজন-লোলুপাঃ। মন্নামশ্রবণাসক্তান্তে বৈ ভাগবতোত্তমাঃ ॥ ৩৭ | 
যেইভিনন্দন্তি নামানি হরেঃ শৃরস্তি হর্ষিতাঃ। রোমাঞ্চিতশরীরাশ্চ তে বৈ ভাগবতোত্তমা; ॥ 

তত্্ৈবান্তাত্র | 

অন্যেষামুদয়ং দৃষ্ট1 যেইভিনন্দস্তি মানবাঃ। হরিনামপর! যে চ তে বৈ ভাগবতোন্তমাঃ ॥ ৩৮ ॥ 
স্মরণপরত] ॥ 

তত্র স্বধন্মননিষ্ঠয়। রাগছেষাদিনিবৃত্তা। ম্মরণং ॥ 
শ্রাবিষুণপুরাণে যমতন্তটসংবাদে ।-_ 

_ন চলতি য উচ্চৈঃ ভগবৎপদারবিন্দে সিতমনাস্তমবেহি বিষুঃভক্তং ॥ ৩৯। 
বত ংস্চ তাপা: আধ্যাত্মিকাদয়ঃ ন তপস্তি ন বাথয়স্তি । কুতঃ কথয়ৈব ম্দগতং চেতো যেষাং 
তান্। ঘদ্বা যে তাপৈর্নাভিতূয়ন্তে তে সাধব ইত্যত্রার্থো ভরষ্টব্ঃ সাধুলক্ষণান্তরুক্তত্বাংৎ। 
ততশ্চ শ্রবণাদি ত্রয়ং তাপানভিভূতত্বং চৈকমিত্যেবং লক্ষণচতুষ্টমমুক্তং। যদ্বা। মদগতচেতস 
ইতি মৎস্মরণপরাংশচ ন তগস্তীতার্থ:। এবং ক্রমেণ শ্রবণ-কীর্তন-স্মরণ-পরাণাং মাহাত্ম্য 
জ্রেয়ং। তে সাধব ইতি সাধুলক্ষণান্তঃপাতিহাৎ স্বত এবায়াতি ॥ ৩৬ ॥ সদ্ক্তা ইতি মৎ- 

মেবাদিপর! ইত্যর্থ:ঃ। যগ্যপ্যেবং লক্ষণচতুষ্টযমুক্তং তথাপন্থত্র স্মরণাদিত্রযবৃণ্ডেরত্র নামপরতা- 
প্রকরণে নামশবণাসক্তত্বমেব একং লক্ষণং। তত ত্রয়ঞ্চ তত্র দৃষ্টাত্তত্বেন জ্ঞেয়ং ॥ এবমন্য- 
ভ্রাপি ॥ ৩৭॥ নামপরা ইতি নামশ্রবণকীর্তনাদিকারিণ ইত্যর্থঃ ॥ ৩৮ ॥ এবং কথাপরতয়। 

চ ভগবদ্তক্ত (নাং শ্রব্ণকীর্তনপরত্বং লক্ষণং লিখি ইদানীং ন চলতীত্যার্দিন! অর্কতাপ ইত্য- 
স্তেন স্মরণপরত্বং লিখন্ তত্র বিশেষং লিখতি তত্রেতি। | স্বধশ্মানি্টর। রাগতো দ্বেষাচ্চ। 

কথা শ্রবণ বা কীর্তন করেন, আমাতেই তাঁহা্দিগের মন নিবিষ্ট হয়; স্তরাং বিবিধ তাপ 

তাহাদিগকে তাপিত করিতে সমর্থ হয় না! । ৩৬। 5 

অনস্তর ভগবানের নামে তংপরত| কথিত হইতেছে ।-_বৃহন্নারদীয়পুরাণে পূর্বোক্ত স্থানেই 
লিখিত আছে, মদগতমনাঃ, মদ্ভক্ক, মদীয় ভক্তজনের প্রতি লোলুপ এবং মন্নামশ্রবণে আসক্ত- 

চিত্ত ব্যক্তিরাই ভাগবতোত্বম বলিয়! গণনীয় সন্দেহ নাই। ৩৭। ভগবানের নামে যাহাদিগের 
আনন্দোদয় হয়, ধাহার! হ্ষিত হইয়া হরিনাম আকর্ণন করেন এবং নামশ্রবণে ধাহারা রোমা. 

ঞিততন্থ হন, নিঃসন্দেহ তাহারাই ভগবন্তক্তশ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিকীর্তিত। উক্ত পুরাণের এ স্থানেই 

লিখিত আছে যে, অপরের উন্নতি দর্শনে ধাহার! অভিনন্দন করেন, আর যাহারা হরিনামতৎ- 

পর, তাহারা ভাগবতোতম সন্দেহ নাই । ৩৮। 
অতঃপর ভগবানের নামম্মরণে তৎপরতাবিষয় বর্ণিত হইতেছে ।-_সেই বিষয়ে স্বধর্মননিষ্ঠা 

হবার! রাগছেবাদির অপগম হইলেই স্মরণোদয় হইয়া থাকে। বিষ্ুপুরাণে যম-যমদূতসংবাদে 
লিখিত আছে, অস্থদ্ধতত্বভাব, 'ভগবৎ-পাদপদ্কে বিশুদ্ধমনা; ব্যক্তিই বিষুভন্ক বলিয়। পরি- 

ক সাপ, 
৭ ০৮ শপ শি 



৫০৮ ভ্বীঞহরিভভ্তিবিলাসঃ| 1? ১০ম বিলাস; । 

কলিকলুষমলেন যস্ত নাত্মা বিমলমতের্মলিনীক্রত্তস্তমেনং। 

মনসি কৃত-জনার্দনং মন্ুষ্যৎ সতত্মবেহি হরেরতীবভক্কং : ৪৭ ॥ 

কনকমপি রহম্যবেক্ষ্য বুদ্ধ্যা তৃণমিব যঃ সমবৈতি পরস্থং | 

ভবতি চ ভগবত্যনম্যচেতাঃ পুরুষবরং তমবেহি বিষুভক্তং ॥ ৪১॥ 

স্কটিকগিরিশিলামলঃ কক বিষুধ্্মনসি নৃণাং ক চ মৎসরাদি-দোষঃ। 
নহি তুহিনময়ুখরশিপুজে ভবতি হুতাশনদীনডি ভাগ; । ॥ ৪২। 

সীম পা সা সপ শা স্পা শশ শা সা ৪. সস শপ শ স্ * সপ শ  সপস 

আদিশবেন কলিকলুষলোভাদেশ্চ সকাশাসিবৃ্তিকপরতিঃ তা যৎ ম্মরণং। তত্র তু ম্মরণপরং 
শ্রীমন্ভগবন্তক্তং সসাধনং নির্দিশতি ন চলতীতি। উচ্চৈঃ শ্রীকষ্ণবিষয়কত্বাদতিশয়েন 
সিতং স্বচ্ছং রাগাদিরহিতং মনে! যস্ত। যদ্ধা প্রস্তাবাদর্থাপত্ত্যা বিষ্ণাবেব। কিংবা! উচ্চ: 

পরমোচ্চতরেহত্যস্তদুল্ল5 শ্রীভগবচ্চরণারবিন্দে সিতং বদ্ধং মনো যেন তং বিষুঃ এক্তং বিদ্ধি। 
সিতমন্স্যাবিজ্ঞেয়ত্বাৎ জ্ঞাপকচিহ্ান্তাহ ন চলতীতি। বিষ্চোরিয়মাজ্েত্যেবং হি ক্রিয়মাণঃ 
্বধর্ম্ো বিষণ 'প্রীণয়ন্ সত্বশুদ্ধিদ্ধারা তন্তক্তিহেতুত্বেনাতর ম্মরণস্য সাধনং। শুদ্ধসত্বস্য রাগাদ্য- 
ভাবাদাত্মনঃ স্থহ্ৃৎপক্ষে বিপক্ষপক্ষে চ সমমতিত্বং পরম্বহরণাদিনিবৃত্তিশ্চ স্বত এব ভবতীতি 

তদপি তস্য সাধনমুপপদ্যত এব । ততশ্চৈবং ব্যাখ্যেয়ং। যো ন চলতি স উচ্চৈঃ দসিতমনাঃ 

স্যাৎ তঞ্চ বিষুভক্তং বিদ্ধীতি। তত্র চ স্বধর্মনিষ্ঠাদীনাং স্বাতস্তর্েণ সর্ববেষামপি সাধনত্বং কিংবা 
যথাসম্ভবং হেতু-হেতুম্বং দ্রষ্টব্য । এবমগ্রেইপৃযহং ॥ ৩৯ ॥ অশ্যৈব প্রপঞ্চ: কলিকলুষ ইত্যা- 
দিনা। যদ্বান হরতি ন চলতীত্যাদিন৷ পরম্বহরণ-পরদ্রোহ-নিবৃত্তিলক্ষণমান্ত্-পাপনিবৃত্তি- 
রুক্তা) ইদানীং কলিকালীনবিবিধপাঁপবর্গনিবৃত্বিরেব বিঞুভক্তস্য সাধনং স্বভাবং বা লিখতি 
কলীতি। আত্মা বুদ্ধিঃ মনো! বা। মনসাপি পাপং যে৷ নাচরতি কিং পুনর্ববাচা কায়েন বেত্যর্থঃ | 
অতঃ মনমি ঘততং কৃতো জনার্দনো যেন তং। অতীবেতি পরমদুস্তর-কলিকালীনপাপপর- 

ম্পরয় প্রমাদাদিনা! কথঞ্চিদপ্াম্পর্শাং॥ ৪০ ॥ অধুন৷ পাপমূললোভরাহিত্যঞ্চ বিষুভক্তস্য 
পূর্ব সাধনং স্বভাবে বেত্যাহ কনকমগীতি। পর্ব কনকমিত্যনথয়ঃ ৷ অবেক্ষ্ দৃষ্ট1 বৃদ্ধা 
তৃণমিব সমবৈতি অত্যন্ততুচ্ছবুদ্ধা! নাদত্ত ইত্যর্থ; ॥ ৪১ ॥ অধুন! নিঃশেষ-দোষ-রাহিত্যং বিষু- 
ভক্তস্য সাধনাতিশয়ং ম্বভাবং বেতি বদন্ তদেব দ্রঢ়য়ন্ বোধবতান্ত শ্রীভগবান্ ন স্থদুরতর 

ইত্যাহ স্ফষটিকেতি। ক্ফষটিকগিরে: শিলেবামলঃ অতে৷ মৎসরাদি-দোষবতাং মনসি বিুপর্ন 
সম্ভবত্যেবেতি দৃষ্টান্তেন বোধয়তি ন হীতি। তুহিনমযুখশন্দ্স্তস্য রশ্বীনাং পুঞ্জে তি বিষয়ে 

গনিত | ৩৯। কলিকলুষরূপ মল দ্বার যে বিমলমতির আত্মা মলিনীরুত হয় নাই, যিনি নির- 
স্তর হৃদয়পটে ভগবান্কে ধারণ করেন, তিনি হরির পরম ভক্ত বলিয়া! জ্ঞেয়। ৪*। বিরলে পরু- 

কীয় কনক দর্শন করিয়াও. যিনি স্বীয় বুদ্ধিষোগে তাহা! ছণরৎ জ্ঞান করেন এবং ধাহার মন 
ভগবানেই একাস্ত আসক্ত, সেই পুরুষপ্রবরই বিষুণভক্ত বলিয়। জেয়। ৪১। স্ফটিকগিরিশিলাসম 
হরিই বা কোথায় ? আর মানবচিত্গত মৎসরাদি দোষই বা কোথায়? অর্থাৎ এই উভয়ের 



'*ম বিলাসঃ।] গ্রীগ্ীহরিভকিবিলাসঃ | ৫০৯ 

বিমলমতিরমৎসরঃ প্রশাস্তঃ গুচিচরিতোইখিল- 

প্রিয্-হিত্ববচনোইস্তমানমায়ো ৰসতি সদ] হৃদি তন্ত বাস্থদেবঃ॥ ৪৩ | 

বসতি ভ্বদি নাতনে চ তশ্মিন্ ভবতি পুমান্ জগতোহম্য সৌম্যরূপঃ। 
ক্ষিত্তিরসমতিরম্যমাত্মনোহস্তঃ কথয়তি চাঁরুতয়ৈব শালপোতঃ ॥ ৪৪ | 

অন্থবিজয়ে বৈরাগা'দিন| চ স্মরণং। 

একাদশন্বদ্ধে শ্রীহবিযোগেশ্বরোত্তরে ।_- 

দেহেজিয়-প্রাগমনোধিয়াং যে! জন্মাপায়ং কষুন্তয়তর্ধকচ্ছৈ। 
সংসারধর্ট্ৈরবিমুহ্মান: স্থত্যা হরের্ভাগবত প্রধানঃ ॥ ৪৫ ॥ 

বা। এবং দৃষটান্তেন কণ্ধয়োক্রমন্যোন্তবিরোধিত্বং সাধিতং ॥ ৪২॥ অশেষ-সদ্প্রণবতামেব চিত্তে 
ভগবান্ সদ! পরিস্ফুরতীত্যতঃ সদ্গুণব*ত্তব তস্য সাধনং স্বভাবে। বেতি লিখত্তি বিমলেত্তি। 
অন্ত প্রথমপদত্রয়নেণাস্তঃকরণে সদ্গুণো দর্শিতঃ। বিমলমতেরেব বিবরণং অমংসরঃ প্রশাস্তশ্চ 

রাগঘেষাদ্দিরহিত ইতি, যদ্যপি বিমলমতিত্েনৈব কামাদ্যরিষড়,গঁজয়োইপি বৃত্ত: তথাপি পরম- 
ুর্য়স্য মৎসরদোধস্য জয়ে মত্যেব বিমলমতিতা! স্যাৎ ইত্যভি প্রায়েণামংসর ইতি পৃথগ্ুক্রিঃ। 
ষদ্বা বিমলমতিত্বে হেতুঃ অমৎনর ইতি। তত্রাপি হেতু প্রশান্ত ইতি। এবমপি তথৈবার্থঃ। 
কর্মণি সদ্গুণং দর্শয়তি | শুচি শুদ্ং চরিতং যস্য। কিঞ্চ অখিলানাং সন্বানাং প্রাণিনাং মিত্রভৃতঃ 

স্বভাবতো৷ হিতকারী । বচনি সদ্গুণং দর্শয়তি | প্রিয়ং সর্বেষাং শ্রবণ-মনঃ-স্থখাবহং হিতথ 

পরিণামেহপি শুভকরং বচনং যস্য তচ্চ ন দাস্তিকত্বেন কিন্ত বিশুদ্বভাবেনৈব। কিঞ্চ তথাপি ন 

গর্বম্পর্শ ইতি নির্দস্তনিরহস্কারতালক্ষণগুণবিশেষমাহ। অস্তে নিরন্তে মানমায়ে গর্বদৌ 
যেন সঃ। যদ্বা মান এব ভগবন্মায়া অবিদ্যামূলকাখিল-দোষাণামহস্কারপ্রাধান্তাৎ,* অহঙ্কার- 

মূলত্বাচ্চাখিলমায়িকপ্রপঞ্চস্য । অন্যৎ পূর্বববদ্েব। এবঞ্চ সতি সর্বসদ্গুণমূলনিরহস্কারতৈব 
দর্শিত1 ॥৪৩॥ রুচির প্রসন্নরূপত। চ প্রকটমেব, তস্য লক্ষণং স্বভাব এব বেতি লিখতি বসভীতি। 

মুখপ্রসাদাদিচিন্ধং ত্ান্ত-স্থং পরমানন্দঘনং শ্রীবিষু্ং হুচয়তীত্যত্রান্তার্থনিদর্শনমাহ ক্ষিতীতি। 
চারুতয়া কোমলতয়! শালপোতঃ শালবৃক্ষ: সম্ঞপ্য শিশুর্বা আত্মনোহস্তঃস্থিতং পরমোত্বমং 

ক্ষিতিরসং কথয়তি সুচয়তীত্যর্ঘঃ। এবং চোচ্চৈঃ মিতমনসমিতি মনসি রুতজনার্দনমিতি ভগবদ- 

নন্তচেতা ইতি বসতি সদ! হৃদি তল্যেত্যাদিনা ভগবচ্ছরণপরতৈবোক্তা । স্বধর্মনিষ্ঠাদীনি চ তস্ত 
স্বাভাবিকানি সাধনানি ব! বিবিচ্য দ্রষ্টব্যানীতি পুরা লিখিতমেব। অত্র চ সৌম্যক্ষপতা প্রায়ে৷ 
লক্ষণেঘস্তর্তবতি, অবিত্রন্ রুচিরং রূপং ষথ! হরিনিষেবয়েত্যাছ্যাক্তেরিতোষ দিকৃ॥ ৪৪॥ 

চর 

অনেক অন্তর । চন্দ্রমার কিরণজালে কদাচ বহ্িদীপ্িঙ্ঞনিত প্রতাপ দৃষ্ট হয় না। ৪২। জনার্দন 
নিরম্তর অমলবুদধি, নির্শৎসর, প্রশান্ত, বিশুদ্ধাচারবান্, সর্বজীবোপকারী, প্রিয় ও হিতভাষী এবং 
গর্বদস্তহীন ব্যক্তির ..হ্বদয়েই. অধিষ্ঠিত থাকেন। ৪৩। শালতরু যেরূপ মৃৃত্বনিবন্ধন স্বীয় 
অন্তর্গত পরমত্রেষটপৃথ্থীরস চন! করে, সেইরূপ দনাতন হরি হ্ৃদয়পটে অধিষ্ঠিত হইলে সেই 
ব্যক্তিও রমণীয় মৃত্তি ধারণ করে । ৪৪। 



৫১০ শ্ীত্রীহরিভক্তিবিলালঃ। ”” ,*ম বিলাস: | 

বিতৃবনবিভবহেতবেইপ্যকুষ্ঠস্থতিরজিতাত্মস্থরাদিভিহিমৃগ্যাৎ। ্ 

ন চলতি ভগবৎ-পদারবিন্দাল্লব নিমিষার্দমপি স বৈষ্কবাগ্র্যং | ৪৬ ॥ 

ভগবত উরুবিক্রমাজ্যি শাখা-নখমণিচন্দ্রিকয়া নিরস্ততাপে। 

হি কথমুপসীদতাং পুনঃ স প্রভবতি চক্র ইবোদিতেইর্কতাপঃ ॥ ৪৭। 
০ 

অন্যবিজয়েন অন্যবৈরাগ্যেণ চ আদিশবাৎ শদ্ধানিনা চ যৎ স্মরণং তং ত্রন্তবিজয়েন 
স্বরণং 'দেহেক্জ্িয়েতি। হরে; স্মত্যা হেতুন! দেহাদীনাং সংসারধর্টৈর্জন্মাপায়াদিভিঃ কৃত্ব 
যোহবিমুহৃমানঃ ন বাধিতে। ভবতি তখ| সর্বেক্িয়বৃত্যাদিজয়েনান্যবিশ্মরণাৎ স ভাগবত- 

প্রধানঃ ৷ তত্র দেহস্য জন্মাপায়ৌ প্রাণস্য ক্ষুন্ননসো৷ ভয়ং বুদ্ধেন্ভৃষ্ণ। ইন্জিয়াণাং কৃচ্ছুং 
শ্রমঃ | যদ দেহাদীনাং জন্মীদিভিরন্যৈশ্চ সংসারধশ্শৈঃ স্থখছুঃখাদিভিরবিমুহ্মানঃ সন্ ষঃ স্বত্যা 
বিশিষ্ট! ভবতি | এবং বহুবিক্বজয়েন স্মরণপরো ভাগবত-শ্রেষ্ট ইত্যর্থ: ॥ ৪৫ ॥ অন্য বৈরাগ্যা- 
দিন ম্মরণং ত্রিভুবনেতি ট্রৈলোক্যরাজ্যার্থমপি। যদ্ধা ্রীণি হুবনানি যন্মাদিধাতুস্তন্ত বি£বঃ 
পারমেষ্ঠ্যৎ পদং তদর্থমপি | যদ্ধা ত্রিভৃবনস্যাপি কিমুতাত্মনো! যে! বিভবঃ *বাভাবো মোক্ষঃ 

তদর্থমপি লবার্দমপি নিমিষার্ধমপি ভগবৎপদারবিন্দভজনাৎ যো ন চলতি স বৈষ্ণবাগ্র্যঃ। নঙ্থ 

লবার্দ নিমিষার্দ ভজনোপরমে ঠচতাবান্ লা ভবেষ্,তৎ কুতো৷ ন চলেৎ। তত্রাহ অকুইস্থৃতিঃ 

ভগবৎপদারবিন্দমতোইন্তৎ সারং নাস্তীত্যেবংরূপা অকুঠ| অনপগতা স্বতির্যস্য সঃ। ভগবৎপরদার- 

বিন্দাদন্যৎ সারং নাস্তীতি কৃতঃ, অত আহ অজিতে হরাবেব আত্মা যেষাং তথাভূতৈঃ সুরাদিভি. 
রপি ছুল্লভাৎ.। কিন্ত কেবলং বিষ্গ্যাৎ। তদপেক্ষয়! সর্বস্য তুচ্ছত্বং স্মরন্ যে৷ ন চলতীত্যর্থ;। 
যহ্ব| €গবংপদারবিন্দাৎ হৃদি গৃহীতাৎ ন চলতি ন স্মরণাদ্বিরমতীত্যর্থ: | ত্রিভুবনবিস্তবার্থঃ লব" 
নিমিষার্ধমপি ততোহচলনে হেতুঃ অকুষ্ঠ! অনবচ্ছিন্না স্থতির্ধস্য। সইদব ভগবং-স্ৃত্যা অন্তশ্য মনসি 

প্রবোভাবাদিতি ম্মরণস্যৈব পরমপুরুযার্থতামাহ। অজিতম্ অপরিচ্ছেদাদিন| অবশীরৃতং ব্রহ্ম 

তদাত্মানস্তৎস্বরূপা মুক্তা ইত্যর্থঃ। তাদৃশা যেস্থরা ত্রদ্ধাদয়ঃ আদিশবাৎ মুন্তাদয়শ্চ তৈরপি 
বিষ্গ্যাং, বিশেষতঃ প্রার্থ্যাদিতি ৷ অন্তৎ সমানং ॥ ৪৬॥ কিঞ্চ বিষয়াভিসন্ধিনা চলনমপি 

কামেনাতিতাপে সতি তবেৎ তত, ভগবৎসেবানির্তৌ ন সম্ভবতীত্যাহ ভগবত ইতি। 

উরুবিক্কমৌ চ তাবজ্ী চ তয়োঃ শাখা অঙ্গুলয়ঃ তাস্থ নখানি তান্তেব মণয়ঃ তেষাং চক্দ্রিকা 
শীতল! দীপ্তি: তয়া|নিরস্তঃ কামাদিতাপো শ্মিন্। উপসীদতাং ভজতাং হৃদি কথং পুন: স তাপঃ 

শত আপ এ 

আপ জা ১৪ এপ সস শপ 

অন্যবিজয়ে বৈরাগ্যাদি ছারা! স্মরণবিষয় বর্ণিত হইতেছে। ভাগবতে শ্রীহবিযোগেশ্বরের 

উত্তরে প্রকাশিত আছে, যে বাক্তি ভগবানের ম্ঈরণনিবন্ধন শরীরের উৎপতি ও লয়, প্রাণের 

ক্ষুধা, চিত্তের ভীতি, বুদ্ধির তৃষা! এবং ইন্দ্রিয় গ্রামের শ্রমন্থরূপ সংসারধর্শ বারা বিমুহৃমান নহেন, 
তীহাকেই ভাগবতত্রেষ্ঠ বলা যায় ।8৫:। এ একাদশস্কদ্ধেই লিখিত আছে, ত্রিভৃবনস্থ বিভব কর- 
গত হইলেও ষে ব্যক্তি লবনিমেষার্দের জন্যও দেবেক্্রপ্রমুখ স্থরগণের অন্বেষণীয় তগবৎ-পাদপক্স 
হইতে বিচলিত না হইয়! উক্ত পাদান্ৃজ্ইই সার-জ্ঞানে কৃতনিশ্চয় থাকেন, তিনিই বৈষ্ঝবাগ্রগণ্য 

বলিয়! কীর্তিত। ৪৬। শশাঙ্কোদয়ে যেরূপ ভাক্করতাপ বিদ্যমান থাকে না, সেইরূপ গুগবান্ 



১*ম বিলাসঃ। ] শীশ্ীহরিভক্তিবিলাসঃ। ৫১১ 

অথ পুজাপরতা । 

স্কান্দে তত্রৈব।__ 

যেহর্চয়স্তি সদ] বিষুণং যজ্জেশং বরদৎ হরিং। দেহিনঃ পুণ্যকর্খাণঃ সদা ভাগবতা হি তে। 

লৈঙ্গে ।_ বিুক্ষেত্রে শুভান্তেব করোতি স্বেহসংযুতঃ। 
প্রতিমাঞ্চ হরেনিত্যং পৃজয়েৎ প্রযতাত্মবান্॥ 
বিষুভক্তঃ স বিজ্ঞেয়ঃ কর্ণ মনস! গিরা । 

নারায়ণপরো! নিত্যং ভূপো ভাগবতো হি সঃ॥ ৪৮ ॥ 

প্রভবতি। চন্দ্রে উদিতে সতি অর্বস্ত তাপ ইব। যদ! অহো! ইত: ূ্ববং চিরং বঞ্চিত আসং, 

অহোবত কিঞ্চিতাবন্তগবন্তর্ধানং ভবিতা, হা হস্ত কদ! সাক্ষাদিমং দ্রক্ষ্যামি ইত্যাদিতাপোইপি 
তন্ত সদা তৎন্মরণানন্দতো৷ ন স্তাৎ। কুতোইন্তকামছুংখমিত্যাহ ভগবত ইতি। উরবো মহাস্তো 
বিক্রমাঃ শকটপরিবর্তনকালিয়মর্দনাগ্যা যশ্য তন্তৈকশ্াপ্যজ্যেঃ শাখাশবেন কর্পত্রমত্বং 
রূপাতে শ্রীচরণকল্পক্রমস্ত শাখা স্বল্লাংশবৎ কনিষ্ঠাঙ্থুলি; তরখমণিচন্দ্রিকয়ৈবৈকয়া তৎসরত্মরণ- 
মাত্রানন্দবিশেষেণৈবেতার্থঃ নিরস্তঃ তাপঃ ইত: পূর্ববং চিরং বঞ্চিতোইম্ীত্যাদিরূপোইপি 

যম্মাৎ তশ্মিন্ হৃদি সতাপঃ কথমুপসীদতাং সমীপমায়াতু । তত্র দৃষ্টাস্তেনা ঘাঁস্তরমুপন্তন্ততি 
চন্দ্রে উদ্দিতে ইব উদগতপ্রায়েইপি সতি অর্কতাপঃ প্রভবতি কিং কাকা অপি তু সন্ধ্যায়ামপি ন 

কিঞ্চিৎ কর্ত্ং শর্োতীত্যর্থঃ। এবং স্মরণানন্দনিষ্টয়া যঃ কেনাপি তাপেন নাভিভূভঃ সচ 
বৈষ্ণবাগ্র্য ইতি ভাগবতলক্ষণান্তরুত্তত্বাৎ পূর্ববদিদমপি লক্ষণমেকমৃহ্ং ॥৪৭॥ 

এবং শ্রবণকীর্তভনম্মরণপরতারূপং ভগবন্তক্তলক্ষণং ক্রমেণ লিখিত্বা ইদানীমচ্চনাদিপরতা- 
লক্ষণং লিখতি যেহন্চয়ন্তীতি ত্রিভিঃ। যদাপি শ্রবণং কীর্ভনং বিষ্ঠোঃ ম্মরণং পাঁদসেবনং। 
অচ্চনং বন্দন-মিত্যাদি-ভক্তিলক্ষণাভিধায়ি-প্রসি্বচনেঘগ্রে লেখ্োষু স্মরণানস্তরমেব 
পাদসেবোক্েঃ ম্মরণপরতানস্তরং পাদসেবাপরতৈব লিখিতং যুজ্যতে, তথাপি প্রায়; পাদসেবা- 

চ্ঠনয়োরেকরূপত্বেনৈক্যাভিপ্রায়াদ্চনপরতৈব লিখিতেতি জ্েয়ং। অঙ্চনে “হেতুত্বেন 
যোগ্যত্ত্েন বা যজ্ঞেশমিত্যাদ্িবিশেষণত্রয়ং । এবারে হিশবঃ | ত এব পুণ্যকম্মাণ;। ত এবচ 

ডাগবতাঃ | শ্রভানি যাত্রোৎসবাদীনি। ন্নেহো৷ ভক্তিঃ | অন্ুক্তং সংগৃহাতি। এবং কর্ণ! 

পরিচর্ধ্যাদিনা মনসা ম্মরণাদিনা গিরা চ স্তত্যাদিনা যে। নারায়ণপরঃ স চ ভাগবত এবেতি। 

এবং পরিচর্ধ্যাবন্দনাদীনাং পৃজাঙ্গত্বং তত্তৎপরতাপি ভগবন্তক্তলক্ষণমেবোহং। তচ্চ 

হ্বয়মেবাগ্নে লেখ্যং লক্ষণানি চ যান্তগ্র ইতি ॥ ৪৮ ॥ 

অ্রিবিক্রমের চরণাঙ্গুলিনখ চন্দ্র দ্বারা আরাধকের হৃদ্গত সন্তাপ বিদুরিত হইলে আর. 
, . পুনরায় কি প্রকারে তাহার অভ্যুদয় হইবে? ৪৭। " 

অতপর ভগবানের পুজাপরত! ব্যক্ত হইতেছে ।-স্বন্দপুরাণের উত্তস্থানেই লিখিত 

আছে যে, নিরস্তর বরগ্রদ যজেশ্বর হরির অর্চনা করিলেই পুণ্যকর্ম! ও ভগবস্তক্ত বলিয় 

গণ্য হইতে পারে। লিঙ্গপুরাণে কথিত আছে, হে নৃপতে ! তক্তিমান্ হইয়! হরিক্ষেতরে 



৫১২ শ্রীপ্রীহরিভক্তিবিলাসঃ | [ ১ম বিলাসঃ। 

অথ বৈষবধন্মনিষ্ঠতাদি। 

পাল্পোতবরথণ্ডে ।-- 

তাপাদিপঞ্চসংগ্কারী নবেজ্যা-কম্মকারকঃ। অর্থপঞ্চকবিদ্ধিপ্রো মহাভাগবতো হি সঃ ॥ ৪৯ ॥ 
একাভ্ততা। 

গারুড়ে।__ একান্তেন সদা বিষ্কৌ যম্মান্দেবে পরায়ণাঃ | 

তস্মাদেকাস্তিন; প্রোক্তাস্তদ্বাগবতচেতসঃ ॥ 

তদ্বিজ্ঞানেনানগ্যাপরত।। 

একাদশে উদ্ধবপ্রশ্নোতরে ।_- 

জাত্ব! জাত্বাথ যে বৈ মাং যাবান্ যশ্চান্মি যাদৃশঃ | ভজজ্ত্যনন্ত ণাবেন তে বৈ ভাগবতী। মতা: ॥ 
একাদশস্বদ্ধে 

ন কামকণ্মবীজানাং যন্ত চেতসি সম্ভব: । বাস্থদেবৈকনিনয়ঃ স বৈ ভাগবতোতমঃ ॥ ৫* ॥ 

এবম্ একৈকলক্ষণেন একৈকন্ত ভাগবতন্ত লক্ষণং লিখিস্বা অধুনা মুক্রাধারণাদিনা-সমূচিত- 

শরবণাদিনা জানবিশেষেণ চ লক্ষণং লিখতি তাপাদীতি। তাপঃ তণ্মৃত্রাধারপং তদাদিপঞ্চ- 
সংস্কারযুক্তঃ, পঞ্চসংস্কারাশ্চ তন্ত্রিবোক্তাঃ। তাপঃ পুগু্তথা নাম মন্ত্র যাগস্্ পঞ্চম ইতি। 

অস্তার্থ)। নাম শ্রীকষ্ণদাসেত্যাদি | মন্ত্রঃ শ্রীগুরোঃ সকাশাৎ মন্ত্রগরহণং | যাগঃ হোম- 
পূর্ববক-যথাবিধিদীক্ষা গ্রহণমিত্যর্থঃ| নব ইজ্যা কর্্মাণি পুজাস্বদ্ধিকত্যানি শ্রবণাদীনি 
পাল্পোকার্চনাদীনি বা সর্বেষাং তেষাং পুজাঙ্গত্বাং। তানি চ তত্রৈবোক্তানি । অর্চনং 
মন্ত্পঠনং যাগযোগে মহাত্মনঃ। নামসংকীর্ভনং সেবা! তচ্চিক্ৈরঙ্কনং তথা । তদীয়ারাধনং 
চধ্যা নবধা পিদ্যতে শুভে ইতি। অন্ঠার্থঃ | হে স্তভে পার্বতি ! অচ্চনং যথাবিধ্যুপচারার্পণং | 

যাগ নিত্যহোমঃ। যোগো মনমি ভগবতঃ নংযোজনং ধ্যানাদীত্যর্থ; ৷ সেব। প্রণামঃ | তশ্ত 

মহাত্মনো ভগবতশ্চিহ্শ্চক্রা্দিভিরঙ্কনং গোপীচন্দনাদিনা স্বাঙ্গেযু লিখনং | চর্ধ্যা পরিচধ্যা । 
অর্থপঞ্চকং. চত্বারো৷ ধর্মাদয়: পুরুষার্থাঃ পঞ্চ মপুক্ুযার্থশ্চ 'ভক্তিরিত্যেতান্ পঞার্থান্। যন্ধা 
পঞ্চতত্বানি অনাস্মাত্সপরমাত্ম-পরমেশ্বর-তগ্ভক্তানামিতোবং পঞ্চানাং যাথার্থ্যানি বেত্বীতি তথা 
সঃ। অশেষবৈষ্বধর্শসমূচিতত্বাং অন্ত পূর্ববতঃ শ্ৈষ্ঠ্ং । তত্র চ বিপ্রশ্চেন্মহা ভাগবতোত্বমঃ। 
অন্তত্ব মহাভাগবত ইত্যর্থঃ ॥ ৪৯॥ এবং পৃথক্ পৃথক শুগবস্তকানাং লক্ষণং নিখিত্বা 

শপ সত ও ৮ পপ সপ সপ আপ শা ৮০৮ শপ পপি পি সা পপ পপ পে পপ উপ পা ০ 

দেবদেবের যাক্রোৎসবাদি শুভক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিলে এবং সবস্বে বিষ্ণপ্রতিমার পুজা 
করিলেই তিনি বিষুঃ ক বলিয়া জ্ঞেম এবং সর্ববদ! কায়মনোবাক্ হরিপরায়ণ হইলেই ভাগ- 
বত নামে কীষ্ঠিত হইতে পারে । ৪৮। | 

£পর বৈষবধর্নিষ্ঠতাদি বিবৃত হইতেছে। - -গল্সপুরাণের উত্বরধণ্ডে লিখিত আছে, . 
তাপাদদি-পঞ্চংস্কারবান্, নবধাপুজাক্রিয়াবান্, ও অর্থপঞ্ধকজ্জাতা বিপ্রই মহাতাগবত বলিয়া 
গণ্য সন্দেহ নাই। ৪৯। 

অতঃপর একাস্তিকা ব্যক্ত হইতেছে ।--গরুড়পুরাণে লিপ্চিত্ আছে, একান্তভাবে নিরস্তর 



১*ম বিলাসঃ।] ভ্রীপ্রীহরিভক্তিবিলাসঃ। ৫১৩ 
সাচ একাস্তিক1 চতুর্ধা।__তত্র ধর্মানাদরেণ প্রীমছুত্ববপ্রশ্নোত্বর এব ।-- 

আজায়ৈবং গুণান্ দোষান্ ময়ারিষ্টানপি স্বকান্। . 

ধর্মান্ সন্ত্যজ্য যঃ সর্ববান্ মাং ভজেৎ স.চ সত্বমঃ ॥ 
ভগবদ্গীতায়াং ৷ সর্ববধর্্মান্ পরিত্যজা মামেকং শরণং ব্রজ। 

অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্যে। মোক্ষয়িষ্যামি মা শুঁচঃ ॥৫২। 

ইদানীং তৈ: সর্ব্বরপি সমূচিতির্ভগবদেকনিষ্ঠতারপং সধ্যাত্মনিবেদনবিশেষাত্মকং লক্ষ-: 
বিশেষং লিখতি ন কামেতি দ্বাদশিঃ | তত্র একান্তিতায়াঃ সামান্যলক্ষণং বাস্থদেবঃ বন্থদেব 

নন্দনঃ শ্রীকৃষ্ণ এবৈকো! নিলয়ঃ আশ্রয়ে যন্তেতি। তল্লিক্মমেব দর্শয়তি কামাশ্চাভিলাষ বিষয় 
ভোগা বা কর্খাণি তৎকারণানি তৎসিদ্ধার্থচেষ্টা বা বীজানি চ বাসনাঃ তন্মূলানি 
তেষাং য্য চেতশ্তপি সম্ভব উৎ্পত্তির্ন স্যাদিতি। সর্ধথা ভগবদেকনিষ্ঠয়া তদন্যবাহাস্তর- 
চেষ্টাদিরহিতো য ইতার্থঃ ॥ ৫০ ॥ সু! চ সর্বনৈরপেক্ষাণ তদেকনিষ্ঠতারূপা একাস্তিত। 

চতুর্দা চতুভিঃ প্রকারৈঃ। একো ধর্মানাদরঃ অন্তশ্চ কর্শজ্ঞানাদ্যশেষনিরপেক্ষতা 
অপরে বিদ্বাকুলত্বেহপি রতিপরতাপরশ্চ প্রেমৈকপরতেতি। তত্র ধর্মানাদরেণৈকাস্তিতাং 
লিখতি আজ্ঞায়ৈবমিতি। ময়া বেদরপেণাদিষ্টান্ স্বধর্্ান্ সন্তাজ্য সম্যক্ ত্যক্ত1 যো মাং 
ভজেৎ। ত্বর্থে চকারঃ| সতু সত্বমঃ পূর্বোক্তসাধুতঃ শ্রেষ্ঠ ইত্যর্থ:। কিমজ্ঞানাৎ নাস্তি- 
ক্যাছা ন ধর্মাচরণে এবমীদৃশান্ কপালুতাদিসদৃশান্ সত্বশুদ্ধ্যাপিগুণান্ বিপক্ষে দোষাংস্চ 

আজ্ঞায় সম্যক জ্ঞাত্বাপি মন্তক্ত্যিব সর্বং ভবিষ্যতীতি দৃঢ়নিশ্চয়েনৈব সর্ববধন্মান্ 
মক্নিষ্ঠতাবিক্ষেপকতয়া সন্তযজ্যোত্যর্থ;॥ ৫১ ॥ মর্বান্ নিত্যনৈমিতিকাদি কর্শলক্ষণান্ 
দেবদেব হরির শরণাগত বলিয়াই সেই ভক্তগণ একান্তী নামে অচ্িহিত এবং তাহাদিগকেই 
ভগবদ্গতমন। জানিবে। 

অনস্তর ভগবছিজ্ঞান দ্বারা অনন্যপরত৷ বিবৃত হইতেছে ।--একাদশস্কদ্ধে উদ্ধবপ্রশনে 
লিখিত আছে, আমাকে দেশকালপরিচ্ছিন্,, সর্ধাত্মস্ববূপ, সচ্চিদানন্দ বলিয়! জাত" থাকুন 

আর না থাকুন্, অনন্ত ভাবে উপাসন! করিলেই মদীয় ভক্তত্রেষ্ট সাধু হইতে পারেন। একাদশ 
স্বত্ধে আরও লিখিত . আছে, যে ব্যক্তির মনোমধ্যে কামকন্মবীজের উত্তব না হয়, 

একমাত্র হরিই ধাহার আশ্রয়, তাহাকেই ভাগবতশ্রেষ্ঠ বলা যায়। ৫। উক্ত 
একাস্তিতা৷ চতুর্বিধ। * এ একাদশম্বন্ধে শ্রীমছুদ্ধবপ্রক্নোতরে প্রকাশিত আছে, 
ভগবান্ বলিয়াছিলেন, যে ব্যক্তি মৎকর্তৃক বেদরূপে উপদিষ্ট স্বধর্শ বিসর্জন পূর্বক 

এবং ধর্মাধর্মের গুণদোষ পরিজ্ঞাত হয়া আমারই উপাসন! করেন, তিনিও পূর্ববকথিত 
ব্যক্তিবৎ সাধু বলিয়া পরিগণিত। ৫১। ভগবদ্গীতায় লিখিত আছে, হে পার্থ! সর্বাধন্শ 

পরিহার পূর্বক একমাত্র আমাকেই ভজন! কর, আমারই শরণ গ্রহণ কর, আমি তোমাকে 
* একান্তিত| চতূর্ব্িধ ; যথ1--( ১) ধর্পোপরি অনাদর, (.২) কর্ম্ঞানাদি অশেষ নিরপেক্ষত! (৩) বিশ্বা- 

কুলদেও রতিপরতা। (৪) প্রেসৈকগরত্ব। 
৬৫ 



৫৯৪ স্রীীহরিভক্িবিলাসঃ | [ ১*ম বিলাসঃ। 

যদা যস্তান্গৃহাতি ভগবানাত্মভীবিতঃ| ম জহাতি মতিং লোকে বেদে চ পরিনিঠিতাং ॥ ৫৩। 
অন্তমর্কানিরপেক্ষত | 

শ্রীভগবদৃদ্ধবসংবাঁদে ।-__ 

সম্তোহনপেক্ষ! মচ্চিত্াঃ প্রশাস্তাঃ সমদর্শিনঃ | নির্মম! নিরহংকারা নিষ্ব্ঘা নিষ্পরিগ্রহাঃ 1৫৪1 
অতএব শ্রীকপিলদেবহৃতি-সংবাদে ।-_ 

তত্র তে সাধবঃ সাধ্বি সর্ধবসঙ্গবিবর্জিতাঃ| সঙ্গন্তেঘথ তে প্রার্থযঃ স্গদোষহর! হি তে ॥ ৫৫ | 
সন আস 

পরিত্যজ্য সর্বধা ত্যক্ত1 মামেকং শরণং ব্রজ্জ মদেকনিষ্ঠো ভবেত্যর্থঃ। যদ্ধা শরণাগতত্ব- 
মাত্রেণাপি মামেকমাশ্য় কিমূতৈকান্তিত্বেন। নম্থ বিহিতাকরণেন পাগং স্যাৎ তন্ত্রাহ। 
সর্কবেভ্যো বিহিতাকরণজেভাঃ কথক্চিন্নিষিদ্ধাচরণজেভ্যশচ তথা সংসারছুঃখকারণকর্ম- 
রূপেভ্যঃ তদাসনাদিরপেভ্যোইপি পাপেভ্যো মোক্ষযিষ্যামীতি। অতঃ মা শুচ: 
পাপভয়েন ভীগ্মত্রোণাদিবধেন বা শোকং মা কুরু। এবকান্যলোকশিক্ষণার্থনর্জনমধিকত্যোক্তং 
ন তু তং প্রতি তখোপদেশ: তন্ত নরাবতারত্বেন পরমসখ্যাদিন। চ স্বত এব পরম্ভাগবত- 
ত্বাৎ ॥৫২। ধর্মত্যাগস্ত্ব কর্শমপরলোকবেদাপেক্ষাত্যাগেননব স্াৎ স চ ভগবতোহনগ্রত্ঠেণ ভগবস্ত- 
্ন্ত স্বত; লম্পদ্যত ইত্যাশয়েন লিখতি যদেতি। যন্য যং। অনুগ্রহে হেতুঃ আত্মনি মনসি 
ভাবিতো ধ্যাতঃ সন্। যা সতদা আত্মভাবিতঃ শুদ্ধচিত্বঃ সন্ ভগবস্তিযুক্তঃ সন্ বা লোক- 
ব্যবহারে বেদে চ কর্শমার্গে পরিনিষ্িতাং পূর্বজন্মাভ্যাসেন পরমনিষ্ঠাং প্রাপ্ধামপি মতিং 
জহাতি। অতএব শ্রীভগব্দগীতানু। _ত্রৈগুণ্যবিষয়! বেদা নিস্তিগুণ্যো ভবার্জুনেতি ॥ ৫৩। 
এবং ধর্দানাদরেপৈকান্তিতালক্ষণং লিখিত্বা ইদানীং ভগবদ্ধাতিরিকতৈ হিকামুদ্মিকাদ্যশেষনৈর- 

পেক্ষ্যেণ খা একান্তিতা তন্লক্ষণং লিখতি সন্ত ইতি। সম্ত এবান্ত ছিন্বস্তি মনোব্যাসজমুক্তিভি- 
রিত্যক্ত্যাপেক্ষিতং সতাং লক্ষণং মুখ্যমাহ সন্ত ইতি। অনপেক্ষাঃ মন্ধাতিরিক্তে 
কুত্রচিদপেক্ষারহিতা যে তে সম্তঃ। তত্র হেতুঃ ময্যেব চিত্তং যেষাং তে। 
প্রশাস্ত " ইত্যার্দিবিশেষণযট্কম্ত যথাসম্ভবং হেতুৃহেতুমত্তোহা!। তত্র প্রশাস্তা রাগ- 

ঘ্বেষাদিরহিতাঃ। সমদর্শিনঃ মিত্রে শত চৈকদৃষ্ট়ঃ। নির্্মম। মমত্বমোহহীনাঃ | নিরহঙ্কারাঃ 
অভিমানশূন্তাঃ। নির্ধন্বাঃ শীতোষাদিনাইনাকুলাঃ। নিপ্পরিগ্রহাঃ অকিঞ্চনাঃ ॥ ৫৪ ॥ সর্বেণ 
সর্বপাপ হইতে বিমুক্ত করিব, শোক করিও না। ৫২। প্রভু চিত্তমধ্যে ধ্যানবিষয়ীভূত 
হইয়া ধাহার প্রতি যখন কৃপা করেন, তখনই সেই ব্যক্তি বেদবিষয়ে পরিনিষ্ঠা মতি 
বিসঙ্জন দেন। ৫৩। 

অতঃপর অন্যসর্বকর্মনিরপেক্ষতা বিবৃত হইতেছে ।--প্রীভগবহুদ্ববসংবাদে এলোপাখ্যানে 
লিখিত আছে, নিরপেক্ষ, ম্গতমনাঃ, প্রশাস্ত, সমদর্শা, নির্মম, নিরহঙ্কার, নি্বন্ব ও নিষ্পরি- 
গ্রহ হইলেই সেই সাধুগণ সৎ বলিয়! কীর্তিত হন। ৫৪। কপিলদেবহতিসংবাদে লিখিত 
আছে, হে সাধ্বি! সর্বসঙ্গবিবর্জিত হইলেই সাধু বলা যায়। তত্জরপ নাধুসঙ্গই আপনার 
প্রার্থনীয় ; কেন না, সাধুগণই সঙ্গদোষ বিদুরণ করেন। ৫৫। 
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বিশ্বাকুণত্বেহপি মনোরতিপরত। | 

স্কান্দে চ।-- 

যস্ত কচ্ছ,গতশ্তাপি কেশবে রমতে মনঃ | ন বিচ্যুত! চ ভক্তিরবৈ স বৈ ভাগবতো! নরঃ॥ 
আপদগতন্য যস্তেহ ভক্তিরব্যতিচারিণী। নান্তাত্র রমতে চিত্তং স বৈ ভাগবতো৷ নরঃ ॥ ৫৬ | 

প্রেমেকপরত। চ। 

শ্রীধষ ওদেবন্থ পুত্রান্থশাসনে 1 
যে বা ময়ীশে কৃতসৌহ্দার্থা, জনেষু দেহস্তরবার্ঠিকেমু। 
গৃহেষু জায়াত্মজরাতিমংন্থ ন প্রীতিযুক্তা যাবদর্থাশ্চ লোকে | ৫৭ ॥ 

ৰাঞ্থেন আস্তরেণ চ সঙ্গেন অন্তাসক্ত্যা চ বিশেষতো বজ্জিতা রহিতাঃ। এতচ্চ একাস্তিলক্ষণং 
দর্শিতং। অথ অতঃ তেঘেব সঙ্গত্বয়। প্রার্থাঃ। স্বতঃ পরমপুরুযার্থত্বেন পরমদুন্নুল্প5ত্বান্মনসাপি 
বাঞ্ছনীয়ঃ কিমৃত বক্তব্যং সাক্ষাৎকার্ধ্য ইত্যর্থঃ। যদ্ধা নন তহি তৈঃ সহ মম সঙ্গ! ভবতা 
ক্রিয়তাং। তত্রাহ তৈঃ সঙ্গ: তেঘেব তয় প্রার্থযঃ। এবারে অথশব: | তেষাং কপয়ৈব 

স্বক্ত্যা তৎসঙ্গং প্রাপ্যেত ন ত্বস্থেত্যর্থঃ | নন সঙ্গতঃ কথঞ্চিদ্রাগদ্ধে। অপি সম্ভবেূং 
তত্রাহ সঙ্গে যে দোষাণ্তান্ হ্রস্তীতি তথা! তে। যদ্বা সর্ধসঙ্গবিবঞ্জিতানাং তেষা: সঙ্গো 

গৃহাদিসঙ্গবত্যা ময়া কথং প্রাপান্তত্রাহ সঙ্গেতি। গৃহাদি-সঙ্গদোষং দর্শনমাজেণৈব তে হরিষ্য- 
স্তীত্যর্থঃ। যদ্বা সঙ্গ এব দোষরূপো। যেষাং তে নিঃসঙ্গ! যতয় ইত্যর্থ:, তানপি হরস্তি 
স্বগুণৈরাকর্ষস্তীতি তথা তে। অতন্তেষাং মাহাত্যেনৈবাকুষ্টা সতী স্বয়মেব সর্বং ত্যক্ত1 
যাম্সীত্যর্থঃ। অলমতিবিস্তরেণ ॥ ৫৫ ॥ 

রতির্ভাবঃ স চ আগমে প্রেয়স্ প্রথমাবস্থা ভাব ইত্যভিধীয়তে ইতি তৎপরতয়া, মনোরম 
ইতি রতিরুক্তা । ভক্তিঃ শ্রবণার্দিলক্ষণা | ভাগবতোত্তমা ইতি বা পাঠ:। এবমগ্রেইপি। 

ভক্তিরত্র রতিঃ। অন্তর কেশবব্যতিরিক্তে চিত্ত ন রমতে তত্র প্রেমাকষ্টত্বাৎ ॥ ৫৬ 

অধুন! প্রেমৈকপরতয়। ষৈকাস্তিতা তন্রক্ষণং লিখতি যে বেতি অ্রিভিঃ। পূর্ব মৃহাস্তত্তে 
সমচিততাঃ প্রশাস্তা ইত্যশ্নে(কেন মহতাৎ সামাগ্তলক্ষণমুক্ত1 ইদানীং মুখ্যলক্ষণমাহ। ময়ি ঈশে 
ভগবতি ুতং সৌহৃদং প্রেমৈব অর্থঃ পুরুতার্থে! ষেষাং তে। বাশবেনান্তনিরপেক্ষন্যৈবান্ত লক্ষ- 
পত্বং দর্শিতং | তদ্বাহলিঙ্গমমাহ। দেহং বিভর্তীতি দেহস্তর1 বিষয়বার্তা এব ন ধর্শাদিবিষয়বার্ডাপি 
যেযু। দ্ধ! দেহস্তরেব বার্তা জীবনোপায়ধনাদির্ন তু ভগবৎপৃজাদ্যর্থা যেষাং তেষু জনেষু গৃহ্ষু 

অতঃপর বিশ্নাকুলত্বেও চিত্তের রতিপরতা৷ ব্যক্ত হইতেছে ।-__স্বন্দপুরাণের উক্ত স্থানেই 

লিখিত আছে, কষ্টে পঞ্িলেও ধাহার মন হরির প্রতি অন্থরাগী, এবং যিনি হরিভক্তি 
হইতে বিচ্যুত নহেন, তাহাকেই ভগবস্তক্ত বলা যায় সন্দেহ নাই । আপন হইলেও হুরির 
প্রতি যাহার এঁকান্তিকী ভক্তি বিদ্যমান থাকে, ধাহার মন হরি ব্যতীত অন্ত কোনও 
বিষয়েই আসক্ত নহে, তাহাকেই ভাগবত বল। যায়। ৫৬। | 

অনন্তর প্রেমৈকপরতা কথিত হইতেছে '--ভাগবতে পঞ্চমস্কন্ধে খযভদেবের পুত্রান্থশীসনে 
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ত্রিধা প্রেমৈকপরতা প্রেমঃ শ্যাতারতম্যতঃ | উত্তম! মধ্যম! চাসৌ কনিষ্ঠ চেতি ভেদতঃ ॥ 
তত্তোত্বম। 

যথা।--একাদশে হবিযোগেশ্বরোত্বরে ।-- 

সর্বভূতেষু পস্থেত্তগবন্ভাবমাত্মনঃ | ভূতানি ভগবত্যাত্মন্তেষ ভাগবতোত্বমঃ | 
শ্বেদদেবস্য ভাবং ষঃ সর্বভূতেষূ পশ্ঠতি | ভাবয়স্তি চ তান্যন্সিঙ্লিত্যর্থ: সম্মতঃ সতাং ॥ 

শ্রীকপিলদেবহৃতিসংবাদে ।-_ 
মষ্যনন্তেন ভাবেন ভক্তিং কুর্ববস্তি যে দৃঢ়াং। মৎকতে ত ত্যক্তকর্মাণস্ত্যক্শ্বজনবান্ধবাঃ ॥ ৫৮ ॥ 

চ চজায়াদিযুক্তেযু ন গ্রীতিযুক্তাঃ ৷ রাতিযিত্রং ধনং বা। লোকে যাবর্থাশ্চ যাবদর্থমেবার্থে যেষাং 

মধ্যপদলোপী সমাসঃ। দেহনির্বাহাধিকম্প্ হাশূন্তা ইত্যর্থঃ। যদ্ধা নন্থ গ্রীত্যভাবাদ্দেহাদীনা- 
মুপেক্ষাপত্তা৷ দেহনির্ববাহঃ কথমস্ত তত্রাহ। লোকে যাবানর্ধোইস্তি, স এবারে! যেবাং। লোকাঃ 

প্রারবূবশেন স্বয়মেব স্বধনািন! তদ্দেহপোষণার্দিকং কুযুরেবেতি ভাবঃ। পৃর্বমাসক্তিরহিত- 

তোক্তা। অনাসক্তৌ চ কথক্চিৎ কদাচিৎ কুত্রাপি গ্রীতিরপি ঘটেত। কিন্তু আসক্ঞ্ভাবান্লি- 
মূলা বিনশ্বরা চ। তত্র চ সর্ধথ। সর্বদা সর্বত্র প্রীতিরাহিত্যমেবোক্তং, অতোইম্য লক্ষণন্ত 
পূর্ববতোইপি শৈষ্ঠযং দরষ্টব্যং | এবমগ্রেইপি ॥ ৫৭ ॥ 

ন বিদ্যতেহন্যৎ কিঞিৎ ফলাম্ুদন্ধানাদিকং যন্মিন্ তেন বিশুদ্ধেন ভাবেনেত্যর্থঃ | ভাবেন 

প্রেন্না । অতএব দৃঢ়াং পরমনিষ্ঠাং প্রাপ্তাং ভক্তিং শ্রবণার্দিবূপাং বিবিধাং কেবলং নামসংকীর্তবনা- 
ত্বিকাং বা! ষে কুর্বস্তি তে সাধব ইত্যাত্তরঙ্গোকেনান্বয়ঃ । অত এব মতে মম কর্দণি নিমিতে। 
বদ্ধ! মত্প্রীপ্তার্থ,। যদ্ধা মত্প্রীত্যেত্যর্থ: | ত্যক্তানি কম্ধাণি নিত্যনৈমিত্তিকাদীনি সর্বাণ্যেব 
ধৈঃ। তথা ত্যক্তাঃ স্বজন] জ্ঞাতয়ে! বান্ধবাশ্চ সম্বন্ধিনে। যৈস্তে। এতচ্চ প্রেমনিষ্ঠতায়া বাহ্- 

লক্ষণং জেেয়ং। পূর্ববমাসক্তিত্যাগ এব 'ততশ্চ প্রীত্যভাব এবোক্তঃ | অত্র সর্বথ! সমূলত্যাগ এব 
দর্শিতঃ। এবং পূর্ববপূর্বতোহস্য শৈষ্ট্যমায়াতং। ইথং ব্রতপরতামারভ্য প্রেমপরতাপয্যস্তমুত্ত- 

রোত্তরং তথা তত্তদবাস্তরে চ শৈষ্্যমৃহং। অতএব সর্বতঃ শরে্ঠতমন্বাদস্যাঃ সর্বাস্তে লিখনং। 

লিখিত, আছে, ধাহারা ঈশ্বররূপী আমাতে সৌহার্দ স্থাপন করেন এবং তাহাই পুরুষার্থ জ্ঞান 
করেন, বিষয়ান্গরাগী জনের প্রতি ও পুত্রকলত্রধনাদিসম্পন্ন গৃহে ধাহার্দিগের বাসনা নাই আর 
যে সকল পুরুষ শরীরাত্রা নির্বাহার্থ সংসারে বন্ধনের আকাঙ্ষ! না করেন, তীহারাই 
মহৎ বলিয়া উক্ত। ৫৭1 প্রেমের তারতম্যাননুদারে প্রেমৈকপরতা৷ ত্রিবিধ;--উত্তমা, 

মধ্যম! ও কনিষ্ঠা । 

তন্মধ্যে উত্তম! গ্রেমৈকপরত! কথিত হইতেছে ।__একাদশস্কদ্ধে হবিযোগেশ্বরোততরে হবির 
উক্তি আছে যে, হে নৃগ! সর্ব্বভৃতে স্বীয় ভগবন্তাব ও ভগবদাত্মাতে সর্বভূত নিরীক্ষণ করি- 
লেই তাহাকে ভগবন্তক্তশ্রেষ্ঠ বলা যায়, সর্ধভূতে নিজ অভীষ্ট দেবের সত্তা দর্শন করিলে 
এবং ভগবানে ভূতগণ অবস্থিত চিন্তা করিলে সঙ্জনগণের মতে তিনিই ভাগবত বলিয়! 
কীর্তিত। তৃতীয়ন্কন্ধে কপিল-দেবহৃতি-সংবাদে লিখিত আছে, অনন্তভাবে মৎপ্রতি দৃঢ়ভক্তি- 
মান্ হওয়া, মদর্থে কর্ম বিসর্জন করা এবং মদর্ধে স্বজন-বন্ধুবান্ধবাদি পরিহার করা ভক্ত- 



১*ম বিলাসঃ | ] স্ীস্ীহরিভক্তিবিসাসঃ। ৫১৭ 

হুবিযোগেশ্বরোত্বরে চ।-- 

বিস্থজতি হৃদয়ং ন যন্তয সাক্ষাদ্বরিরবশাভিহিতোহপ্যঘোঘনাশঃ | 
প্রণয়রসনয়া ধৃতাজ্যি,পদ্মঃ স ভবতি ভাগবত প্রধান উক্ত: ॥ ৫৯॥ 

ছং তত্র মধ্যম 

যোগেশ্বরোক্তাবেব 7 

ঈশ্বরে তদধীনেযু বালিশেষু ছিষৎস্থ চ। প্রেমমৈত্রী-কুপৌপেক্ষা য: করোতি স্ মধ্যম: ॥ 

তত্র কনিষ্ঠ" 

তত্ৈব।-- 

অচ্চায়ামেব হরয়ে পূজাং ষঃ শ্রদ্ধয়েহতে। ন তত্তক্রেযু চান্যেষু স ভক্তঃ প্রাকৃতঃ স্মৃতঃ ॥ 

শরদ্ধয় পূজনং প্রেম-বোধকং ভক্ত ইত্যপি। লক্ষণানি চ যান্যাগ্রে তক্তেলেখ্যানি তান্তপি ॥ 

বন্দনাদীনি বিদ্যন্তে যেষু ভাগবতা হি তে। এতানি লক্ষণানীখং গৌণমুখ্যাদি ভেদতঃ। 
উহ্থানি লক্ষণান্তেবং বিবেচ্যানি পরাণ্যপি ॥ ৬০ ॥ 

এবং প্রীহবিযোগেশ্বরেণাপি বিস্থজতীত্যেতছুক্তমিতি দিক্ ৮ সর্ধভূতেষূ যঃ পশ্যেদিত্যাদিনা 

বহুধা ভাগবতস্য লক্ষণমুক্ত। ইদানীমুক্তসমস্তলক্ষণসারমাহ বিস্থ্জতীতি। হরিরেব সাক্ষাৎ স্বয়ং 
যস্য হৃদয়ং ন বিস্জতি ন মুঞ্চতি। বথন্ুতঃ?__অবশেনাপ্যভিহিতমাত্রোইপি অঘৌঘং পাঁপ- 

সমূহ সংসারবেগং বা নাশয়তি যঃ সঃ। তৎ কিমিতি ন বিশ্বজতি। যতঃ প্রণয়রসনয় প্রেমশূহ্খ- 

লয়! ধৃতং হৃদয়ে বদ্ধং অজ্যিপন্মং যম্য সঃ: | স এব ভাগবত প্রধান উক্তে। ভবতি তব্ববিস্তিরিতি। 

প্রধানশব্ধঃ কোষে অস্্রিম্ামিতুযুক্তঃ। যদ্বা বৈষ্ণবাগ্র্য ইতি পূর্বেণ সম্বপ্ধঃ প্রকরণবলাদধ্যাহাধ্য 

মেব বা। ভাগবতো! ভগবদ্তক্তো ভাগবতাখ্যশাস্ত্রং ব৷ প্রধানং যস্য স ইতি ঝঁহলক্ষণং 

তস্যেতি ॥ ৫৯ ॥ 

নন সর্ববভূতেষু যঃ পশ্যেদিত্যাদৌ বহুবিধোইপি ভগবস্তত্তঃ এষ ভাগবতোত্রম ইত্যাদিনা 
শ্রীভাগবতে সামান্সেনৈব মর্বব উক্ত: তথান্রাপি লিখিতঃ কিন্ত ভগবদ্ধ ধতকর্মাদিপরতায়। জ্ঞানাদি- 

৩ এপ পর পি পপর লা নস পপ ৮ শপ ০০০ ০ সপ শা সপ শ * ০ পপ্পত উজ স্প্রে 

গণের কর্তব্য । ৫৮।  একাদশস্বদ্ধে হবিযোগেশ্বরোত্তরে লিখিত আছে, অবশভাবেও ধাহার 
নাম উচ্চারণ করিলে নিখিল পাতক ধ্বংস হয়, সেই ভগবান্ বান্দেব যে ব্যক্তির হৃদয় ত্যাগ 

না করিয়া প্রেমরূপ রঙ্ছ্ দ্বারা বদ্ধপদ হইয়া অধিষ্ঠিত থাকেন, সেই ব্যক্তিই ভাগবত-শ্রে্ 
বলিয়। কীর্তিত। ৫৯। 

অতঃপর মধামভক্তলক্ষণ বর্ণিত হইতেছে ।-__হবিযোগেশ্বরের উক্তিতে প্রকাশিত আছে, 

ঈশ্বরের প্রতি ধাহার প্রেম, হরিভক্তের প্রতি ধাহার মৈত্রী, অজ্জজনের প্রতি ধাহার করুণ। 

আর হরিপরাম্মুখ ব্যক্তির প্রতি ধাহার উপেক্ষা দৃষ্ট হয়, ভেদজ্ঞাননিবন্ধন তিনি মধ্যম ভক্ত 

বলিয়! পরিগণিত । 

£পর কনিষ্ঠভক্তের লক্ষণ বণধিত হইতেছে ।-_ উক্ত হবিযোগেশ্বরের উক্তিতেই প্রকা- 

শিত আছে, যে ব্যক্তি শ্রদ্ধা সহকারে হরির অর্চনা করেন, কিন্তু বিষুভক্তের অথবা! অন্তের 



১৮ স্ীশ্হারভক্তিবিলামঃ| [ ১*ম বিলাসঃ। 

ঈদৃগংলক্ষণবস্তঃ স্থ্াছু'্লভা বহবো৷ জনাঃ। দিব্যা হি মণয়ো! ব্যক্তং ন বর্ডেরক্লিতত্ততঃ ॥ ৬১ । 
অতএবোক্তং মোক্ষধর্টে নারদীয়ে 1 

জায়মানং হি পুরুষং যং পত্তেম্বধুস্থদনঃ | সাত্বিকঃ স তু বিজেয়ো! ভবেন্সোক্ষার্থ-নিশ্চয়ঃ ॥ইতি/৬২ 
এবং নংক্ষিপ্য লিধিতাৈফবানাস্ত লক্ষণাং। মাহাত্মামপি বিজেয়ং লিখ্যতেহন্তচ্চ তৎ কিয়ৎ ॥৬৩ 

সস. পর পা» রি 

পরতায়াশ্চ তথা কথাদিপরতয় একাস্তিভাযাশ্ পৃথগ, লিখনাৎ তারতম্য প্রতীতের্ডেদো৷ ভাত 
এব স চ ব্যক্তং ন লিখিতঃ কথং বিবেচনীয় ইত্যপেক্ষায়াং লিখতি এতানীতি। ইখম্ অনেন 
লিখিত প্রকারেণ। লিখিতানি এতানি ব্রতপরতাদীনি মহাভাগবতলক্ষণীস্তানি ভগবন্তক্তলক্ষণানি 
গৌণমুখ্যাদিভেদেন কানি চ গৌণানি কনিষ্ঠানি কানি চ মুখ্যানি। আদিশব্াাৎ তত্রৈব কানি- 
চিদ্বহিরক্সানি কানিচিচ্ান্তরঙ্গানীত্যার্দিভেদেন উহ্যানি বিবিচ্য বোদ্ধব্যানি। তত্র ব্রতকর্মাদি- 

পরতা গৌণলক্ষণং | জ্ঞানাদিপরতা৷ তত্তদপেক্ষয়। মুখ্যলক্ষণমপি ভক্তের্ব্বহিরঙ্গমেব। অতএব সা 
তস্য সাক্ষান্তগবন্লক্ষণাসম্পতেস্তত্র তত্র ভক্তিহেতুরিতি লিখিতং। শ্রবপাদীনি চ মুখ্যলক্ষণান্য- 
স্তরঙ্গান্যেব। একাস্তিতা চ পরমমূখ্যা অত্যস্তাস্তরঙ্কা চ। তত্র তত্রৈবাস্তরগৌণমুখ্যাদীন্তপাহানি। 
এবং গৌণমুখ্যা্দিভেদেন অপরাণি অত্র লিখিতানি বন্বনাদীন্তপি বিবেচ্যানি বিবিচ্য জেয়ানি, 

তথা তত্তল্পক্ষণানাং তারতম্যার্দিনা ভগবন্ত ক্রানামপি তারতমাং বিবেচনীয়মিতি দিক্ ॥৬০॥ নন 

কর্মজানাদিপরাঃ সর্বত্র বহবে। দৃশ্ন্তে লিখিতলক্ষণাশ্চ মহাভাগবতা৷ একান্তিনে। ন দৃশ্থাস্তে 

সত্যং তে নিগৃড়া এবেতি লিখতি ঈদৃগিতি। তথা চ হরিভক্তিন্থধোদয়ে। স্থছুলতা ভাগবতা হি 
লোকে ইতি । দিব্যা অমৃল্যাশ্চিন্তামণ্যাদয়ঃ | ইতত্ততঃ সর্বত্রেত্যর্থঃ। ব্যক্তমিতি সস্ত্যেব। 

অন্যথা লোকরক্ষান্থুপপত্তেঃ | কিন্তু অলক্ষিতং কচিৎ কশ্চিৎ বর্তত ইতি ভাব; ॥ ৬১ ॥ স এব 

মোক্ষার্থে মোক্ষত্য অর্থ; ফলং ভক্তিস্তত্মিরিশ্চিতঃ কৃতনিশ্চয়ো ভবতি এবং পরমহূর্ঘভত্বমেব সিদ্ধং 
৬২) স্প্রিয়ঃ শ্রীপতির্েষামিত্যাদিরূপাৎ তথা সদাচাররতা ইত্যাদিরূপাৎ তিতক্ষবঃ ইত্যাদি- 

র্নপাচ্চ মহৎসেবাং দ্বারমাহুর্বিমুক্তেরিত্যাদিরূপাদপি লক্ষণাৎ বিজয় স্যাদেব। তৎ মাহাত্ম্যং 

অন্চ্চ কিয়ৎ সংক্ষিপ্তং লিখ্যতে ॥ ৬৩ ॥৮ 

অর্চনায় পরাধ্খুখ, তাহাকে প্রাকৃত কহে অর্থাৎ তিনি পর্য্যায়ক্রমে ভক্তির উত্তমাধিকারিত্ব 
প্রাপ্ত হন। প্রেমবান্ হইয়। ভক্ত ব্যক্তিকে যে পৃঞ্ত। করা যায়, তাহাই প্রেমবোধক। অতঃ- 
পরবন্দনাদি যে সকল ভক্তি-লক্ষণ বিবৃত হইবে, সেঃ সমস্ত লক্ষণবান্ হইলেই ভগবস্তুক্ত বলা- 
যায়। এইরূপে যে সমস্ত ব্রতপরতা বধি মহাভাগব্ত-লক্ষণ যাবৎ ভগবন্তুক্ত-লক্ষণ বিবৃত হুই - 
য়াছে, তাহার মধ্যে কিয্দংশ গৌণ ও কিয়দংশ মৃখ্য বলিয়! জাতব্য। ৬,। এ সমস্ত 
লক্ষণে লক্ষিত বহুজন সুদুল্নভ; কারণ, চিস্তামণি প্রভৃতি অমূল্য রত্ব, সকল স্থানে প্রার্ 
হওয়| যায় না। ৬১। নারদীয়পুরাণে মোক্ষধর্ে প্রকাশিত আছে যে, ভগবান্ মধুন্দন যে 

জায়মান ব্যক্তির প্রতি নেত্রপাত করেন, তিনি সাত্বিক বলিয়া অভিহিত, সেই পুরুষই 
মুক্তিফল ভক্তির অন্ত স্থিরনিশ্চয় হইয়া থাকেন । ৬২। এইরূপে সংক্ষেপ-বর্ণিত লক্ষণ 
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সৌপর্ণে শ্রীশক্রো ।-_. অধ ভগবস্তপ্ণানাং যাহাত্বাম। 

কলৌ ভাগবতং নাম যন্য পুংসঃ প্রজায়তে। জননী পুত্রিণী তেন পিতৃণাস্ত ধুরদ্ধরঃ ॥ ৬৪ ॥ 

কল ভাগবতং নাম ছুক্লতং নৈব লভাতে। ব্রন্ষরুদ্রপদোৎকষ্টং গুরুণ| কথিতং মম ॥ ৬৫ ॥ 
যস্য ভাগবতং চিহ্ন দৃশ্াতে তু হরিরূ্নে। গীয়তে চ কলৌ দেবা জেয়ান্তে নাস্তি সংশয়ঃ ॥ ৬৬ 
্রীমার্কেয়োক্কৌ।-_ 

সমীপে তিষ্ঠতে যন্ত হান্তকালেইপি বৈষ্ণবঃ | গচ্ছতে পরমং স্থানং যস্তপি ত্রন্ধহা ভবেৎ ॥৬৭। 
নারদীয়ে শ্রীবামদেবরক্সাঙ্গদনংবাদে 1-__ 

শ্ঈগচোহপি মহীপাল বিষ্োর্তক্কো দ্বিজাধিকঃ। বিষ্ণভক্তিবিহীনো! যে! যতিশ্চ শ্বপচাধিক:1৬৮| 
স্কান্দে রেবাখণ্ে শ্রীত্রন্ষোক্কৌ।-_ 

ইন্দ্র মহেশ্বরো ব্রদ্ধা পরং ব্রহ্ম তদৈব হি। শ্বপচোইপি ভবত্যেব দা তুষ্টোইসি কেশব ॥ 
স্বপচাদপি কাঁত্বং ব্রদ্ষেশানাদয়ঃ স্থরাঃ। তদৈবাইচাত যাস্তোতে যদৈব ত্বং পরাজুখঃ ॥ ৬৯। 

পপর 

তাগবতং নাম বৈষ্ণব ইতি নাম। যদ শ্রীকষ্ণদাসেত্যাদিসংজ্ঞাপি। তথাপি দীক্ষয়ৈব 
তাদৃশনামোৎপত্ত্য। ভগবন্তক্তত্বং দিদ্ধমেব। যদ্বা নামমাত্রেণ তাদৃশমাহাত্ম্যং কিং পুনরাচারাদি- 
নেত্যর্থ; | এবমস্তদপূহাং ॥ ৬৪॥ গুরুণা শ্রীবৃহস্পতিন! ॥ ৬৫ ॥ চিহুৎ তপ্তমুদ্রাদিলক্ষণং হরি- 
গাঁয়ে চ যৈঃ তে কলৌ দেবা জেয়াঃ। কলাবিত্যস্ত পূর্বেণ বান্য়ঃ ॥ ৬৬॥ গচ্ছতে 
গচ্ছতি ॥ ৬৭॥ দ্বিজাৎ বিপ্রাদপাধিক উত্তমঃ। শ্বপচাদপ্াযধিকঃ পরমনিকৃষ্ট ইত্যর্থঃ। অধম 
ইত্যেব বা পাঠঃ ॥৬৮।॥ যদ! তুষ্টোইসি তদৈব শ্বপচোইপি হন্দ্রাদির্তবতি। তত্র পরত্রহ্েতি 

দ্বারা বৈষ্ণবমাহাত্ম্যও জ্ঞাতব্য। অধুনা সংক্ষেপে অপর কতিপয় বৈষ্ণবমাহাত্ম্য, কীন্তিত 
হইতেছে। ৬৩। 

অনস্তর ভগবন্তক্তমাহাত্ম্য বিবৃত হইতেছে । গরুড়পুরাণে ইস্ত্রোক্তি আছে যে, কলি- 
কালে বৈষ্ণব নামে প্রসিদ্ধ হইলে সেই পুরুষ দ্বারা জননী পুত্রবতী হন ও সেই, পুরুষ 
পিতৃদিগের ভারবাহী হইয়া থাকেন। ৬৪। কলিষুগে বৈষ্ণব নাম ছুত্রাপা, কদাচই 

প্রাপ্ত হওয়া যায় না, বৈব নাম রুদ্রপদ অপেক্ষাও উত্তম, বৃহস্পতি মৎ্সকাশে ইহা 
কীর্তন করিয়াছেন। ৬৫। হে খষে! কলিকালে যে ব্যক্তি তণ্তমুদ্রাদি চিন্কে চিহ্নিত, 
আর ধাহাদিগের মুখে হরিনাম কীতিত হয়, তাহারা নিঃসন্দেহ দেবতাসদৃশ। ৬৬। 
মার্কগেয়োক্তি আছে যে, মরণসময়ে বৈষবজন সঙপ্নিহিত থাকিলে ক্রহ্ষঘাতী পাপীও 

পরম পদ লাভ করে। ৬৭। নারদীয়পুরাণে বামদেব-রুল্সাঙ্গদসংবাদে লিখিত 

আছে, হে ন্বপতে! বৈষব হইলে শ্বপচ ব্যক্তিও ঘ্িজ্াতি হইতে শ্রেষ্ঠ এবং হরিভক্তি. 

বঙ্জিত হইলে যতি ব্যক্তিও শ্বপচাপেক্ষা হীন বলিয়া! গণনীয়। ৬৮। ক্বন্দপুরাণে 

রেবাথণ্ডে ব্রদ্ষোক্তি আছে, হে মাধব! তুমি প্রীত হইলে শ্বপচ ব্যক্তিও ইন 
মহাদেব, বিধি ও পরতর্ষত্বরূপ হয় এবং তুমি বিমুখ হইলে হ্রবিরিধ্যাদি স্থুরবর্গও শ্বপচ 
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স বর্তা সর্বধন্মাণাং ভক্তো যস্তব কেশব । স কর্তা সর্বপাপানাং'যো৷ ন ভক্তস্তবাচ্যুত 1৭ 
ধর্মো ভবত্যধর্ম্মোপি কতো ভক্তৈস্তবাচ্যুত। 
পাপং ভবতি ধন্মোইপি তবাভক্তৈঃ কতো! হরে ॥ ৭১ ॥ 

নিঃশেষধর্ম্মকর্তা বাপাভক্কো নরকে হরে । সদ! তিষ্ঠতি ভক্তস্তে ব্রন্মহাপি বিশ্রধ্যতি ॥ ৭২ 
নিশ্চলা ত্বয়ি ভক্তির! সৈব মুক্তির্জনার্দিন। মুক্তা এব হি ভক্তান্তে তব বিষো৷ যতো হরে॥৭৩। 

তব্ৈব দূর্বাসোনারদসংবাদে ।-_ 

নূনং ভাগবত! লোকে লোকরক্ষা-বিশারদাঃ। ব্রজন্তি বিষ্ুনাদিষ্টা হদিস্থেন মহামুনে ॥ 
ডগবানেব সর্বত্র ভূতানাং কৃপয়! হরিঃ | রক্ষণায় চরল্লোকান্ ভক্তব্ূপেণ নারদ ॥ ৭৪ 

তত্রৈব শ্রীত্রক্ষনারদসংবাদে ।_ 
যন্ত বিষুপরে! নিত্য দৃঢ়ভক্তিজিতেন্দ্রিয়ঃ। স্বগৃহেইপি বসন্ যাতি তদ্িঞ্চোঃ পরমং পদম্ ॥ 

মুক্তস্তন্য়ো বেত্যর্থ: 0৬৯1 _ন চযুতঃ কথঞ্চিদপি কথক্িদপি ন ত্রষ্টো ভবতি ভক্তো যস্মাদিতি তৎসম্বোধনং 
হে অচ্যুতেতি । তথা চোক্তং | ন চ্যবস্তেইপি যন্তক্তা মহত্যাং গ্রলয়াপদি। অতোইচ্যতোইখিলো 
লোকে স এক ইত্যাদি। এতচ্চাগ্রে লেখ্যমেব ॥৭০। তব ভক্তি: কৃতঃ অধর্শঃ কদাচিত্তীর্ঘাদাবধিক- 

প্রতিগ্রহাদিনা পাপমপি ধর্ম এব ভবতি ভক্ত্যা ত্বদর্থমেব কৃতত্বাৎ। তবাভক্তৈঃ কতো ধর্ো 

যোগাদিরপি পাপমেব ভবতি ত্বদনাদরাৎ। তদুক্রং। অরিশ্রিত্রং বিষং পথ্যমধর্শো ধর্্মতাং 
ব্রজেৎ। প্রাসন্নে পুগ্তরীকাক্ষে বিপরীতে বিপর্ধযয়ঃ ॥ ইতি ॥ ৭১॥ নরকে সদা তিষ্ঠতি 

অভক্তযা ভগব্দনাদরেণ নান্তিকত্বাপত্েঃ। তথা চোক্তমেকাদশস্বন্ধে। য এষা পুরুষং 
সাক্ষাদাত্মগ্রভবমীশ্বরং। ন ভজ্জন্ত্যবজানস্তি স্থানাত্তষ্টাঃ পতস্ত্যয ইতি । ৭২॥ দেহাস্তে 
বিমুচ্যত, ইতি কিং বক্তবাং ত্বয়ি ভক্তিনিষ্টয়৷ তন্মিন্নেব দেহে মুক্ত এবাসাবিত্যাশয়েনাহ নিশ্চ- 
লেতি। জনার্দন হে জন্মলক্ষণসংসারনাশক ! বিষে! হে অপরিচ্ছিন্ন! হরে হে সংসার- 

_ছুঃখহরেতি সম্বোধনত্রয়েণ তব ভক্ের্ডক্তানাঞ্চ তাদৃশত্বং যুক্তমেবেতি দ্যোত্যতে ॥ ৭৩। 
সপ, পপ তসপ স  * 

অপেক্ষা হীন হয়েন। ৬৯। হে অচ্যুত! ত্বত্ত জনই সর্বধন্কর্তা এবং তোমার প্রতি 
অভক্তিমান্ হইলেই তাহাকে সর্বপাপে পাপী বলিয়া জানিবে। ৭*। হে অচ্যুত! হে হরে! 
ত্বদ্ভক্তগণ কতৃক অনুষ্ঠিত অধশ্মও ধন্ম এবং তোমার অভক্তগণ কর্তৃক আচরিত ধর্ম্দও 
অধর্দ বলিয়া পরিগণিত হয়। ৭১। হে হরে! তোমার প্রতি অভক্তিমান নরকে অবস্থিতি 

করে এবং তোমার প্রতি ভক্তিমান্ হইলে ব্রহ্মঘাতীও পবিত্র হয়। ৭২। হে জনার্দন! 

হেবিষে।! হে হরে! ত্বতপ্রতি অচল! ভক্তিই মুক্তি বলিয়া কীিত; স্থৃতরাং ত্বদভক্ত- 

গণই মুক্ত সন্দেহ নাই। ৭৩। স্বন্দপুরাণের বেরাখণ্ডে ছুর্ববানা-নারদ-সংবাদে লিখিত 
আছে, হে মহর্ষে! লোকরক্ষাবিশারদ ভগবন্তক্তেরা হ্থায়ারিষ্ঠিত হরির আজ্ঞাহ্সারে 

ঘারে বিচরণ করিয়া থাকেন। হে দেবর্ষে! ভূতগণের রক্ষার্থ কপাপরবশ হইয়া 
ভগবান্ জনার্দনই ভক্তরূপে অখিললোকে পরিভ্রমণ করেন। ৭৪। এ পুরাণে 
্্ষনারদসংবাদে লিখিত আছে, নিত্য দৃ়ভক্কিমান্, হরিপরায়ণ, জিডে্দরিয় বাক্ি 
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অশ্বমেধসহস্রাণাং সহন্রং যঃ করোতি বৈ। নাসৌ তংফলমাপ্পোতি তন্তকৈর্যদবাপ্যতে ॥ 
তত্রৈবামৃতসারোদ্ধারে শ্রীষমভটসংবাদে।_ 

সর্বত্র টষ্চবাঃ পূজ্যাঃ স্বর্গে মর্তে রসাতলে। দেবতানাং মন্ুষ্যাণাং তখৈবোরগরক্ষসামূ। 
যেষাং স্মরণমাত্রেণ পাপলক্ষশতানি চ। দহান্তে নাত্র সন্দেহো বৈষ্বানাং মহাজ্সনাম্ ॥৭৫। 

যেষাং পাদরজেনৈব প্রাপ্যতে জাহুবীজলম্। নাশ্মদং যামুমং চৈব কিং পুনঃ পাঁদয়োর্জ'লম্॥৭৬। 

যেষাং বাক্যজলৌঘেন বিনা গঙ্গাজলৈরপি ৷ বিন! তীর্থসহত্রেণ নাতে! ভবতি মানব; ॥ 
তাত্রেব চাতুর্মান্তমাহাত্যে ।-- 

তাবৎ ভ্রমন্তি সংসারে পিতরঃ পিগতৎপরা:| যাবৎ কুলে ভক্তিযুক্তঃ স্থতো নৈৰ প্রজায়তে। 
স এব জ্ঞানবাল্লোকে যোগিনাং প্রথমে। হি সঃ। মহাক্রতুনামাহ্র্তা হরিভক্তিযুতো হি যঃ1৭৭| 

কাশীথণ্ডে গ্রবচরিতে | 
ন চ্যবস্তে হি যন্ভক্তা! মহত্যাং প্রলয়াপদি। অতোইচযুতোইখিলে লোকে ন এক: সর্ববগোইবায়ঃ | 

ন তক্মাপ্গবন্কতাৎ ভেতব্যং কেনচিৎ কচিৎ' নিয়তং বিধুঃভক্তা যে ন তে হাঃ পরতাপিনঃ॥ 
ব্রন্স্তীত্যাদৌ গচ্ছ্ত ভরম্তরীতি॥ ৭৪॥ নিত্যং বিষুপরত্বে হেতুঃ ঢা নিশ্চল! ভক্তির্স্তেতি, 
অতএব জিতেন্দ্রিয়ঃ | যেষাং বৈষ্বানাম্ অতএব মহাত্মনাং ম্মরণমাত্রেণ॥ ৭৫ | 

পাঁদশ্ত রজেন র্জসৈব। নার্শদং যামুনঞ্চ জলং প্রাপাতে। কিং পুনস্তেষাং পাদয়ো- 
জ্জলং তন্সহিমা কিং পুনর্বক্তিব্য ইত্যর্থঃ। অশ্ত পানসস্তবেন রজসঃ সকাশাম্মাহাস্মা- 

পেক্ষয়। কিং পুনরিতি স্য ্ায়োক্তিঃ ॥ ৭৬॥ বাক্যমুপদেশরূপং : ভগবৎকথাকীর্তনাদিরূপং বা 

নিজ্গৃহে থাকিয়াও হরির প্রথিত পরমধামে প্রমাণ করেন। দশলক্ষ অশ্বমেধকারীও 

হরিভক্তগণলভ্য ফল লাভ করিতে পারে না। এ পুরাণের অমৃতসারোদ্ধারে 

যম-যমদূতসংবাদে লিখিত আছে, হরিভক্তগণ কি স্বর্গ, কি মর্ত, কি পাতাল, সর্বত্রই দেবতা, 

মানব, পন্নগ ও বাক্ষমকুলের বন্দনীয় হয়েন। বৈষ্ণবগণের ম্মরণমাত্র নিঃসন্দেহ শতলক্ষ 

পাপ তম্মীভূত হয়। ৭৫। যাহাদের পদরেণুতে জাহৃবী, নর্দদা ও যমুনার জল লাভ ধরা 

যায়, ধাহাদ্দের উপদেশ কিংবা হরিসঙ্কীর্তনরূপ বারি দ্বারা মানবগণ অসংখ্য অসংখ্য তীর্থ 

ও গঙ্গোদক বিনাও নাত হয়, তাহারদিগের পদাম্বতের মাহাত্ম্য আর কি বর্ণন করিব? 

উক্ত পুরাণেই চাতুর্মাস্তমাহায্মো বর্ণিত আছে, যাবৎ বংশে ভক্তিমান্ সন্তানের উৎপত্তি 

না হয়, ততদিনই পিতৃকুল পিগুলুব্ধ হইয়া মংসারে বিচরণ করেন। সংসারে হরিভক্তিমান্ 

পুরুষই জ্ঞানী, যোগিস্রে্ঠ ও সর্বযজ্ঞের আহর্তা বলিয়। কীত্তিত। ৭৬_৭৭| কাশীখণ্ডে 

ফ্বচরিতে লিখিত আছে, মহাপ্রলয়ক্বপ আপদেও হরিভক্তগণের বিচ্যুতি নাই, এই জন্তই 

হরি অখিল সংসারে অচ্যুত, সর্বগামী ও অব্যয়শবে কীঠিত হইয়া থাকেন; স্তরাং হরি- 

ভক্ত হইতে কোনরূপে কদাচ ভীতির আশঙ্কা নাই। বিষুভত ব্যক্তি কদাচই অন্যকে তাপ 

প্রদান করেন না। স্বম্দপুরাণের ওঁ স্থানের কিঞিৎ পূর্বে লিখিত আছে, হরিতক্তিমান্ হইলে 
কি বিপ্র, কি ক্ষত্রিয়, কি বৈশ্, কি শৃত্র, কি অস্তাজ, কোন জাতিই হউক্ না, সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ 



৫২২ ্রঞ্জহরিভক্তিবিলাসঃ | ১,ম বিলাস: । 

তত্রৈবাগ্রে।- | 
্রাহ্মণঃ ক্ত্রিয়ো বৈশ্ঠঃ শৃদ্ছো বা যদি বেতরঃ। বিষুভক্তিসমাযুক্তো জেয়ঃ সর্ববোত্তমোত্তম:1৭৮ 

শঙ্খচত্রান্কিততন্থঃ শিরসা মঞ্জরীধরঃ। গোপীচন্দনলিপ্তা্গো দৃষ্টশ্চেতদঘং কৃতঃ॥ ৭৯ ॥ 
মহাভারতে রাজধর্থে ।-- 

ঈশ্বরং সর্বভূতানাং জগতঃ প্রভবাপ্যয়ং | ভক্তা নারায়ণং দেবং ছুর্গাণ্যতিতরস্তি তে ॥ ৮* 
বিষুরধর্দোত্বরে ।-- 

শয়নাদুখিতে৷ যন্ত্র কীর্তয়েন্মধুস্থদনমূ। কীর্তনাতন্ত পাপানি নাশমায়ান্ত্যশেষতঃ ॥ 
তত্ব ।-_ যন্যাপ্যনস্তে জগতামধীশে, ভক্তিঃ পর] যাদব-দেবদেবে। 

তস্মাৎ পরং নাপরমস্তি কিঞ্চিৎ, পাত্রং ত্রিলোকে পুরুষপ্রবীর ॥ 
ঘ্বারকামাহাত্মো শ্রীপ্রহলাদ-বলিসংবাদে ।-__ 
নিত্যং যে প্রাতরুথায় বৈষ্ণবানান্ত কীর্তনমূ্। কৃর্বস্তি তে ভাগবতাঃ কৃষ্ণতুল্যাঃ কলৌ বলে ॥ 

হরিভক্তিন্থধোদয়ে ।- 

্বদর্শন-ম্পর্শন-পুঁজনৈঃ কৃতী, তমাংসি বিষুপ্রতিমেব বৈষ্ণবঃ। 

ুস্থন্ বসত্যত্র জনস্য যন্ন তৎ, স্বার্থং পরং লোকহিতায় দীপবৎ ॥ ৮১॥ 
ইতিহাসসমুচ্চয়ে শ্রীলোমশবাক্যে।_ 
যে ভজন্তি জগদেঘানিং বান্থদেবং সনাতন্ম্। ন তেত্যো। বিদ্যতে তীর্থমধিকং রাজসত্বম 1৮২ 

তদ্দেব জলৌঘঃ পঠঃপুরঃ তেনৈব ॥ ৭৭ ॥ প্রলয়াপদি অপি ॥ ৭৮ ॥ তুলমীমঞ্জরীধরঃ | শিরসেত্যত্র 
তুলসীতি বা পাঠঃ । তত্বদা ॥ ৭৯ ॥ ভক্তা অভজন্। ছুর্গাণি দুত্তরবিবিধছুঃখানি ॥ ৮০ ॥ বিষ" 

প্রতিমেব শ্বদর্শনাদিভির্জনস্ত সর্ববলোকন্ত তমাংসি পাপানি অজ্ঞানানি বা ধুস্বন্ নাশয়ন্। অত্র 
লোকে বৈষণবো যদ্বনতি তৎ স্বার্থ, ন কিন্ত পরং কেবলং লোকহিতায়ৈব। অত্র দৃষ্টাস্তঃ যথা 

হইয়া! থাকে। ৭৮। শঙচক্রচিহ্ছে চিহ্নিত-তম্, মন্তকে তুলসী-মঞ্চরীধারী ও গোপীচন্দনাক্তা্গ 
মহাত্মাকে দেখিলে আর পাতকাশঙ্কা কোথায়? ৭৯। মহাভারতের রাজধর্শে লিখিত আছে, 
যে সকল ব্যক্তি সর্ধভূতেশ্বর, জগছুৎপত্তিলয়কারী হরির আরাধনা! করেন, তাহারা বিবিধ দুষ্পার 

ছুঃখ হইতে পরিত্রাণ প্রাধধ হন । ৮*। বিষুতধর্মোত্তরে লিখিত আছে, নিদ্রা! হইতে গাত্রোখান 

পূর্বক মধুস্থদন-নাম কীর্তন করিলে আশু নি:শেষে পাঁতকপুঞ্জ বিদুরিত হয়। এ গ্রন্থে আরও 

লিধিত আছে, হে পুরুষপ্রবর ! যে ব্যক্তি অনস্ত, জগদীশ্বর, যাদব, দেবদেব হরির প্রতি ভক্তি- 

মান্, ত্রিতৃবনে তদপেক্ষা অপর আর উৎকৃষ্ট পাত্র নাই। ছ্বারকা-মাহাত্ম্ে প্রহলাদবলি- 
সংবাদে লিখিত আছে, হে বলে! ধাহারা প্রতিদিন প্রভাতে গাত্রোখান পূর্বক বৈষবনাম কীর্ডন 

করেন, কলিকালে ত্াহারাই ভাগবত বলিয়! কীর্তিত এবং প্রীহরির সদৃশ । হরিভক্তি-সথধো- 

দয়ে বন্িত আছে, পুণযশীল বৈষ্ণব ব্যক্তি হরিপ্রতিমাবৎ দর্শন, স্পর্শন ও অর্চন দ্বারা লোকের 

অজ্ঞান বিদুরণ পূর্ব্বক ঘে সংসারে অবস্থিতি করেন, তাহা। কেবল দীপব পরহিতার্থ জানিবে, 

নিজের জন্ত নহে । ৮১। ইতিহাসসমুচ্চয়ে লোমশোক্তি আছে যে, হে নৃপতিপ্রবর ! যে সকল 



১০ম বিলাসঃ। ] ্ীপ্রীহরিভক্তিবিলাসঃ ূ ৫২৩ 

ধত্র ভাগবতাঃ স্নান কৃুর্বন্তি বিমলাশয়াঃ। তত্তীর্থমধিকং বিদ্ধি সর্বপাপবিশোধনম্ ॥ ৮৩॥ 
যত্র রাগাদিরহিতা৷ বান্থদেবপরায়ণাঃ ৷ তত্র সন্নিহিতো বিষ্ুনপতে নাত্র সংশয়ঃ ॥ 
ন গন্ধৈর্ন তথ! তোম়ৈর্ন পুশ্পৈশ্চ মনোহরৈঃ | সান্নিধ্যং কুরুতে দেবো ঘত্র সস্তি ন বৈষবাঃ॥ 

বলিভিশ্চোপবাসৈশ্চ নৃত্যগীতাদিভিস্তথা। নিত্যমারাধ্যমানোইপি তত্র বিস্ুর্ন তৃপ্যতি ॥ ৮৪ ॥ 
তম্মাদদেতে মহাভাগ! বৈষ্ণবা বীতকল্মষাঃ | পুনস্তি সকলা'ল্লোকাস্তত্ীর্থমধিকং তত: ॥ ৮৫ ॥ 
শৃদ্রং বা ভগবস্তক্তং নিষাদং শ্বপচং তথা । বীক্ষতে জাতিসামানৎ সযাতি নরকং ফ্রুবং 1৮৬ 
তন্মাদিফুপ্রসাদায় বৈষণবান্ পরিতোষয়েৎ। প্রসাদস্থমুখে। বিষুন্তেনৈব স্যান্ন সংশয়ঃ ॥ ৮৭॥ 

তত্ৈব শ্রীনারদপুণ্ররীকসংবাদে ।-_ 

যে নৃশংস! ছুরাত্মানঃ পাপাচাররতাঃ সদ1। তেইপি যাস্তি পরং ধাম নারায়ণপরাশ্রয়াঃ ॥ ৮৮॥ 

লিপ্যস্তে ন চ পাপেন বৈষ্ণব! বিষুুতৎপরাঃ। পুনস্তি সকলা'ল্লোকান্ সহশ্রাংগুরিবোদিতঃ ॥ 
জন্মাত্তরসহলরেষু যস্য স্যাঘদ্বিরীদৃশী। দাসোহহং বাস্থদেবস্ত সর্ববাপক্পোকান্ সমৃদ্ধরেৎ ॥ 
ম যাতি বিষুরসালোক্যং পুরুষে! নাত্র সংশয়ঃ | কিং পুনস্তদগতপ্রাণাঃ পুরুষাঃ সংযতেন্জিয়া; ॥ 

কিঞ্চ।-- 
স্বতঃ স্ভাধিতো বাপি পৃজিতো বা'দ্বিজোত্তমাঃ। পুনাতি ভগবন্তক্রশ্চাগ্ডালোইপি যদৃক্ছয়া ॥৮৯ 

দীপ ইতি ॥ ৮১ ॥ ততোইধিকং শ্রেষ্টং ॥ ৮২ অধিকং সর্ববতঃ শে্ঠং বিদ্ধি। কৃতঃ সর্ববেষামেব 
পাপানাং বিশেষেণ বাসনোন্ম[লনেন শোধনং ॥ ৮৩ ॥ বলিভিঃ উপহারৈঃ। যত্র বৈষ্ণবা! ন সন্তি, 
তত্র ন তৃপ্যতি ন তুষ্যতি ॥ ৮৪ ॥ তম্মাদেত এব লোকান্ পুনস্তি। ততন্তম্মান্ধেতোঃ | তদিত্য- 
ব্যয় ত ইত্যর্ঘঃ। যদ্ধা তীর্থবিশেষণত্বারপুংসকত্বং। বৈষ্ণবা এব পরমং তীর্থমিত্যর্থঃ ॥ ৮৫ ॥ 
জাতিসামান্যাৎ নীচজাতিরয়মিতি। যথা যথান্তঃ শৃত্রস্তথায়মপীত্যাদি প্রকারেণ সমানজাতিতয়। 
যে৷ বীক্ষতে ॥৮৬॥ তেন বৈষণবপরিতোষণেনৈব ॥ ৮৭॥ নারায়ণ এব পর: পরম আশ্রয়ো 

স্টপ ররর  পও।া্» 

ব্যক্তি জগৎকারণ সনাতন হরিকে আরাধনা করেন, তাহারাই প্রধান তীর্ঘন্বরূপ, তাহাদিগের 
অপেক্ষা আর তীর্ঘত্েষঠ বিদ্যমান নাই । ৮২। বিমলমতি ভগবন্তুক্রের! যথায় সান করেন, "সেই 
স্থান সর্বাপেক্ষা তীর্থশ্রেষ্ঠ বলিয়৷ জানিবে; কেননা, উহাতে নিখিল পাপের সম্যক্শুদ্ধি 
হয়।৮৩। হেনৃপ! রাগাদি-বিহীন হরিপরায়ণ বৈষ্ণবগণ কর্তৃক অধিকৃত স্থলে হরি নিয়ত 
বিরাজিত থাকেন সন্দেহ নাই। যথায় বৈষণবগণের অধিষ্ঠান নাই, তথায় গন্ধ, বারি ও মনোরম 
কুস্থম বার! পুজিত হইলেও হরি অবস্থিতি করেন না । বৈষণবগণ কর্তৃক অনধিষ্িত স্থলে উপ- 
হার, অনশন ও নৃত্যগীতাদি বার! আরাধ্যমান হইলেও হরির প্রীতিলাভ হয় না।৮। এই হেতু 
এই সমস্ত পাপহীন মহাভাগ বৈষবেরা অখিল লোক পবিত্র করেন; স্থতরাং তাহারাই পরম. 
তীর্ধন্বরপ 1৮৫) শৃত্র, চণ্ডাল বা শ্বপচ হইলেও বৈষ্ণবব্যক্তিকে সামান্তজাতি.জ্ঞানে নীচ বলিয়া 
দর্শন করিবে না। বৈষণবজনকে সামান্তজাতিরূপে দর্শন করিলে নিরয়ে : গমন করিতে হয় 
সন্দেহ নাই। ৮৬। এই হেতু হরির প্রীতি-দাধনার্থ বৈষ্ণবগণের তুষ্টি বিধান করিবে, তাহা হই. 
লেই নিঃসন্দেহ হরি প্রসন়মূখ হইবেন |৮৭। এ গ্রন্থেই নারঘ-পুণ্তরীক-সংবাদে লিখিত আছে, 



৫২৪ শ্রীপ্রীহরিভক্তিবিলাসঃ। [ ১*ম বিলাসং। 

শ্রীব্যাসবাক্যে।”- ৃ 
জন্মাস্তরসহভ্রেষু বিষুণভক্তো ন লিপ্যতে। যদ্য সন্দর্শনাদেব ভম্মীভবতি পাক ৯০ | 

শ্রীভগবদ্বাক্যে।-_ ন মে প্রিয়শ্চতুর্ব্বদী মন্তক্তঃ শ্বপচঃ প্রিয়ঃ | 
তন্মৈ দেয়ং ততে। গ্রাহং স চ পৃজ্যো। যথা হাহম্।॥৯১ ॥ 

ইতিহাসসমৃচ্চয়ে ্রক্মবাক্যে।__ 

সভর্তৃক1 ব! বিধবা বিষণণভক্তিং করোতি যা। সমুদ্ধরতি চাত্মানং কুলমেকোত্তরং শতম্॥ 

দ্বারকামাহাত্যযে প্রহলাদবলিসংবাদে ।_- 

সংকীর্ণযোনয়ঃ পৃতা যে ভক্তা মধুক্দনে। স্্েচ্ষতুল্যাঃ কুলীনাস্তে যে ন ভক্তা জনার্দনে 

আদিপুরাণে শ্রীরুষ্কাজ্নসংবাদে ।__ 
বৈষ্ণবান্ ভজ কৌস্তেয় মা ভজন্বান্তদেবতাঃ। পুনন্তি বৈষ্ণবাঃ সর্ব সর্ববদেবমিদং জগৎ । 

মন্থক্তো ুল্ল ভে ষস্য স এব মম ছুল্পভিঃ ॥ ৯২ ॥ 

যেষাং তে। যদ্ধা নারায়ণপর! বৈষ্ণবান্তদাশয়া অপি সম্তঃ ॥ ৮৮॥ যদৃচ্ছয। য়া যথাকথ্িদপীত্যর্থঃ, 

অন্য স্থতঃ ইত্যাদিনান্বয়: ॥ ৮৯ ॥ ন লিপ্যতে প্রমাদাদিনা কথঞ্চিৎ কতৈরপি পাপৈঃ। অন্যেষা- 

মপি পাতকং সর্বং ভম্মীভবতি সমূলং বিনশ্ততি | ৯* ॥ চহুর্কে্দী বেদচতুষ্টয়াভ্যাসযুক্তোপি 
বিপ্রো ন মন্তক্তশ্চে তহি ন মে শ্রিয়ঃ। শ্বপচোইপি মদ্থকতশ্েন্সম প্রিয় ইত্যর্থঃ। তন্মৈ 

হরিপরাক্মণ বৈষ্ণবগণের আশ্রয্ গ্রহণ করিলে ক্র এর, ছ্রাত্মা ও নিত্য পাপাচারী ব্ক্তিরাও পরম 

ধাম বৈকুণ্ঠে প্রয়াণ করে | ৮৮। হরিপরায়ণ বৈধবের! কদাচ পাতকে লিপ্ত হন না, তাহারা 

ভাস্করবং সমুদিত হইয়! অখিল লোক পবিত্র করিয়া থাকেন। “জন্মসহন্রান্তে আমি হরির দাস” 
এইরূপ মতি জন্মিলে সেই ব্যক্তি নিখিল লোক উদ্ধার করেন এবং নিঃসন্দেহ তাহার 
হরিসালোকা লাভ হয়; আর হরিগত প্রাণ জিতেপ্তরির ব্যক্তির কথা বাহুল্যমাত্র। আরও 

লিখিত আছে, হে দ্বিজসত্তমগণ ! হরিভক্ত ব্যক্তি চণ্ডাল হইলেও তাহাকে স্মরণ, ততসহ 

সম্ভাধণ ও তাহার অর্চন। করিলে পবিত্রত। লাভ কর! যায়। ৮৯। ব্যাসের উক্তি আছে যে, 

জন্মসহন্বের মধ্যে কথঞ্চিৎ প্রমাদনিবন্ধন পাঁতক অনুষ্ঠিত হইলেও বিষুণভ ক্র তাহাতে লিপ্ত 
হন না, এমন কি তাহাকে দেখিবামাত্র অপর ব্যক্তিগণের পাতকপুপ্রও দ্ধ হয়। ৯০। ভগ- 

বানের উক্তি আছে যে, মঞ্তক্তিপরায়ণ না হইলে চতুর্ব্বেদসম্পন্ন ব্যক্তিও মংপ্রিয় হইতে পারে 
না; ভক্তিমান্ হইলে শ্বপচব্যক্তিও আমার প্রিম্ন হয়। তদ্ধপ শ্বপচকেই দান করিবে, তৎ- 
সকাশ হইতে গ্রহণ করিবে, সেই শ্বপচ মৎসদৃশ 'পু্জনীয়। ৯১। ইতিহাসসমূচ্চয়ে ব্রঙ্গোক্তি 
আছে, হরিভক্তিমতী হইলে কি সধবা কি বিধবা স্বীয় শতকুল পরিত্রাণ করিতে পাঁরে। 
দ্বারকামাহাত্যে গ্রহনাদবলি-সংবাদে লিখিত আছে, হরিভক্তিপরায়ণ হইলে বর্ণসহ্করজাতিও 

পরমপবিজ্র হয়; কিন্ত হরিভক্তিমান্ না হইলে কুলীন ব্যক্তিও শ্েচ্ছসদৃশ হইয়া থাকে, 

আদিপুরাণে শ্রীকষ্ণজ্ৰ,নসংবাদে লিখিত আছে, হে পার্থ! একবার হরির আরাধনা কর, 
দেবতাস্তরের উপাসনার আবশ্তক নাই; .বৈষবেরা নিখিল স্থরগণের সহিত এই জগৎ" পবিজ্ 



১*ম বিলাসঃ। ] প্ীপ্রীহরিভক্তিবিলাসঃ। ৫২৫ 
তৎপরো ছুর্ল'ভে। নাস্তি সত্যং সত্যং ধনগ্য়। জগতাং গুরবো! ভক্তা! ভক্তানাং গুরবো বয়ম্। 
সর্বত্র গুরবে! ভক্তা বয়ঞ্চ গুরবো যথা । অম্মাকং বান্ধব! ভক্তা ডক্তানাং বান্ধব বয়ম্। 
অন্মাকং গুরবো ভক্তা ভক্তানাং গুরবে! বয়ম্। মন্তক্তা যত্র গচ্ছন্তি তত্র গচ্ছামি পার্থিব। 
ভক্তানামন্ুগচ্ছস্তি মুক্তয়ঃ শ্রুতিভিঃ সহ। যে মে ভক্তজনাঃ পার্থ ন মে ভক্তাশ্চ তে জনাঃ। 

মদ্তক্তানাঞ্চ যে ভক্ঞান্তে মে ভক্ততম1 মতাঃ। যে কেচিৎ প্রাণিনে! ভ ক্র মদর্থে ত্যন্ত বান্ধবাঃ। 

তেষামহং পরিক্রীতো নাগাক্রীতো ধনগ্রয় ॥ ৯৩। 

এষাং ভক্ষ্যং সুনির্ণীতং শ্রয়তাং নিশ্চিতং মম। উচ্ছিষ্টমবশিষটঞ ভক্কানাং ভোজনছয়ম্ 1৯৪ 
নামযুক্তজনাঃ কেচিজ্জাত্যন্তরসমদ্থিতাঃ। কুর্বস্তি মে যথা গ্রীতিং ন তথা বেদপারগা: ॥ 

বৃহন্নারদীয়ে মার্কতেয়েং গ্রতি শ্রীভগবছুক্ধৌ ।__ 
বিষুলর্ভক্রকুট্ম্বীতি বদস্তি বিবুধাঃ সদ1 | তদেব পালয়িষ্যামি মজ্জনে! নানৃতং বদেৎ ॥৯৫। 

মম জন্ম কুলে যস্য তত কুলং মোক্ষগামি বৈ। ময়ি তুষ্টে মুনিশেষ্ট কিমপাধ্যং বদন্ব মে ।৯৬ 

 তাদুশশ্বপচায়ৈব | ৯১ । |৯১॥ কুলং কুলানি চ চ। ছর্লভো বন্পভ: ॥৯২।॥ তেযামহং হং পরিক্রীতন্তৈ: 

পরিক্লীতঃ ॥ ৯৩॥ স্থুনির্ণীতং নিশ্চিতমিতি । বাক্যভেদাদগৌনরুক্ত।ং। অবশিষ্ট পুরস্তা- 
দানীতং পাকপাত্রাদৌ স্থিতং ॥ ৯৪ ॥ ভক্ত এব কুটুঙ্বং তদ্বানিতি। যব! ভক্তৈঃ কৃত্বা কুটুম্বীতি। 

তদেব পালঘিষ্যামীতি যথ! স্বকুটুম্বমরুত্যেনাপি পরিগাল্যতে তথা নিষ্তভক্কো ময়া পরিপাল্য 

করেন। যাহার সম্বন্ধে আমার ভক্ত প্রিয়, ম মহসম্বদ্ধেও সেই ব্যক্তি ছুল্লভ ( প্রিয়) | ৯২। হে 

অর্জন! আমি পুনঃ পুনঃ সত্য কহিতেছি, অতঃপর আর কি ছুন্লভ হইতে পারে? ভক্তেরা 
নিখিল জগতের গুরু আর আমি ভক্তজনের 'গ্ররু। যেরূপ আমি অখিলের গুরু, ভক্তের1ও 

তন্রপ। ভক্তের মদীয় বান্ধব, আমি ভক্তকুলের বান্ধব; ভক্তের! মদীয় গুরু"এবং আমি 

ভক্তকুলের গুরু । হে ধনঞগ্য়! ভক্তের] যথায় গমন করেন, আমিও তথায় গমন 

করি। মুক্তিগণ শ্রুতিগণ-সমভিব্যাহারে ভন্তকুলের অন্ুপরণ করিয়। থাঁকেন। হে 

অজ্জুন! যাহার আমার ভক্ত, তাহার! প্রকৃত ভক্ত বলিয়৷ গণনীয় নহে”) মদীয় 
ভক্তগণের ভক্কেরাই মৃদীয় সর্বোত্তম ভক্ত বলিয়া পরিকী্িত। হে পার্থ! যাহার! 

মন্তক্তিমান্ হইয়! মদর্থে বন্ধু-বান্ধব বিসজ্জন দিয়াছে, আমি সেই সকল জীবের নিকটে 
ক্রীত আছি; আমাকে ক্রয় করিতে অপর কাহারও সাধ্য নাই। ৯৩। যে সমস্ত তক্ষ্য 

উক্ত ভক্তগণের পক্ষে নির্দিষ্ট 'আছে, তাহা বলিতেছি, অবধান কর। ভক্তসম্বদ্ধে ছ্বিবিধ 

ভোজন নির্ণীত।- উচ্ছিষ্ট ও অবশিষ্ট । নিবেদিত ভ্রব্যকে উচ্ছিষ্ট কহে আর অগ্রাংশ 
 দিয্বা যাহা পাকপাত্রে. থাকে, তাহাকেই অবশিষ্ট বলা যায়। ৯৪। জাত্যন্তরযুক্ত নীচ 
জন মন্নামবিশিষ্ট হইলে তাহার দারা আমার যেরূপ শ্রীতি সাধিত হয়, বেদবিচক্ষণ বিপ্র 

স্বারাও তদ্রপ সস্তোষ সাধন হয় না। বৃহন্নারদীয় পুরাণে মার্কগেয়ের প্রতি শ্রীহরির উক্তি 

আছে যে, হ্থরগণ নিরস্তর এইরূপ কীর্তন করেন যে, হরি ভক্তজন-কুটুম্বী, উহাই আমি রক্ষা 
করিব, মন্তত্ত কদাচ মিথ্যাভাষী হন না। ৯৫। হে ব্রন্ষন! আমি যে বংশে অবতীর্ণ হই, 
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ময়ি ভক্তিপরো যন্ত্র মদ্যাঁজী মৎকথাপরঃ । মন্ধ্যানী স্বকুলং সর্বাং নয়ত্যচ্যুতরূপতাম্॥ 
যদর্থং কর্ণ কুর্ববাণে! মধ্প্রণামপরো! নরঃ | মন্মনাঃ স্বকুলং সর্বং নয়ত্যচাতরূপতাম্ ॥ ৯৭ ॥ 
অহমেব দ্বিজশ্রেষ্ঠ নিত্যং গ্রচ্ছন্নবিগ্রহঃ | ভগবগ্তক্তরূপেণ লোকান্ রক্ষামি সর্বদা ॥ ৯৮॥ 

তাঁজৈবাদিতিমাহাত্যো শ্রস্থতোক্কো। ।-_ 
বিপ্রাঃ শ্ণুধ্ং মাহাত্মাং হরিভক্তিরতাত্ুনাম্। হরিধ্যানপরাণান্ত কঃ সমর্থ; প্রবাধিতুম্ ॥৯৯। 
হরিভক্কিপরে! যত্র তত্র ব্রহ্ম! হরিঃ শিবঃ। তত্র দেবাশ্চ সিদ্ধ্যাদ্য। নিত্যং তিষ্ঠস্তি সত্তমাঃ1১** 

নিমিষং নিমিষার্ধং বা ঘত্র তিষ্ঠস্তি সত্তমাঃ | তত্ৈব সর্ববশ্রেয়ামি ততীর্৭ঘং তত্বপোবনম্ ॥ 
তত্তৈবাদিতিং প্রতি শ্রীভগবছুত্তরে ।__ 

রাগছ্েষবিহীনা ষে মভক্তা মৎপরায়ণাঁঃ। বদস্তি সততং তে মাং গতাস্ুয়া অদাস্তিকাঃ। 

পরাপ কারবিমুখা মন্তক্তাচ্চনতৎপরাঃ | মৎকথাশ্রবণাসক্ত। বহৃস্তি সততং হি মাম্ ॥ ১০১ ॥ 
তত্বৈব ধ্বজারোপণমাহাত্যে শ্রীবিষুবদূতোক্ৌ ।-_ 
যতীনাং বিষু'ভক্তানাং পরিচরধ্যাপরায়ণৈ:। ঈক্ষিত৷ অপি গচ্ছন্তি পাপিনোইপি পরাং গতিম্!১০২ 

ইতার্থ; ॥ ৯৫॥ যন্য কুলে মজ্জন্ম তম্ত কুলং। যন্তেত্যত্র যন্মিশ্লিতি বা পাঠ: ॥৯৬॥ অচ্যুত- রঃ 

রূপতাং মৎসারপ্যমিত্যর্থঃ। যদ্ধ। ন চ্যুতং কথঞ্চিৎ কদাচিদপি ন নিজন্বভাবাদত্রষ্টং রূপং 

যেষাং বৈকুঞ্ঠবাসিনাং তত্ভাবমিতার্থঃ ॥ ৯৭ ॥ ভগবত্তৃক্তা মন্তক্তাঃ। যদ্বা ভগবস্ত এশ্বধধ্যাদি- 
গুণযুক্তাঃ । দ্ধ! পরমগৌরবেণ ভগবচ্ছন্প্রয়োগঃ । ভগবস্তো যে মন্তক্কান্তদ্রপেণ ॥ ৯৮॥ প্রবা- 

ধিতুং কথঞ্চিৎ পাপাদৌ জাতেইপি কাঞ্চিদপি বাধ।ং বিশ্ব বা কর্তৃং॥ ৯৯॥ দেবাঃ 
ইন্দ্রাদ্যাঃ। হে সত্বমাঃ! যদ্থা সিদ্ধাদ্যাঃ সত্বমাঃ পরমসাধবঃ| যদ্ধা সত্বমাঃ শ্রনারদা- 
দয়শ্চ তত্ব নিত্যং তিষ্ঠস্তি ॥ ১০০ ॥ সত্বমা হরিভক্তা যন্ত্র ॥ ১০১ ॥ অপিশবাস্ত সর্বস্।- 

সেই বংশ মোক্ষভাগী হয়। হে তাপদপ্রবর ! আমি গ্রীত হইলে আর কি নাধ্যাতীত হইতে 
পারে বল। ৯৬। মন্তক্তিপরায়ণ, মৎপুজক, মংকথান্থরাগী, মন্ধ্যায়ী, মৎকর্মনকারী, মতপ্রণাম- 

পর ও অমাতে চিত্তসমর্পণকারী ব্যক্তি স্বীয় নিখিল বংশকে হরিসারপ্য প্রদান করে। ৯৭। 

হে বিপ্রসত্তম ! আমি সর্বদাই প্রচ্ছন্নদেহে মন্তক্তরূপে নিরস্তর অখিল লোক রক্ষা করি। ৯৮। 
উক্ত পুরাণে অদ্দিতিমাহাত্য্যে সুতোক্তি আছে, হে দ্বিজগণ! হরিভক্তের মাহাত্যু অবধান কর, 

বিষুচিস্তকগণের কোনরূপে পাতকাদির সঞ্চার হইলেও কে ব্যাঘাত প্রদানে সক্ষম হইতে 
পারে? ৯৯। হে সাধুসত্বমগণ ! ব্রহ্মা, বিষণ, মহেশ্বর, স্থরগণ ও সিদ্ধবর্গ হরিভক্ত কর্তৃক 

অধিষ্টিত স্থানে সর্বদ| নিবসতি করিয়! থাকেন। ১০০। বিষুভক্ত ব্যক্তির! নিমেষকাল অথবা 

নিমেষার্ধকাল যে স্থানে থাকেন, নিখিল মঙ্গলই তথায় সংস্থিত এবং নেই স্থানই তীর্ঘস্বরূপ ও' 

তপোবনম্বরূপ বলিয়। গণনীয়। এ পুরাণে অদিতির প্রতি ভগবানের বাক্যে প্রকাশ 
যে, মৎপরায়ণ, রাগঘেষরহিভ ভক্তের! নিরম্তর অসুয়। ও দস্ত বিসর্জন করত আমার গুপার্দি 
কীর্তন করিয়া থাকেন। যে সকল ব্যক্তি কধাচ পরের অনিষ্ট সাধন না করেন, মন্তক্তকুলের 

. অর্চনায় নিরত থাকেন আর যে লকল ব্যক্তি মবথাশ্রবণে অন্গুরাগী, তাহারাই নিরম্বর 
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তত্্ৈব শ্রীভগবত্োষপ্রকারপ্রশ্্োতরে ।-_ 
রিপবস্তং ন হিংসস্তি ন বাঁধস্তে গ্রহাশ্চ তম্। রাক্ষসাশ্চ ন খাদস্তি নরং বিষুঃপরায়ণম্॥ 
ভ্তিদুর্টা ভবেদঘস্য দেবদেবে জনার্দনে । শ্রেয়াংদি তন্য সিধ্যস্তি ভক্তিমস্তোইধিকান্ততঃ | 

তঙ্্রৈবাগ্রে।__- 

অব্যাপি চ মুনিশ্রেষ্ঠা ব্রক্ষাদ্যা অপি দেবতা ঃ। প্রভাবং ন বিজানস্তি বিষ্ণভক্তিরতাত্মনাম্ ॥১০৩ 
কিঞ্চ।-__ 
ধন্মার্থকামমোক্ষাখ্যাঃ পুকুযার্থ। থিজোত্তমাঃ | হবিভক্কিপরাণাং বৈ সম্পদ্যন্তে ন নংশয়ঃ ॥ ১০৪| 

তত্ব লুব্ধকোপাখ্যানস্তাদ ।__ 
যে বিষুনিরতাঃ শাস্ত। লোকানুগ্রহতৎপরাঃ। সর্বভূতদয়াধুক্ত। বিষ্কুরূপাঃ গ্রকীন্তিতাঃ ॥১০৫। 
বিষুভক্তিবিহীন! ষে চাগ্ডালাঃ পরিকীর্তিতাঃ। চাগাল! অপি বৈ শ্রেষ্টা হরিভক্তিপরায়ণাঃ ॥ 

তত্রৈব যক্জধ্বজোপাখ্যানস্াদে শ্রী্ছত বাকাম্।-- 

হরিভক্কিরসাস্বাদমুদ্দিতা যে নরোত্তমাঃ | নমস্করোম্যহং তেষাং তৎসঙ্গী মুক্তিভাগ্যতঃ ॥ 

হুরিভক্কিপরা যে চ হরিনামপরায়ণাঃ । দুর্বৃত্তা বাঁ স্থবৃত্ব। বা তেষাং নিত্যং নমো নমঃ ॥১*৬| 

চুষঙ্গ: | যঠীনামপি বিষুভক্তানাং পরিচধ্যাপরায়ণৈরপি ॥ ১০২ ॥ ন হিংসস্তি হিংসাং কর্ত 
ন শরু-বন্তীত্যর্থ;ঃ। দ্ধ! কুলক্রমাগতবৈরবস্তোইপি ন দ্বিষস্তি পরমপ্রীতিবিষয়স্থাৎ। এবমপ্রেং 
প্যৃহং | ১*৩॥ হে দ্বিজোত্মাঃ ॥ ১০৪ ॥ বিষ্ুুনিরতা ইত্যস্ত লক্ষণানি শাস্তা 

ইত্যাদিবিশেষণানি ত্রীণি। তত্রাঙ্কগ্রহশবেনোপকারঃ দয়াশবেন ততৎ্কারণং ন্েহে৷ 
জেয়ঃ। যদ্। লোকানু গ্রহঃ লোককর্তৃকস্ববিষয়কোইনু গ্রহস্তৎ্পরাস্তদেকাপেক্ষকা ইত্যর্৫থঃ। 

সর্ববভূতেষু দয়াযুক্তাশ্চ। বিষুণরূপ] বিষুততুল্যা ইত্যর্থঃ ॥১০৫। তেযাং তেভ্যো নমস্কত্বোমি, যতঃ 

তেষাৎ নঙ্গাপি মুক্তিভাক্ জীবন্মুক্ত এবেত্যর্থ:। অতন্ডেযাং বাস্থাচারো ন কদাপি বিচার্যযঃ, 

আাকে বহন করিয়া থাকেন। ১*১। এ পুরাণেই ধ্জারোপণমাহায্ম্যে বিষুদূতের উক্তি 

আছে যে, সন্ত্যাদী ও হরিভক্কের পরিচর্ধ্যাকারীরা যে ব্যক্তির প্রতি নেত্রপাত করেন পাতকী 
হইলেও তাহারা পরমা গতি লাভ করে। ১*২। এ গ্রন্থেই ভগবত্োষ প্রকার-প্রশ্নোতরে 

লিখিত আছে, শত্রগণ হরিপরায়ণ ব্যক্তিকে হিংসা করিতে সক্ষম হয় না, গ্রহকুল কষ্ট প্রদান 

করিতে পারে না, রাক্ষসেরাও তাহাকে গ্রাস করিতে সমর্থ নহে। দেবদেব কেশবে অচলা 

ভক্তি থাকিলেই নিখিল কলাণ নিদ্ধ হয়, কেন না, ভক্কিপরায়ণ ব্যক্তিই সর্ববাপেক্ষা রেষ্ট । এ 

গ্রন্থের উক্ত স্থানের কিঞ্চিদিগ্রেই লিখিত আছে, হে খাঁষপ্রবরগণ! বিরিঞ্িপ্রমুখ স্বরগণও 

অগ্তাপি হরিভ ক্রগণের মাহাত্ম্য অবগত হইতে পারেন নাই। ১*৩। আরও লিখিত আছে, হে 

বিগ্রসত্রমগণ ! বিষ্ুভক্তগণেরই ধন্দার্থ-কাম-মোক্ষাধ্য পুরুষার্থ সিদ্ধ হয় সন্দেহ নাই। ১০৪। 

উক্ত গ্রন্থের লুক্ধকোপাখ্যানের প্রথমে লিখিত আছে, হরির প্রতি অন্ধ্রাগী, শা, লোকের 

প্রতি অনুগ্রহবান্ ও সর্বভূতে দয়াশীল ব্যক্তিরাই হরির ত্বরপ বলিয়া পরিকীর্ডিত। ১০৫। 

হরিভক্তিবর্জিত হইলে তাহাকে চণ্ডাল কহে। বিষ্ণভক্তিনিষ্ঠ হইলে চণ্ডালও সর্বাপেক্ষা 



০ শশা শিট 

&২৮ শ্ীপ্ীহরিভক্তিবিলাসঃ। [১*ম বিলাস: । 

অহে৷ ভাগ্যমহে ভাগ্যং বিষ্ুভক্তিরতাত্মনাম্। যন্মানক্তিঃ করস্থৈব যোগিনামপি ছুল্ল'ভা 1১০৭ 
তত্ৈব কলিপ্রসঙ্গে 1 

ঘোরে কলিযুগে প্রাঞ্ডে সর্বধর্মাবিবঞ্জভিতে | বাস্থদেবপরা মর্ত্যাঃ কতার্থা নাত্র সংশয়ঃ ॥ 

অত্যন্তদুর্নভা প্রোক্ত। হরিভক্তিঃ কলৌ যুগে। হরিভক্তিরতানাং বৈ পাপবন্ধো ন জায়তে। 
বেদবাদরতাঃ সর্কের তথা তীর্থনিষেবিণ: | হরিভক্তিরতঃ সার্দং কলা নার্স্তি যোড়শীম্ । 
অতএবোক্তং দেবৈস্তত্রৈব ভারতবর্ষপ্রসঙ্গে ।__ 

হরিকীর্ভনশীলো! বা তপ্তক্তানাৎ প্রিয়োইপি বা। শুশ্বযুর্ধাপি মহতাং স বন্দ্যোহস্নাভিরুত্বমঃ | 

পাস্সে শ্রীভগবদ্ব্ধসংবাদে 

দর্শনধ্যানসংস্পর্শৈম িশ্তকুর্মবিহঙ্গমাঃ | পুষপ্তি স্বান্তপত্যানি তথাহমপি পদ্মজ ॥ ১১০ | 

৪৪ ভনাপি সং ্  শক্কে! যগ্পি দানবান্। মত্ত ভ্রনাৎ বিনোদাখং করোমি বিবিধাঃক্রিয়াঃ ॥১১১ 
সস 

সর্বথ৷ সম্মান এব কার্য ইত্যাশয়েনাহ দুর্বৃত্ত বেতি ॥ ১০৬॥ সথাদর্স্তাপি তেষাং প্রসাদা- 

নুক্তিঃ করস্থা স্বাধীনৈব। যেষামিতি পাঠেইপি তথৈবার্থ;। যদ্ধ। স্বাশ্রিতেভ্যো। মুমুক্ষৃভ্যে। দাতুং 
করনিহিতেতার্থ: ॥ ১০৭॥ পাপরূপো বন্ধঃ যদ্বা পাঁপেন কথঞ্চিৎ কৃতেনাপি বন্ধ: ॥.১০৮॥ 

যতঃ স এবোত্মঃ সর্বতঃ শ্রেষ্ট: ॥১০৯॥ পন্মজ হে ব্রন্বন্! যথ! মংস্তাদয়ে। দর্শনার্দিভিঃ ক্রমেণ 

্বান্তপত্যানি পুষ্কন্তি, তথাহ্মপি দর্শনাদ্দিভিঃ সমূচিতৈরেব সর্বৈঃ স্বভক্তান্ পুষ্ণামীত্যর্থঃ ॥১১০] 
ক ম্ম বং রূপলীলাদিবৈভবং _ ভক্তোতসবার্থমেবেত্যাহ মুহূর্তেনাপীতি ॥ ১১১॥ 

প্রধান বলিয়া গণ্য হয়। রী গ্রন্থে যজধ্বজোপাখ্যানের প্রথমে স্থতোক্তি আছে যে, যে সমস্ত 

মানবশ্েষ্ঠ* বিষুণভক্তিবূ্প রসের আস্বাদনে প্রফুল্ল, তাহাদিগকে প্রণাম করি; কারণ, তাহা- 
দিগের সহবাসেও মোক্ষপ্রাপ্ত হওয়া যায়। হরিভক্তিপরায়ণ ও হরিনামনিরত ব্যক্তির! 

ুর্ব্ ত্তই হউক, আর স্ুবৃত্তই হউক, তাহাদিগকে সর্ববদ] পুনঃ পুনঃ প্রণাম করি। ১৬। অহো 

হরিভ ভর্মদগের কি সৌভাগ্য কি সৌভাগ্য ! কারণ, তাহাদিগের অন্ধ গ্রহে অপরেরও যোগিজন- 
চুল্্ভ মোক্ষ করগত হয়। ১০৭। এ গ্রন্থেই কলিপ্রসঙ্গে বর্ণিত আছে যে, সর্ববধর্মবিহীন 

ঘোর কলিকাল সমাগত হইলে ধাহার। হরিপরায়ণ হয়েন, নিশ্চয় তাহারাই কৃতার্থ হইবেন। 
& কলিকালে হরি% অতীব দুরাপ ? হরিভক্কিনিষ্ঠগণের পাতকর্ূপ বন্ধনের আশ 

নাই। ১০৮। বেদবাদপরায়ণ ও নিখিল তীর্থ-সেবকগণও হরিভক্তগণের যোঁড়শাংশের একাং- 
শের সমান নহে। এ গ্রন্থেই ভারতবর্ষ প্রসঙ্গে সথরগণ কর্তৃক বর্ণিত হইয়াছে যে, হরিকীর্ভন- 
পরায়ণ অথবা হরিভ জগণের প্রিয় অথবা মহজ্জনের সেবা-নিরত ব্যক্তিই উত্তম ও আমাদিগের 
পূজা । ১০৯। পদ্মপুরাণে ভগবত্ত্রক্ম-সংবাদে লিখিত আছে যে, হে ব্রহ্মন্! যেরপ 

মীন, কৃত্দ ও বিহগগণ দর্শন, ধ্যান ও স্পর্শ ঘারা নিজ নিজ সন্ভানদিগকে পোষণ করে, 
ত্রপ আমিও দর্শনাদি দ্বারা নিজ ভক্তকুলকে পোষণ করি। ১১০ | আমি মূহূর্তমধ্যে 

. দানবকুল বিনাশে সক্ষম হইলেও ভক্তবর্গের আমোদার্থে নানানপ কর্মের অনুষ্ঠান করি ।১১১। 



১*ম বিলাসঃ। | রীপ্বীহরিভক্তিবিলাসঃ। ৫২৯ 

তট্ত্রব মাঘমাহাত্মো দেবদূতবিকুণ্তলসংবাদে ।__ 
ন ঘমং যমলোকং ন ন দূতান্ ঘোরদর্শনান্। পশ্থান্তি বৈষবা নৃনং সত্যাং সতাৎ ময়োদিতম্॥ 

শ্বপাকমিব নেক্ষেত লোকে বিপ্রমবৈষ্কবম্। বৈষবো বর্ণবাহ্যোইপি পুনাতি ভূবনত্রয়ম্ ॥ 

ন শূক্রা ভগবস্তক্তান্তে তু ভাগবত! মৃতাঃ। সর্বববর্ণেষু তে শূদ্রা যে ন ভক্ত! জনার্দনে ॥ 
বিষ্ণভক্তস্ত যে দাস! বৈষ্ণবান্নভূজশ্চ যে। তেইপি ক্রতৃতূজাং বৈশ্ঠ গতিং যাস্তি নিরাকুলাঃ ॥ 

তঁ্ৈব বৈশাখমাহাত্যে পঞ্চপুরুষাণামুক্কৌ।__ 
ভব্যানি ভূতানি জনার্দিনন্ত, পরোপকারায় চরস্তি বিশ্বম্ ॥ 

তথা ।-_ সস্তঃ প্রতিষ্ঠা দীনানাং দৈবাদুত্ভূতপাপ্রনাম্ । 
আর্তানামার্তিহস্তারে। দর্শনাদেব সাধবঃ ॥ ১১২ ॥ 

তৈবোত্তরখণ্ডে শিবপার্ববতীসংবাদে 1__ 

ন কর্মবন্ধনং জন্ম বৈষ্ণবানাঞ্চ বিদ্যতে । বিষ্চোরনুচরত্বং হি মোক্ষমানুমনীধিণঃ॥ ১১৩ | 

ন দাস্যং টব পরেশশ্য বন্ধনং পরিকীর্তিতম্। সর্বববন্ধননিমুক্তা হরিদীস! নিরাময়াঃ ॥১১৪ ॥ 
্শ্মাগুপুরাণে জন্মাষ্টমীব্রতমাহাত্ত্যে শ্রীচিত্রগুপ্তোক্কৌ।__ 
দর্শনম্পর্শনালাপসহবাসাদিভি: ক্ষণাৎ। ভক্তাঃ পুনস্তি কষ্ণস্ত সাক্ষাদপি চ পুকশম্। 

স্পট শা পপ ৮ ৩১ ও পপ ৮ পপ পা ০০০০ আশ মো পে ও সপ আপ ০৮০০০৯৪5৮9১ 

ইৈবাৎ পূর্ববুষ্্ধবশাৎ অকন্মাদ্া উদ্ভূতং যৎ পাপং তদ্বতাং। পাঠাত্তরেইণি স এবার্থ:। অত- 
এব দীনানাং জনানাং সম্ভ এব প্রতিষ্ঠা আশ্রয়ঃ। যদ সাক্ষাৎ প্রতিষ্ঠারূপা এব, ষথা৷ প্রতি- 
মাদীনাং প্রতিষ্ঠয়ৈব শোধনং পৃজ্যত্বাদ্িকঞ্চ সম্পন্যতে তথা সন্তা 'এব তেষাং তদিত্ার্থঃ 1১১২ ॥ 

কর্মণা বধ্যতে সম্বধ্যতে ইতি কর্মবন্ধনং। অন্ুচরত্বং দাস্তং। হি যতঃ॥ ১১৩॥ বন্ধনং 

সংসারবন্ধাপাদকং। নিরাময়া নির্দোষাঃ ॥ -১৪॥ তং ভগবস্তং জানাতীতি তজ্জ্ঞঃ। দিসমেক- 

এ পুরাণের মাঘমাহাত্যে দেবদূত- -বিকুগুল-সংবাদে লিখিত আছে, আমি পুনঃ পুনঃ সত্য 
করিয়। নিঃসন্দেহ বলিতেছি, বৈষণবেরা যম অথবা শমনপুরী বা ঘোরদর্শন যমদূতগণকে 
দর্শন করেন না। বিষুণভক্তিরহিত দ্বিজাতিকে শ্বপাকসদৃশও দর্শন করিবে না। "বৈষ্ণব 

ব্যক্তি অন্ত্যজজাতি হইলেও ত্রিলোঁক পবিভ্র করেন। ভগবন্তক্তিপরায়ণ ব্যক্তিরা কদাচ 

শদ্র বলিয়া কথিত নহে, তাহাদিগকে ভাগবত বলিয়া কীর্তন করা যায়। কেশবের প্রতি 
ভক্তি না থাকিলে যে কোন জাতিই হউক ন! কেন, তাহারাই শুদ্র বলিয়া গণনীয়। হে 

 বৈশ্ত ! হরিভক্তের দাস ও বৈষ্ঞবান্ন-সেবীরা নিরাকুল হইয়া যজ্জতুক্দিগের গতি লাভ 

করেন। এ পুরাণে বৈশাখমাহাত্্যে পঞ্চপুরুষগণের উক্তিতে প্রকাশিত আছে যে, হরিভক্ত- 
গণ পরোপকা রার্থই সংসারে পরিক্রম্ণ করিয়া থাকেন, যাহারা পূর্ববকৃত-কুকার্ধয-জনিত পাতকে 

পাতকী, সাধুরাই সেই সকল দীনজনের একমাত্র আশ্রয়। সাধুজনের দর্শনে তৎক্ষণাৎ 

পীড়িতগণের পীড়া! বিদুরিত হয়। ১১২। উক্ত পুরাণের উত্তরথণ্ডে শিবোমা-সংবাদে 

লিবিত আছে, বৈষ্ণবগণকে কর্ধবন্ধন-জনিত জন্ম পরিগ্রহ করিতে হয় না; হরিদান্যই 

স্থধীগণ কর্তৃক মোক্ষ বলিয়! পর্রিকীর্কিত। ১১৩। পরমেশ্বর হরির দান্য কদ্দাচ ভববন্ধনের 
৬৭ ' 



৫৩৪ রী হীহরিভক্তিবিলাসঃ। [ ১ম বিলাসঃ। 

ত্য্তসর্বকুলাচারো মহাপাতকবানপি। বিফোর্ভক্তং সমাতরিত্য নে নার্থাতি যাতনাম্॥ 
বাশিষ্ঠে ।-_ যন্মিন দেশে মরৌ তজ্জে। নাস্তি লঙ্জনপাদপঃ | 

সফলঃ শ্রীতলচ্ছায়ো। ন তত্র দিবসং বসে ॥ ১১৫ ॥ 

সদ! সম্তোইভিগন্তব্যা যগ্ঘপুপদিশস্তি ন। যা হি শ্বৈরকথান্তেযামূপদেশ। ভবস্তি তে ॥১১৩॥ 
[পি 

৮৭ সর্ধবেদাস্তপারগঃ | সর্ববেদান্তবিংকোট্য। বিষ্ণভক্তো। বিশিষ্যতে ॥ 
বৈষণবানাৎ সহব্রেভ্য একান্ত্যেকে। বিশিষ্যতে। একাস্তিনস্ত্ পুরুষ! গচ্ছন্তি পরমং পদম্ ॥১১৭ 
শ্ীতগবদগীতান্থ 1 

অপি চেৎ স্থছুরাচারো৷ ভজতে মামনন্যভাক্। সাধুরেৰ স মন্তব্যঃ সম্যধ্যবসিতো হি সঃ।১১৮। 
ক্ষিগ্রৎ ভবতি ধরা শশবঙ্ছান্তিং নিগচ্ছতি। কৌস্তেয় গ্রতিজানীহি ন-মে ভক্তঃ প্রণস্তরতি ॥৯১৯ 

দিনমপি ॥ ১১৫ ॥ তেষাং যাঃ শ্বৈরকথাঃ অন্তোন্তং স্বচ্ন্দবার্ভান্তা অপি। তে তব ; ত এব বা, 

উপদেশবিশেষণত্বেন পুংস্বমূ, উপদেশ। ভবিধ্যন্তি॥ ১১৬ --১১৭ মন্তক্তেরবিতর্ক/ঃ প্রভাব 

ইতি দর্শন্নাহ অগীতি। অত্যন্তং ছুরাচারোইপি নরে! যদি পৃথক্ত্বেন দেবতান্তরভক্তিমকুর্ববন্ 
মামেব পরমেশ্বরং শ্রীদৈবকীনন্দনং ভজতি মদ্ভজনে মতিং কুরধ্যাদিত্যর্থ:, তহি সাধুঃ 
শ্রেষ্ঠ এব মন্তব্যঃ । যতোইহসৌ সম্যগ্ব্যবসিতঃ শৌোভনমধ্যবসায়ং কৃতবান্॥ ১১৮॥ নন 
কথ সমীচীনাধাবসায়মাত্রেণ.সাধুন্তব্যঃ তত্রাহ ক্ষিপ্রমিতি | ছুরাচারোইপি মাং ভজন্ সং 
ধর্মচিত্তে। ধর্মস্ববূপো বা! প্রাপ্পোতি ভবতি। যদ্বা ভগব্ুক্তিলক্ষণ্য ধর্মন্ত আত্মা গ্রবর্তকো 

ভবতি। ততশ্চ শশ্বচ্ছান্তিং শাশ্বতীমুপরমশান্তিং পরমেশ্বর নিষ্ঠাং নিতরাং গচ্ছতি প্রাপ্রোতি। 

কুতর্ককর্কশবাদিনো নৈবং মন্তেরন্নিতি শোকব্যাকুলমর্জুনং প্রোংসাহয়তি। হে কৌন্ঠেয় ! 
গটহকোলাহলাি-মহাঘোষ-পূর্ববকং বিবদমানানাং সভাং গত্বা বাহুমূতক্ষিপ্য নিঃশঙ্কং প্রতি- 

উৎপাদক হইতে পারে না। কলুষহীন হরিদাসগণ বন্ধন হইতেই পরিমুক্ত । ১১৪ ব্রদ্ধাণ- 
পুরাঞ্ধে জন্মাষ্ মী-মাহাজ্ব্যে চিত্রগুপ্টোক্তিতে লিখিত আছে, শ্রীহরির ভক্তের! দর্শন, ম্পর্শন, 

আলাপ ও সহবাসাদি দ্বার। আশ্ড সাক্ষাৎ চগ্ডালেরও পবিত্রতা সাধন করেন। হরিভক্তের 

আশ্রয় গ্রহণ করিলে নিখিল-কুলাচার-ত্যাগী ও অখিলপাপে পাপীকেও যন্বণ৷ ভোগ করিতে হয় 

না। বাশিষ্টে লিখিত আছে, যে মরু-প্রদেশে ভগবত্তত্ববিশারদ, সফল শীতলচ্ছায়া-বিশিষ্ট 

সঙ্জন-তরু বিরাজিত নাই, তথায় একদিনও নিবসতি করিবে ন!। ১১৫। নিরস্তর সাধুগণ- 
সকাশে গমন করাই উচিত। তাহার! উপদেশ প্রদান না করিলেও তাহাদিগের স্বচ্ছন্দ 
কথোপকথনই উপদেশম্বরূপ হয়। ১১৬। গরুড়পুরাণে লিখিত আছে, একজন সর্ববেদাস্ত- 

বিশারদ ব্যক্তি সহন্সংখ্য যাজিক অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ,ঠ একজন হরিভক্ত কোটি বেদাস্তবিদ্ 

অপেক্ষ। শ্রেষ্ট এবং একজন একাস্তী বৈষ্ণব বৈষ্ণব-সহ্ত্রহইতেও গরীয়ান্। একাস্তী বৈাবেরাই 
গরম পদ লাভ.করেন। ১১৭। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় লিখিত আছে, অনন্তভক্ত হুইয়! আমার 

আরাধন করিলে সুছুরাচারবান্ ব্যক্তিও সমুচিত অধ্যবসায়বান্ সাধু বলিয়া মাননীয় হইতে 
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মাং হিপার্থব্যপাশ্রিত্য যেংপি স্থাঃ পাপযোনয়ঃ। 

সবিয়ে। বৈশ্ঠান্ডথা শূত্রান্তেংপি যাত্তি পরাং গতিমূ। 
কিং পুনর্রাঙ্ষণাঃ পুণ্যা ভক্ত্যা রাজরর়স্তথা ॥ ১২০॥ 

কিঞ্চ তত্রৈব ।-_ 

যোগিনামপি সর্ব্বষাং মদগতেনাস্তরাত্মনা। শ্রদ্ধাবান্ ভজতে যো মাং স মে যুক্ততমো! মতঃ॥১২১ 

শ্রীভাগবতন্ত প্রথমস্বন্ধে রান উক্তৌ৷।_ 

যেষ। সংস্মরণাৎ ₹ংসঃ সন্ভঃ শুধযন্তি বৈ গৃহাঃ। কিং পুনর্দর্শনম্পর্শপাদশোচাসনাদিভিঃ | 
তৃতীয়স্বম্ধে বসত 7 

শ্রতন্ত পুংসাং স্থচিরশ্রমন্ত, নন্বঞসা স্থরিভিরীড়িতোহর্থ;। 

তত্তদগুণানুত্রবণং মৃকুন্দপাঁদারবিন্দং হৃদয়েযু যেষাম্॥ ১১২॥ 
সস পচন ০ ৪৩৪ ০০০ সপ ৯০ 

জানীহি প্রতিজ্ঞাং কুরু, কখং? মে পরমেশ্বরস্ত, ষদ্ব৷ মে পরমেশ্বরভক্তন্তাপি ভক্ত: সথছুরাচারো- 

ইপি ন প্রণস্তি, অপি তু কতার্থ এব ভবতীতি। ততশ্চ তে প্রৌটিবাদবিজূত্তবিধ্বংসিত- 
কুতর্কাঃ সগ্থো নিঃসংশয়ং ত্বামেব গুরুখেনাশ্রয়েরন্॥ ১১৯॥ আচারভষ্টং মন্ত্তিঃ পবিভ্রী- 
করোতীতি কিমত্র চিত্রমূ। যতো! মন্তিরর্থীকথঞ্চিং মদাশ্রয়াপি বা দুুলানপ্যনধিকারি- 
ণোইপি সংসারান্মোচয়তীত্যাহ মাং হীতি। যেইপি পাপযোনয়ঃ হাঃ নিকৃষ্টজন্নানোইস্তয- 

জাদয়ো তবেমু, যেইপি বৈশ্তাঃ কেবলং কুম্াদিনিরতাঃ, স্তিয়ঃ শূত্রাদয়স্চাধ্যয়নাদিরহিতাঃ, 

তেইপি মাং বাপাশ্রিত্য সংসেব্য। যত্ব! বিধিত্যাগাদিনা৷ বিরূপতয়া অপকর্ষেণাপি যথা কথঞ্চি- 

দাশ্রয়মান্রং কৃত্বাপি পরাং গতিং বৈকু্ঠপ্রাপ্থিলক্ষণাং যাস্তি লভস্তে। হি নিশ্চিতং। যদৈবং 
তদা সঙজ্জাতয়: সংকুলাঃ সদাচারশ্চ মন্তুক্তাঃ পরাং গতিং যাস্তীতি কিং বক্তব্যমিত্যাহ কিমিতি | 

পুণ্যা; স্থকৃতিনো ব্রাহ্মণাঃ। তথা রাজানশ্চৈতে খয়স্চ এবন্ূতাঃ ভক্তাঃ সম্তঃ পরাং গতিং 

যাস্তীতি কিং পুনর্কক্রব্যমিত্যর্থঃ ॥ ১২০ ॥ যুক্ততমঃ সর্বযোগিশ্রেষ্ঠ ইতার্থ; ॥ ১২১॥ যেষাং 

তবাদৃশাৎ সংস্মরণাদপি সংশবস্ত্যৈব স্বতঃ সম্যকৃত্বাভিপ্রায়েণ ঈষদর্থে 1। পুংসামিতি অবি- 

শেষেণাথিলজনানামেবেত্যর্থঃ। আদিশবেন সম্ভাষণাদীনি। হচিরং শ্রমো যম্মিন্ তন্ত পুংসাং 

শ্ুতন্য শাস্্াভ্যাসন্য অয়মেব অর্থ: ফলম্। নিশ্চিতম্ অঞুসা স্থখেন ঈড়িতঃ স্বতত্তমেবাহ 

মুকুন্দপাদারবিনাং যেযাং হৃদয়েঘস্তি তেষাং গুণাহ্ছদরণমিতি। অঞচসেত্য্থাবৈবাহবয়ঃ ॥ ১২২॥ 

পারেন। তিনিই আশ ধর্দশীল হন ও নিত্য শাস্তিভাগী হইয়া থাকেন। হে অঞ্জন ! মন্তক্রের 

কদাচ বিনাশ নাই, ইহা নিশ্চয় অবগত হইবে। ১১৮। ১১৯। হে অঙ্ুন! আমার শরণ 

গ্রহণ করিলে নীচজাতি হউক, নারী হউক্, অথবা বৈশ্ শূত্র যে কেহ হউক্, দিব্যগতি প্রাপ্ 

হয়) সুতরাং উহার্তে পুণ্যজন্না ঘিজাতি বা ক্ষত্রকৃলজ ভক্তের পক্ষে আর কি সন্দেহ হইতে 

পারে? ১২*। উক্ত গীতায় আরও লিখিত আছে যে, যোগিকুলমধ্যে ধিনি আমাতে অস্ত- 

রাত্ম স্থাপন পূর্বক শ্রদ্ধাসহকারে আমারই উপাসনা করেন, সকল যোগী অপেক্ষা তিনিই 

মখসকাশে প্রধান। ১২১। ভাগবতের প্রথম স্বদ্ধে পরীক্ষিতের বাকো প্রকাশ আছে যে, 
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দেবহৃতিং প্রতি কপিলদেবস্ত ।-_ 

ন কহিচিন্মংপরাঃ শান্তরূপে, নংক্ষ্ন্তি নে! মেহনিমিষো লেডি হেতিঃ। 
যেষামহং প্রিয় আত্মা স্থতম্চ, সখা! গুরুঃ সুহৃদো! দৈবমিষ্টম্ ॥ ১২৩। 

চতুর্থে শ্রঞ্রবন্ত ।__ 
য| নির্বতিস্তন্থভৃতাং তব পাদপন্প-খ্যানাস্তবজ্জ নকথাশ্রবণেন বা স্তাৎ। 
সা ব্র্ধণি স্বমহ্মন্তপি নাথ মাতৃৎ, কিছ্বস্তকাসিলুলিতাৎ পততাং বিমানাৎ। ১২। ॥ ১২৪। 

হে শান্তরূপে ! কদাচিদপি ন নক্ান্ত ভোগহীনা ন তবস্তি। তত্র  হেতুঃ। 
অনিমিষো মে হেতিঃ মদীয়ং কালচক্রং ন লেটি ন তান্ গ্রসতি। যদ্বা জিহ্বাগ্রেণাপি ন 
স্পশতি। তত্রৈব হেতুর্ষেষামিতি। কৃত ইব স্সেহবিষয়ঃ। সখেব বিশ্বাসাম্পদং। গুরু- 
রিবোপদেষ্টা। স্থহদিব হিতকারী। ইষ্ট ?দবতমিব পৃজ্যং। এবং সর্বভাবেন যে মাং ভজস্তি, 
তান্ মদীয়ং কালচক্রং ন গ্রসতীত্যর্থ:। যদ্বা ন নংক্ষ্যন্তি বিচিত্রবিষয়াদিভোগেইপি নিজ- 
মার্গার ভ্শ্থস্তীত্যর্থঃ | যদ্ধা মমাদৃশ্তা ন ভবন্তি। অতঃ কালচক্রং জিহ্বয়া লেচুং কথঞ্চিং 
রং ন শর্োতীত্যর্থঃ। চকারোহত্র বিকল্পে তেযামেকতরত্বেনৈৰ সর্বসিদ্ধেঃ। যদ্ধা যেষাং 
সাক্ষাৎ প্রিয়াদিরপোইপ্যহং ভবামি। তত্র প্রিয়্ঃ উপকারাদিন! গ্রীতিবিষয়ঃ। আত্মা স্বভা- 
বত এব প্রিক্লঃ| সুহৃদঃ র্ববজ্ঞাতয়ঃ সম্বদ্ধিন্চ। ইষ্টং দৈবতং। আত্মপ্রদো নাথঃ। এষাং 

ুর্ঘটত্বং যথোত্তরমূহ্ৎ' যথ প্রিয়ো৷ ভর্ত। দণ্ডকারপ্যবাসিমুনীনাং গোপীজনানাঞ্চ আত্মা 
স্বমেবাহং। এবমত্র তক্তমাহাত্ম বর্ণনরসেন ক্রমে! নাপেক্ষিতঃ॥ ১২৩॥ তত্গভৃতামবিশে- 
যেণ সর্ধেরষামেব জীবানাং। অপ্যর্ধে বাব ভবজ্জনানাং কথায়াঃ শ্রবণেনাপি। যা 

ং ভগবন্! *আপনাদিগকে স্মরণ করিলে সগ্ভঃ মানবের গৃহ পবিত্র হয়; স্থতরাং দর্শন, স্পশন, 
চরণক্ষালন ও উপবেশনাদি দ্বারা যে পবিত্র হইবে, ইহাতে বিচিত্র কি? তৃতীয়গ্কন্ধে বিদু- 
রের কথায় প্রকাশ আছে, হে খষে ! যে সকল ব্যক্তির হ্ৃদয়াত্যস্তরে ভগবান্ মাধবের চরণ- 
কমণ রিরজিত, তাহারিগের গুণাঙ্গশ্রুতিই পুরুষগণের চিরশ্রমার্জিত শ্রবণার্দির অর্থ এবং 
সথধীগণ কতৃক তাহারই সম্যক স্তব কীত্িত হইয়া থাকে। ১২২। তৃতী়স্কদ্ধে দেবহুতির প্রতি 
কপিলোক্তি আছে যে, হে শান্তরূপে ! মন্তক্তিধোগ নিবন্ধন মানব মুক্ত হইয়া বৈকুণে অবস্থান 
পূর্বক নানারূপ ভোগ্য লা করে; ইহাতে এরূপ বিবেচন! করিও না৷ যে, স্বর্গাদির স্তায়, 
কালে বৈকুষ্ঠবাসী ভোক্তা! ও ভোগ্য দ্রব্যেরও বিনাশ হইবে! যাহারা আমার একাস্তাশ্রয়ী, 
তাহাঁদিগের কদাচ ভোগ্য-দ্রব্যেরও ক্ষয় নাই, মদীয় অনিমিষ কালচক্রও তাহাদিগকে গ্রাস 
করিতে সমর্থ নহে? বস্তুতঃ আমি যাহাদের আত্মবৎ প্রিয়, হৃতবৎ স্নেহপাত্র, সথিবৎ বিশ্বায়া. 
ম্পন, গুরুবং উপদেষ্টা, হুতত্বৎং হিতকারী ও ইঠ্টদেবসদৃশ পুজ্য, আমার চক্র সেই সকণ 
ব্যক্তিকে কি কদাচ গ্রাস করিতে সক্ষম হয়? ১২৩। চতুর্থনবন্ধে শ্রঞ্বোক্তি আছে, হে নাথ! 
ভব্দীয় চরণারবিন্দ চিন্তন বা মুক্কব/ক্তির বাক্য শ্রবণে শরীরিগণের যে নির্বৃতিগ্রাপ্তি হয়, 
নায্মাননস্বরূপ ব্রহ্মসাক্ষাংকারেও সে স্ৃখের আশ! নাই, স্কতরাং উহাতে যাহার! শমনরাজের 
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্ীরুতরস্ত।__্বধন্মনিষ্ঠঃ শতজন্মভি: পুমান্, বিরিঞ্চিতামেতি ততঃ পরং হি মাম্। 
অব্যারুতং ভাগবতোইথ বৈষ্ণব, পদং যথাহ্ং বিবুধাঃ কলাত্যয়ে ॥ ১২৫ 

পঞ্চমে শ্রীজড়ভরতস্য ।-_ 

রহ্্গণৈতৎ তপসা ন যাঁতি, নে চেজ্যয়। নির্ববপণাদগৃহাদ্ব!। 
ন চ্ছন্দসা নাপি জলাগ্িস্্ষ্যে্ব্বিন৷ মহৎপাদরজোইভিযেকাং ॥ ১২৬। 

ষষ্ঠ প্রপরীক্ষিতঃ 1 

রজোভিঃ সমসংখ্যাতাঃ পার্থি বৈরিহ জন্তবঃ | তেষাং যে কেচনেহন্তে ্রেয়ে। বৈ মনজাদয়ঃ | 
প্রায় মুহুক্ষবন্তেষাং কেচনৈব দ্বিজোতম। মুমুক্ষণাং সহশ্রেযু কশ্চমুচ্যেত সিধ্যতি ॥ ১২০ 
সা প « সপ মিলি 

'বিকল্প এব। ততশ্চ পাদপন্মধ্যানেন সহ বৈষ্ণবকথাশ্রবণস্ত সামাতো মাহাত্ম্যবিশেষ উক্তো 

ভবতি। স্বমহিমনি নিজানন্দরূপে | যদ্ধা স্বঃ অসাধারণঃ অন্যানন্নাগ্পেক্ষয়৷ বিশিষ্টো মহিমা 

যস্য তম্মিন্নপি মা ভূৎ ন ভবেদিতার্থঃ। অন্তকম্ত অসিন! কালেন লুলিতাৎ খণ্ডিতাৎ বিমানাং 
পততাং সা নান্ভীতি কিমু বক্তব্যং ॥ ১২৪॥ স্বধর্মননিষ্ঠঃ পুমান্ বহুতির্জন্মভির্বিরিঞ্চিতাং 

প্রাপ্পোতি। ততোইপি পুণ্যাতিশয়েন মামেতি। ভাগবতত্ত অথ দেহাস্তে ভাগবতত্বানস্তরং 

বা অব্যাকৃতং প্রপঞ্তীতং ঠবঞ্ণবং পদমেতি। যথাহং রুদ্রো তৃত্বা আধিকারিকবদ্র্তমানঃ | 

বিবুধ! দেবাশ্চ আধিকারিকাঃ | কলাত্যয়ে অধিকারাস্তে লিঙ্গতঙ্গে সতোযবন্তি। যদ্ব৷ কলাত্যয়ে 

প্রক্ত্যতিক্রমে ॥ ১২৫ ॥ হে রহ্গণ! এত শ্রীবাস্থদেবরূপং যস্থ তপন! পুরুষে। ন যাতি। 

ইজ্যয়া বৈদিককর্শণা। নির্বপণাৎ অন্নাদিসংবিভাগেন। গৃহাদ্বা তন্নিমিত্পরোপকারেণ। 
ছন্দসা বেদাভাদেন। জলাগ্যা্দিভিরুপামিতৈরপি। অভিষেকশব্দেন মহংপাদরজস: 

সর্ববতীর্ঘময়ত্বব সুচাতে ॥ ১২৬॥ পার্থিবে রজোভিঃ পরমাথুভিঃ সমাঃ সংখাতা 
অনস্তা ইত্যর্থ; জন্তবো জীবাঃ তেষাং মধ্যে যে কেচন কতিপয়ে শ্রেয়ো ধর্শমীহস্তে 

কুরবস্তি ॥ ১২৭॥ মুচ্যতে গৃহাদিসঙ্গানুচ্যতে। পিধ্যতি তৰং জানাতি। যদ্ধা 
সস এ আল ও সপ চা 

শশপিস্পগ শশা এ পীস 

_কালরূপ খড়া দ্বারা ছেদিত বিমান হইতে নিপতিত হুইণে তছে, তাহাদের বিষয় আ রিকি 
বলিব? ১২৪। চতুর্স্বন্ধে রুদ্রোক্তি আছে যে, অনেকজন্মান্তে স্বধন্মপরায়ণ ব্যক্তির ব্রহ্ষত্ 
লাভ হইয়৷ থাকে, তৎপরে সে আমাকে লাভ করে? কিন্তু দেহাবসানেই ভগবদ্তক্তের প্রপঞ্চ- 

তীত বৈষণবপদ-প্রা্ি হইয়। থাকে । ইহার দৃষ্টান্ত এই যে, আমি এবং স্থরগণ সকলেই অধি- 
কূতবৎ বিস্মান আছি, কিন্তু আমাদিগের অধিকারের অবসানে লিঙ্গদেহ ভ? হইণে সকলেই 
প্রপঞ্চাতীত পদ লা করিব। ১২৫। পঞ্চম ক্বন্ধে জড়ভরতোক্তি আছে, হে রহ্গণ ! মহা 
পুরুষগণের পদরেণুর অভিষেক দ্বারাই এইরূপ জ্ঞান প্রাপ্ত হওয়া যায়; তত্তিন্ন কি তপ, কি 
বৈদিক ক্রিয়া, কি অন্নারদিভাগ, কি গৃহি-ধন্মার্থ পরোপকার, কি বেদাধ্যয়ন, কি জল-বন্ধি- 

সু্ধ্যোপাসনা, কিছু দ্বারাই লাভ করা যায় না। ১২৬। হ্ঠস্কন্ধে পরীক্ষিদুক্তি আছে যে, 

হেত্রক্ষন্! এই বহ্থধাতলে ধরণীস্থ পরমাণুর সদৃশ অনস্ত জীব বিদ্যমান আছে; কিন্তু তন্মধ্যে 

কতিপয় জনমাত্র ্বধর্মানুষ্ঠানে তৎপর । ১২৭। হে বিপ্রসর্তম ! এ সকল মহুয্যের মধ্যে সকল- 



এ 

৫৬৪ স্ীপ্রীহরিভক্তিবিলাসঃ। [ ১*ম বিলাসঃ। 

মুক্তানামপি দিদ্ধানাং নারায়ণপরায়ণঃ | স্থছূর্নভঃ প্রশাস্তাত্মা কোটিঘপি মহামুনে ॥ ১২৯॥ 
শ্রীশিবসা ।__ 

নারায়ণপরাঃ সর্ক্বে ন কৃতশ্চ ন বিভ্যতি। ন্বর্গাপবর্গনরকেঘণি তৃল্যার্ঘদশিনঃ ॥ ১৩০ ॥ 
সপ্তমে শ্রপ্রহ্থাদস্য ।_ 

নৈষাং মতিস্তাবদুরুত্রমাজ্বিম্ স্প্শত্যনর্থাগগমো যর্থঃ। 

মহীয়সাং পাঁদরজোভিষেকং নিষিঞ্চনানাং ন বৃণীত যাবৎ ॥ ১৩১। 
শপ চস 5 পপ ও তাপ তন জপ 

মুচোত সংসারান্মুক্ো ভবেৎ। তন্মিন্পি কশ্চিদদেব সিধ্যতি স্বন্বরূপান্ুভবরূপমানন্দাংশং 
প্রাপ্পোতি। এবং মুক্তেঃ সকাশাৎ সি্ধের্বিশেষঃ সিদ্ধঃ। যদ্বা মুচ্যেত জীবনুক্কো 
ভবেৎ। সিধ্যতি ভগবতি পরমানন্দসমুক্ডে লীয়তে । এবং জীবনুক্তত্বে শ্বরূপানভবরূপানন্দাং. 
শমাত্রান্থ ভবাৎ সিদ্ধত্তে চানন্দববিশেষাঙ্থ বেন পূর্ববতোইম্য শৈষ্ঠ্যং সিদ্ধমেব। ভগবন্পয়ত্েহপি 
পৃথকৃস্থিত্যতি প্রায়েণোত্বরঙ্জোকে দিদ্ধানামিতি বহুত্বং। এতচ্চ প্রীভাগবতামুতোত্বরখণ্ডে সম্যক্ 

নিরূপিতমেবান্তি ॥ ১২৮॥ মুক্তানামপি সিদ্ধানামপি কোটিঘপি মধ্যে সথদুর্লঃ পরমছুপ্রাপ্যঃ। 
এবং পরমদৌল ভ্যেনাস্যাত্যন্তশেষ্ঠতম্বমুক্তং | প্রশাস্তাত্মেতি স্বরূপমাত্রনির্দেশঃ ৷ তস্যৈব 
মুখ্যতমত্বং সংপূরণপ্রশাস্তত্বাং। হে মহামুনে ইতি এতচ্চ ত্বমেব সম্যগৃজানাসি নান্তঃ | যদ্ধা 
ত্বমেবৈকঃ এতাদৃশঃ নান্য ইতি ভাবঃ। ॥ ১২৯॥ কুতশ্চন কম্মাচ্চিদপি দেবাদেঃ শাপাদের্বা- 

সকাশান ভয়ং প্রাপুবন্তি। যত: স্বর্গাদিঘপি তুল্যোহ্থঃ প্রয়োজনমিতি দ্রষ্টং শীলং যেষাং তে 
তথ। ন চান্তৎ কিমপি বাঞ্থস্ত্যপীতি ভাব: ॥ ১৩*॥ নিক্ষিঞ্চনানাং নিরস্তবিষয়াতিমানানাং ভগবৎ- 

প্রীত্য। ত্যক্তাশেষপরিগ্রহাণাং বা অতএব মহ্ভ্মানাং পাদরজোভিষেকং যাবন্ন বৃণীত প্রীত্যা! ন 

ভে, তাবং শ্রুতিবাক্যার্দিনা জ্ঞাতমপি এষাং ছুরাশয়ানাং মতিঃ উরুক্রমস্য ভগবতঃ 

শ্রীকষস্যাংজরিং ন ম্প্শতি ন প্রাপ্পোতি। অসম্ভাবনাদিভির্বিহন্তত ইত্যর্থঃ। অনর্থস্য সংসার- 
স্যাপগমো! যম্যা অজ্যিস্পর্শিশ্তা! মতেরর্থ; প্রয়োজনং মহদহগ্রহাভাবান্ন তত্বনিশ্চয়: নাপি মোক্ষ- 

শাসক পি পপ আর 

_কেওণ্মুক্তিকামী দৃষ্ট হয় না, অতান্ ব্যক্তিই মুমুক্ষ হইয়া থাকে। আবার প্রকার মুমুক্ছ্র 
মধ্যে সকলেই যে সিদ্ধি লাত করেন, তাহাও নহে; সহত্ত মুমুক্ষুর মধ্যে কখনও কোন এক 
জনকে গৃহাদি-সঙ্গ-ত্যাগীও হইতে দেখা যায়। ১২৮। এপ্রকার কোটিসংখ্য মুক্ত ও 

তত্ববিদের মধ্যে হরিপরায়ণ ও প্রশাস্তাত্মা ব্াক্তি দুশ্প্রাপ্য। ১২৯। যঠস্কদ্ধে পার্বতীর প্রতি 
শিববাকো প্রকাশ আছে যে, হে পরিয়ে! কোন জীব হইতেই হরিপরায়ণের ভীতি সঞ্জাত হয় 

না। তাহারা কি স্বর্গ, কি মোক্ষ, কি নিরয় এই তিনেই সমান প্রয়োজন নিরীক্ষণ করেন ।১৩০। 
সপ্তমন্কন্ধে পিতার প্রতি প্রহ্লাদের উক্তি আছে যে, হে তাত! একমাত্র হরিই সর্বজীে গৃঢ় 
ভাবে অবস্থিত, তিনি সর্বব্যাপী ও সর্বজীবের অন্তর্ধামী এ কথ! সত্য বটে, তথাপি বিষয়াভি- 

মান-রহিত মহাপুক্ুষগণের চরণরেণু দ্বারা যতক্ষণ অছিষেক না হয়, ততদিন বেদবাণী দ্বারা এ. 

প্রকার হরিকে বিদিত হইলেও গৃহান্গরাগিগণের মতি তচ্চরণ-লাভে সমর্থ হয় না, বরং অস- 

সাবনারদি-হবারা ব্যাধাত প্রাপ্ত হয়। ফল কথা, এরূপ ভগবংপাদপন্প লান্ত করিলেই' সংসার 
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কিঞ্চ।__বিপ্রাদ্িষড়গুণযুতাদরবিন্বনাভ-পাদারবিন্দবিমুখাৎ শ্বপচং বরিষ্টম্। 

মন্তে তদর্পিতমনোবচনেহিতার্থং প্রাণং পুনাতি স্বকুলং ন তু ভূরিমানঃ ॥ ১৩২। 
অষ্টমে শ্ীগজেন্দ্রন্ত 

একাস্তিনো যস্য ন কিঞ্চনার্থং বাঞ্স্তি যে বৈ ভগবংপ্রপন্নাঃ ৷ 

অত্যন্ভুতং যচ্চরিতং সুমঙ্গল' গায়স্ত আনন্দসমুদ্রমগ্রাঃ ॥ ১৩৩ ॥ 

স্তেষামিত্যর্থঃ | যন্ধা অনর্থস্য অর্থতয়া ভাসমানস্য বিচারেণানর্থরূপস্য। যদ্বা বেদান্তাদৌ ন 
বিদ্যতেইর্থো যম্মাৎ তস্য মোক্ষস্যাপগমো যস্য পাদরজোভিষেকস্যার্থ: ৷ ভগবন্তক্তকপা- 

বিশেষমন্তরেণ ন মোক্ষেচ্ছানিবৃত্তিঃ ন চ তাং বিন! মতের্ডগবচ্চরণাঁরবিন্দস্পর্শনমপীতি 1১৩১1 

মন্তে ধনাভিজনরূপতপঃসশ্রতৌজন্তেজঃ-প্রভাববলপৌরুষবুদ্ধিযোগাঃ ইতি পূর্ববোক্তা যে ধনা- 
দয়ঃ দ্বিষট্ ্ বাদশগুণান্তিযুক্তাদ্ি গ্রার্দপি শ্বপচং বরিষ্ঠং মন্তে | যদ্ধা উদ্যামপর্ববণি সনংসৃজাতোক্তা 
দ্বাদশ ধর্মাদয়ে। গুণাঃ দ্ষ্টব্যাঃ। তথাহি।-_ধর্মমশ্চ সত্যঞ্চ দমন্তপশ্চ, অমাংসর্ধ্যং হ্থীস্তিতিক্ষাই- 
নসুয়। যজশ্চ দ্ানঞ ধৃতিঃ শ্রতঞ্চ, ব্রতানি বৈ ঘাদশ ত্রাহ্মণস্যোতি | কথভ্ৃতাৎ বিপ্রাৎ? অর- 
বিন্দনাভস্ায পাদারবিন্দতো বিমুখাং। কথস্ভৃতং শ্বপচং ?_-তস্মিন অরবিন্দনাভপাদারবিদ্দে 

অর্পিতা মনআদয়ো যেন তং । ঈহিতং কর্ম্ম। বরিষ্ঠত্বে হেতুঃ সঃ এবন্ৃতঃ শ্বপচঃ স্ব কুলং 
পুনাতি। ভূরির্মাঁনো গর্কো যস্য স তু-বিপ্র আত্মানমপি ন পুনাতি কৃতঃ কুলং ৷ যতো ভক্তিহীন- 
স্যৈতে গুণ! গর্বায়ৈব ভবস্তি, অতো! হীন ইতি ভাবঃ | যদ্ব! তাদৃশাৎ বিপ্রাৎ শ্বপচমেবাহং মন্তে 
আব্রিয়ে। ভগবছিমুখত্বেন বিপ্রস্য শ্বপচতোইপ্যধমত্বং। শ্বপচস্য চ জাত্যাদিম্বভাবেন ভগবজ্- 
জ্ঞানাদ্যসস্তবাৎ কেবলং ভগবত্যাভিমুখ্যাভাবো ন তু বৈমূখ্যম্ অতত্তস্মাদপ্যয়মেব সাধুঃ। অতএব 
তং মন্তে ইতি । তদর্পিতমনোবচনেহিতার্থপ্রাণং সম্তং বরিষ্টং সর্বোৎকৃষ্ট মন্যে। ত্র হেতুঃ 

পুনাতীতি। যদ্বা। আদিতো বিপ্রস্য সন্ধ্যোপাসনাদৌ ম্বত এব নিত্যং ভগবদাভিমৃখ্যমন্ত্েব। 
পশ্চাচ্চাধ্যয়নাদিন! তাদৃশদ্বাদশগুণাঃ সম্পন্নাঃ। অতোহধুনাভিমুখ্যবিশেষস্তাবন্দংরেইস্ব অথচ 

অহমেৰ সত্যৎ পরং ব্রহ্ম নারায়ণ: মতোইন্তচ্চ দৃষ্টশ্রুতং সর্ববং মন্নায়াকপ্পিতং মযাধ্যস্তমেনেত্যাদি- 
মিথ্যাভিমানেন ভগবৎপাদারবিন্দাৎ বৈমুখ্যং গতার্দিতি। অন্যৎ সমানং ॥১৩২ ॥ ভগবংপ্রপন্না 

যে একাস্তিনঃ। ভগবস্তক্ষেযু মধ্যে যে একান্ত তক্তা ইত্যর্থঃ। যদ্ধা ভগবসতিতর্বাদিভিমুৈর্বা 
পর ০ আও ০. ০ কাশ শশী শি পপ সপ 2০৯ 

দূরীভূত হয়! থাকে 1১৩১ আরও লিখিত আছে, গ্রহলাদ বলিলেন, হে প্রো! ! আমার অঙ্ু- 
মান হয়, যাহার মন, বাক্য, কর্ম, অর্থ ও প্রাণ হরিতেই সমর্পিত, তাদুশ চগ্ডাল৭, পদ্মনাভ 
ভগবানের পাদপদ্ম-পরাহ্মুখ ঘাদশ-গুণাল্কত দ্বিজাতি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ) কেন না, তাদৃশ চণ্ডাল 
বারা বংশ পবিত্র হয়, কিন্তু বহুগব্ব উক্ত দবিজাতি হ্বীয় আত্মাকেও পবিত্র করিতে সমর্থ নহেন, 
স্থতরাং বংশ পবিজ্র কিব্ূপে করিবেন? বস্ততঃ অতক্তের গুণ আত্মস্থ নহে, উহা! কেবল 
গর্বের জন্য ; স্থৃতরাং সে ব্যক্তি চণ্ডাল হইতেও নিক্ষ্ট। ১৩২। অষ্টমস্কদ্ধে গজেন্্োক্তি 
আছে যে, আমি ভক্তি বিদিত নহি, এই হেতু এতাবস্মাত্রেরই প্রার্থী হইলাম। যে সকল 
ব্যক্তি তাহার একান্ত ভক্ত মুকজনের সেবা করত নিষ্কাম হইয়াছেন? তাং, কেবলমাত্র 
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নবমে শ্ীক্গবতঃ|-_ 

অহং ভক্তপরাধীনো হম্বতন্ত্র ইব দ্বিজ। সাধুভিগ্রন্তহদয়ো ভক্কৈর্ড কজনপ্রিয়ঃ ॥ ১৩৪ ॥ 
নাহ্মাত্মানমাশাসে মন্তক্ৈঃ সাধুতির্বিন!। শরিয়ং চাত্যন্তিকীং ব্হ্ধন্ যেযাং গতিরহং পর|1১৩৫। 
যেদ্ারাগারপুত্রাপ্তান্ প্রাণান্ বিস্তমিমং পরম্। হিত্বা মাং শরণং যাতাঃ কথং তাংস্তযক্ত ,মুখসহে ॥১৩৬ 

ময়ি নির্বদ্ধহৃদয়াঃ সাধবঃ সমদর্শিনঃ| বশে কুর্বস্তি মাং ভক্ত সংস্থিয়ঃ সংপতিং যথা ॥ ১৩৭॥ 

সাধবো হৃদয়ং মহাং সাধূনাং হৃদয়ং ত্বহম্। মদন্তস্তে ন জানস্তি নাহং তেভ্যো মনাগপি॥ ১৩৮॥ 
তত্রৈব শ্রীহ্র্বাসসঃ ।_- 

_ছু্রঃ কো হু সাধ্নাংছৃস্তাজে। বামহাত্মনামূ। যৈঃসংগৃহীতে! ভগবান্ সাত্বতামষতো| হরিঃ॥১৩৯ 
্রপন্না আশ্রিত! অতএব তে তস্য গবতশ্চরিতং গাযন্তঃ সন্তস্তত এব আনন্দরসসমুদ্র মাঃ সন্তঃ 

যা অর্থম্ এইর্যাদিকং, যদ্বা যস্যেতি যস্মাং কঞ্চনার্থং মোক্ষা্দিকং শ্রীবৈকুষ্লোকমপি ন 
বাঞন্তি। কুতঃ ক্মঙ্গলং পরমন্খাত্মকং অত্যন্ভুতঞ্চ অনির্বচনীয়মাহাত্মামিতি। এবমেকাস্তিনাং 
মাহাত্মং লক্ষণঞ্চোক্তং ॥ ১৩৩॥ কথন্ৃতৈঃ সাধুভির্ভক্ৈঃ ন তু কর্খারদিপরৈঃ। এবমগ্রেহপৃাহং 
॥ ১৩৪ ॥ নাশাসে ন স্প্হয়ামি নাপেক্ষে বা। আত্যস্তিকীং মদেকনিষ্ঠাং ॥ ১৩৫॥ দাঁরাদীন্ 
বিতরণ ধনং নৃণামিতি ভগবছুক্তেঃ। ইমং গরঞ্চ লোকং হিত্বা উপেক্ষ্য ॥ ১৩৬॥ মমি নির্বন্ধ- 
হাদয়ত্বাদেব সমদর্শিনঃ। স্বর্গনরকা দিষু তুলাদৃষ্য়ঃ। তদুক্তমেব শ্রীরুদ্রেণ। স্বর্গাপবর্গনরকেঘগি 
তুল্যার্থদর্শিন ইতি ॥ ১৩৭॥ অতঃ মম হৃদয়ম্ অন্তরঙ্গং সারবস্ব বা। অহঞ্চ তেড্যোইস্ত। 
মনাগপি ন জানে । এবং তৈর্মম হৃদয়াক্রমণাৎ তেষামধীন এবাহং ন স্বতন্ত্র ইতি ভাবঃ॥ ১৩৮। 
সাত্বতাং সাত্বতানাং খযতঃ শ্রীদৈবকীনন্দনঃ ভগবান্ পরমন্ততন্ত্রোইপি হরিরধথাকথঞিৎ 
স্বতোণি সংসারছুঃখাপহারকঃ যৈঃ নংগৃহীতঃ ভক্ত্যা বশীকৃতত্তেষাং সাধূনাম অতএব 
মহাত্মনাং কোইর্থে! ছুফরঃ দুস্তজো বা অতো হ্ধাদিছুষষরমতপ্রাণরক্ষণাদিকং মন্মহাপরাধ- 

বিচিত্র কল্যাণময় চরিতগান দ্বারা সথখসাগরে নিম, তাহারা! কিছুরই অভিলাষী নহেন। ১৩৩ 
নবমন্ধন্ধে বৈকুঞ্ঠনাথের বাক্যে প্রকাশ যে, হে বিপ্র! আমি অন্বতন্ত্ের সূশ ; কেন না, আমি 
ভক্তের অধীন। ভন্তই আমার একমাত্র প্রিয়, এই হেতু সাধু ভক্তগণ কর্তৃকই মদীয় হৃদয় অধি- 

কৃত হইয়াছে। ১৩৪। হে তাপসপ্রবর! আমিই ধাহাদের পরম! গতি, সেই সাধুগণ ব্যতীত 
্বীয় আত্ম! বা আত্যস্তিকী শ্রীও আমার প্রিয় নহে। ১৩৫। বস্ততঃ যাহার! পুত্র, ভার্ধ্যা, গৃহ, 
স্বজন, ধন, প্রাণ ইহলোক, পরলোক সমস্ত বিসঙ্জন পূর্ব্বক আমারই শরণ গ্রহণ করিয়াছেন, 
আমি কিরূপে তাহাদিগকে পরিত্যাগ করি? ১৩৬। অহো। (সতী নারী যেমন সংপতিকে বশী- 
ভূত করে, তন্দরপ সর্বত্র সমদর্শী সাধুগণ মত্প্রতি নিজ নিজ হৃদয় বন্ধন পূর্ব্বক আমাকে 
বশীভূত করিয়াছেন । ১৩৭। ধাহারা! আমাতে নিজ নিজ হৃদয় সমর্পণ করেন, আমি তাহাদিগের 

হ্বদয় জানি। আমাকে ভিন্ন তাহার। অপর কাহাকেও জানেন না এবং আমিও তাহাদিগকে 
ভিন্ন অন্ত কাহাকেও জানি না । .৩৮। নবমস্ন্ধে ভুর্বসার বাক্য আছে যে, ধাহার! সাত্বতনাথ 

ভগবান মাধবের মংগ্রহকর্তা, সেই সমস্ত মহাত্মা সাধুর ছুফর কি আছে? এবং তীহা- 



১*ম বিলাস; | ] সীপ্ীহরিভক্তিবিলাসঃ। ৫৩৭ 

ষন্নামশ্রুতিমাত্রেণ পুমান্ ভবতি নির্মল: | তন্ত তীর্থপদঃ কিংব| দাসানামবশিষ/তে ॥ ১৪০ | 

দশমে দেবস্ততে ।-_ 

তথা ন তে মাধব তাবকাঃ ককচিদ্ত্রশ্ন্তি মা্গাত্বয়ি বন্ধসৌহদাঃ | 
ত্য়াভিগুপ্তা বিচরস্তি নির্ভয় বিনায়কানীকপমৃর্ধা্ প্রভো ৷ ১৪১। 

শ্রীবাদরায়ণেঃ ।__ 

নায়ং সখাপো ভগবান্ দেহিনাং গোপিকাস্থৃতঃ।জ্ঞানিনাঞ্চাত্মভূতানাং যথা ভক্তিমতামিহ ॥ ১৪২ 

ক্ষমাদিকঞ্চ যুক্তমেবেতি ভীবঃ ॥ ১৩৯ ' নির্মল: অবিষ্যাসম্ম্বমলরহিতঃ মুক্ত ইত্যর্থ:। দাসানাং ৃ্ 

_ মেবাপরাণাং সর্বথা ভক্তিপরাণাং বা ॥ ১৪০ | মাধব হে শ্রীমধুবংশসমুদ্রচন্তর! ত্বর্থে তখাশবঃ । 
যেহন্যেইরবিন্দাক্ষ বিমুক্তমানিনঃ ইত্যাদিনোক্তে হ্যোইভক্কেভ্যো ভিন্নক্রমাপেক্ষয়া তাবকা- 
্তদীয়াত্ব কচিৎ কদাচিদপি মার্গাৎ সাধনাদপি ন ভ্শ্ঠস্তি ন স্থলস্তি কিমূত প্রাপ্তপরমপদাৎ। 

যদ্বা। মুগ্যতে ইতি মার্গং শ্রীমচ্চরণারবিন্দযুগলং তন্মাদপি ন ভ্রশ্টস্তি কিমুত ভক্তিমার্গাৎ। 

কুতঃ স্বয়ি বদ্ধং দৃঢ়তয়া যোজিতং সৌহৃদং প্রেম যৈন্তে। অত্র বদ্ধশবনেদং স্চ্যতে | যথা দৃঢ়- 
রজ্জা মহাবৃক্ষে দৃঢ়ং বদ্ধা নৌর্নদীবেগাদিনা স্বস্থানা চ্চালয়িতুং ন শক্যেত, তথা প্রেমবিশেষেণ 
ভগবচ্চরণাজনিবদ্ধাত্বনামাপৎস্বপি কথক্চিং নিজসাধ্যসাধনতঃ ব্খলনং ন শ্যার্দিতি। তথেত্যন্ 

বন্ধসৌহদ! ইত্যনেন বা! সম্বন্ধ:। তেনানির্বচনীয়প্রকারেণেত্যর্থ: অতএব বিনায়কা বিশ্নহেতব- 

স্তেষামনীকানি স্তোমা: সৈম্তানি বা তানি পাস্তি যে তনুখ্যান্তেষাং মৃদ্ধন্থ বিচরস্তি বিশ্তান্ 

জয়্তীত্যর্থ:। যতঃ ত্বয়া অতিতো গুপ্তা রক্ষিতাঃ অতএব নির্ভয়াঃ কুতশ্চিদপি শঙ্কারহিতাঃ 

সন্কঃ। অত্রচ মৃর্ধ্থ বিচরস্তীতানেনৈবং স্চ্যতে। অত্যুচ্চপদারোহণার্থং যথা নিঃশ্রেণিকা- 

পেক্ষ্যতে তথ! ভাগবতানাং ভগবৎপদারোহণীর্থং বিদ্লা এব নিঃশ্রেণিকা ভবেযুঃ | * বিস্বেযু 

জাতেযু ভগবংম্মরণাদিনিবেশবিশেষোৎপত্তেঃ ' বিপ্রজয়ে চ ভগবদ্বাখসল্যবিশেষান্ু- 

সন্ধানাদিন! ভক্তিবিশেষসম্পত্েশ্চেতি দিক্। তাবকা মার্গানস ভাসি, ত্বযি বদ্ধসৌহদাস্ত ্বয়াভি* 

গুপ্তা ূরধন্থ বিচরস্তীতি বাক্য্মং। অস্মাকমুপরি বিচরস্তি, হে বিনায়কানীকপ গরুড়ন্তোমপতে । 

অন্তৎ সমানং ॥ ৪১॥ গোপিকান্ৃতোহয়ং ভগবান্ শ্রীদামোদরঃ দেহিনাং দেহাভিমানিনা 

জানিনাঞ্চ নিবৃত্তাতিমানিনাম্ অতএব আত্মতূতানাম্ স্বব্বপং প্রাপ্তানামাত্মারামাণামিত্যর্থ; | 

অতএব ন স্থখাপঃ ন সুলভঃ। যদ্বা ভক্তিমতাং বিশেষণং আত্মতভূতানামিতি | আত্মস্বরূপাণাং 

দিগের ছুঃদাধ্যই বা কি আছে? ১৩৪%। যাহার নাম শ্রবণমাত্র মানব নির্দলতা প্রাপ্ত হয়, 

ভীর্থপাদ সেই প্রত্ুর কিস্করগণের সত্বন্ধে কোন্ কার্ধা অবশেষ থাকিতে পারে? ১৪০। 

দশমন্কন্ধে দেবস্ততিতে লিখিত আছে, বিরিঞ্যাদি ক্রগণ বলিলেন, হে কেশব! ধাহারা 

বদীয় তক্ত, তোমাতেই ধাহাদের সৌহার্দ বন্ধ আছে, তাহারা তাদৃশ ছুর্গতি প্রাঞ্ধ হন না। 

: (ই সকল ব্যক্তি আপনাবর্তৃক সংরক্ষিত হইয়া অভীক অন্তরে বিশ্নকরাধিপগণের শিরোদেশে 

বিচরণ করেন। কিংবা উহাদের শিরোদেশকে সোপান-্বরূপ করিয়া! প্রীবৈকৃঠে সমায়ঢ 

হন । ১৪১। ্রশুকদেবের উক্তি আছে যে, হে দৃপ! ভক্তিনিষ্ট ব্যক্তির পক্ষে গোপিকা- 
নি 



৫৬৮ ্রীশ্রীহরিভক্তিবিলাসঃ। [১*ম বিলাসঃ। 

তত্্রৈব শ্রীতগবতঃ1-_ 
সাধুনাং সমচিত্ানাং হৃতরাং মতকৃতাত্মনাং। দর্শনায়ো! ভবেদদ্ধঃ পুংসোহক্ষোঃ সবিতূর্যথা॥১৪৩| 

কিঞ্।-_ন হম্ময়ানি তীর্থানি ন দেব! মৃচ্ছিলাময়াঃ | তে পুনন্ত্যরুকালেন দর্শনাদেব সাধব:১৪৪ 
অপি চ।- নাগরির্ন স্ধ্যো ন চ চন্দ্রতারকা, ন ভূর্জলং খং শ্বনোহথ বাজ্মনঃ | 

উপাসিতা ভেদকৃতো হরস্ত্যঘং বিপশ্চিতো স্বস্তি মূহূর্তসেবয়। ॥ -৪৫। 

যস্থাত্মবুদ্ধিঃ কুণপে ত্রিধাতুকে স্বধীঃ কলত্রাদিযু ভৌম ইজ্যধীঃ। 
8 সলিলে ন ৪7 এব গোখরঃ ॥ ১৪৬। 

এ তেসপসেস শিলা? তত বস সপ পপ স্পা শশী শিস পক শ্শীিশ পিসী শী শত সপ পপ পাপী শ 

ভগবত; পরম্রিয়তমানামিত্যর্থট। অতএব ধাপঃ ॥ ১৪২ ॥ সাধূনাং স্বধর্মবর্তিনাং 
সমচিত্তানাং আত্মবিদাং সুতরাং মংকৃতাত্বনাং। এধাং কগাতিরেকাৎ সৃতরামিত্যুক্তং। 

যদ্ধ। সাধুনামেব বিশেষণদ্ধয়ং সমচিত্তানামিতি মৎকুতাতআনামিতি চ। দর্শনাদপি পুংসঃ সর্বশ্তৈব 

পুংমাত্রন্ত সংসারবন্ধঃ সুতরাং ন ভবেং স্বয়মেব নমূলং বিনশ্ঠতীত্যর্থ:। তত্র দৃষ্টাওঃ 
সবিতুর্দ্শনাদক্ষোর্যখা তমোবন্ধো ন ভবেদিতি॥ ১৪৩॥ তীর্থেভ্যো দেবেভ্যোইপি সাধব 
এব শেষটা ইত্যাহ ন হীতি। অন্য়ানি তীর্থানি মুন্নয়াঃ শিলাময়াশ্চ দেবা ন ভবন্তীতি ন, 

অপি তু ভবন্ত্যেব। তথাপি সাধুনাং তেষাং চ মহ্দন্তরমিত্যাহ তে পুনস্তীতি। অতঃ 

মাধব এব মহাতীর্থানি পরমদেবতাশ্চ। অতএব নিত্যং সেব্যা ইতি ভাবঃ। তছুক্তং 
তত্রৈব।--ভবদ্ধিধ! মহাঁভাগাঃ সংনিষেব্যা অহত্তমাঃ। আযেস্কাৈর্নভিনিত্যং দেবাঃ স্বার্থ ন 

সাধবঃ ইতি ॥ ১৪৪॥ বাত্মমনসয়োরপ্যুপাঁসনাবিষয়ত্বং, যো বাচং ব্রদ্ধেত্যুপান্তে যে! মনো 
রদ্বেত্যুপান্তে ইতি শ্রতেঃ। অঘং পাপং তন্মূলমজ্ঞানংব! ন হরস্তি। কুতঃ তেদকৃতঃ 
ভেদবর্তারঃ। যদ্বা ভগবঙা সহ বিচ্ছেদকারকাঃ। পৃথক পৃথক তত্বহুপামনেন ভগবং- 

পরতাহান্তাপার্দনাৎ। বিপশ্চিতঃ ভগবন্তপ্রাস্ব তদেকপরতাপাদকাঃ। যদ্বা বিপশ্চিতঃ 

অদ্বৈতদর্শিনোইপি ভেদরুতঃ সত্যপি 'ভেদাপগমে নাথ তবাহ্ং ন মামকীনন্তমিত্যাছযু রভেদ- 
্যায়েন জীবতবাৎ ভগবত্তত্বম্ত ভেদকর্তারঃ বৈষ্ণবসিদ্ধা ্তববাভিজ্ঞাঃ পরম্ভাগবতা যে 

ইত্যর্থঃ। তে মুহুর্তমাত্রসেবয়ৈবাঘং ঘ্বস্তীতি ॥ ১৪৫ ॥ অতঃ সাধব এবাস্রাদিরূপাঃ। তাংস্ত 
ররর ্-স্ , « ৮ ৯৯ সপ সপ, ৮ টস 

ছি শা আগ হি সপ 

স্থত ভগবান্ যেমন অনায়াসলল্ত, শরীরাঠিমানী তাপসের পক্ষে ও নিবুত্তাভিমান আত্মন্বরূপ 
জানিকুলের সম্বন্ধেও সেরূপ নহেন। ১৪২। দশমন্তন্ধে শ্রভগবানের বাক্যে গ্রকাশ যে, 

্ব-ধর্মনিষ্ঠ, সর্বত্র সমচিত্ত ও আত্মবিদগণের অন্তর একমাত্র আমাতেই সমর্পিত থাকে। 

ভাঙ্কর দর্শনে যেমন চক্ুর বন্ধন বিদূরিত হয়, মন্দর্শনেও সেইরূপ এ সমস্ত ব্যক্তিগণের বন্ধন 
নষ্ট হইয়া যায়। ১৪৩। আরও লিখিত আছে যে, মলিলময় স্থলকে তীর্থ বলা যায় ন৷ 
এবং মৃন্নম়ী বা! প্রন্তরময়ী মূর্তি হইলেই দেবত। বলিয়া! গণ্য নহে, কারণ উহারা বহুদিনে 
মানবের পবিত্রতা বিধান করেন) কিন্তু সাধুগণের দর্শনমাত্রেই পবিত্র হওয়া ঘায়।. ১৪৪। 
আরও লিখিত আছে যে, ভেদজ্ঞানে বহ্ছি, ভাস্কর, শশী, তারা) পৃথিবী, জল, আকাশ, 



৫৪৪ ঞ্রাহরিভক্তিবিলাসঃ। [ ১*ম বিলাসং। 

একাদশে শ্রীবহদেবস্ত ।__ 

ভূতানাং দেবচরিতং ছুঃখায় চ হুখায় চ। নুখায়ৈব হি সাধূনাং ত্বাদৃশাম্চ্যুতাত্বনাং ॥১৪৮ 

ভজস্থি যেযথ! দেবান্ দেবা অপি তখৈব তান্। ছায়েব কর্সচিবাঃ সাধবো! দীনবৎসলাঃ1১৪৯ 

তত্রৈব শ্রীভগবতঃ।-- 

ন ময্যেকা গুতভ্রানাং গুণদোষোস্তব! গুণাঃ | সাধূনাং সমচিতানাং বুদ্ধেঃ পরমূপেষুষাং |১৫০॥ 

্বয়ি যে বিমূখাঃ শুফজাননিষ্ঠয়া ভক্তিত্যাগেন বৈমুধ্যং গতাস্তাংস্ত ন পুনস্তি ভগবতৈমূখ্য- 
মহাপাপফলভোগেন তেযামন্তেষাঞ্চ শিক্ষণার্থং ভক্তি মাহাত্মা প্রদর্শনার্থক। যন্ধা! যে বিমুখান্তাকর 
পুনস্তি কিং কাক। অপি তু পুনস্ত্যেব অগ্মযাদেরুষতাদিবত্েষাং প্রকৃত্যা পাবনত্বার্দিতি। অন্তৎ 
সমানং ॥ ১৪৭ ॥ দেবৈরপি মহতামুপমানমনূচিতমিত্যাহভূতানামিতি। দেবানাং চরিতমতি- 
ৃ্ট্যাদিন৷ ভূতানাং ছুংখায়াপি ভবতি। ত্বয়া সদৃশানামপি অতঃ অচ্যুতে আত্ম! মনোমাত্রং 

ন তু সর্বেন্দিয়বৃত্তি্ষেষাং তেষামপি ॥ ১৪৮॥ কিঞ্চ। স্থখং কুর্বস্তোইপি দেবা ভজনান্- 

সারেণৈব কৃুর্বস্তি ন তথা সাধবঃ ইত্যাহ ভজন্তীতি। ছায়েব যথা পুরুষো যাবৎ করোতি 
তাবদেব তশ্য ছায়াপি। তথা কর্মমনচিবাঃ কর্ধসহায়াঃ দীনাঃ সৎকর্মাদিরাহিত্যেন সদার্তাস্তেযু 
বৎসলাঃ ॥ ১৪৯ ॥ ভক্তিনিষ্টানান্ত ন গুণদোষ! ইত্যাহ ময়ীতি। ময়ি যে একাস্তভক্তা: 

কর্ধজঞানাদাশেষনৈরপেক্ষ্েণ ভক্তিনিষ্ঠাং প্রাপ্থান্তেযাং গুণদৌধৈর্বিহিতপ্রতিযিদ্বৈরত্তবো 
যেষাং তে গুণাঃ পুণাপাপাদয়ঃ। সাধূনাং নিরম্তরাগাদীনাম্ অতঃ সমচিত্বানাং তত এব 
বুদ্ধেঃ পরমীশ্বরং মাং প্রাপ্তানাং। যদ্বা গুণাঃ সৎকর্দাচরণাদয়ন্তদুদ্ভবা যে গুণাঃ সব্বশুদ্ধ্যাদয়ঃ, 
দোষাঃ সৎকর্শত্যাগাদয়স্তছুন্তবাশ্চ যে গুণ।জ্ঞাননিষ্ঠাদয়ঃ | জ্ঞাননিষ্ঠার্থ: শ্রীভগবৎপাদাদিভিজ্ঞন- 
কর্শসমুচ্চ্-দোষদর্শনেন কর্তত্যাগোপপাদনাৎ তে ন সগ্তি কিং কাকা অপি তু 

সঙ্গ্যেব একান্ভক্তত্বেন পূর্ববমেব স্বতঃ সর্বগুণসিদ্ধেঃ। তদুক্তংযস্াত্তি ভক্তির্গবত্য- 

লিখিত আছে, জগদাধাররূপে ভবদীয় আরাধন! করিলে অনাদর সহকারে মৃত্যুর শিরে পদাঘাত 

করা হয়; কিন্তু ভবদুপাসনা-পরান্মুখ বাক্তিগণ পণ্ডিত হইলেও রজ্ছু দ্বারা পশুবন্ধনবৎ বাক্যে 

আবদ্ধ হইয়া থাকে, তাহাদের মুক্তির সম্ভাবনা থাকে না; কারণ, আপনার প্রতি কৃত- 
সৌহার্দ সাধুগণ আপনার ও অপরের পবিভ্রতা বিধান করেন, কিন্তু অভক্তকে পবিত্র 
করেন ন1। ১৪৭। একাদশঙ্কদ্ধে গ্রবন্ৃদেবের উক্তি আছে যে, মহঘ্যক্তির সম্মাননা করা 
স্থরগপেরও কর্তবা ; কেন ন! দেবচরিত অতিবুষ্টি-আদি স্থখ দুঃখ উতয়ার্থই হইয়া থাকে; 
অর্থাৎ উহা কখনও দুঃখের কারণ এবং কোন সময়ে বা স্থখের নিমিত্ব হইয়! থাকে; 

কিন্ত ভবৎসদৃশ মচ্যুতাত্মা! সাধুগণের আচরণ একবার মাত্র স্থখের জন্যই হয়। ১৪৮। 
ধিনি ষে ভাবে দেবোপননা করেন, সুরগণও ছায়ার স্তায় কর্দাছুসারে সেই সেই ছাবে 
ফলপ্রদ হুন/ কিন্তু দীনবৎসল সাধুগণ সেরূপ নহেন | ১৪৯। একাদশ স্বন্ধে 
শ্রীভগবানের উক্তি আছে, হে উদ্ধব! বাহার! প্র্কৃত্যতীত পরমপুরুষকে লা করিয়াছেন, 
সেই সকল মন্তক্ত সমচিত্ত সাধুগণের সম্বন্ধে বিধি-নিষেধক পুণ্পাপাদির সন্তাবনা নাই । ১৫*। 



১*ম বিলাস: | শীক্রহরিভক্তিবিলাসঃ। ৫9১ 

কিঞ্চ।-_ 

যথোপত্রয়মাণন্য ভগবস্তং বিভাবন্থং। শীতং ভয়ং তমোইপ্যেতি সাধুন্ সংসেবতন্তথা ॥১৫১। 

নিমজ্যোন্মজ্জতাং ঘোরে ভবাৰৌ পরমায়ণং। সস্তো দ্ধ বিদঃ শাস্তা! নৌদৃ'চেবাপ্দ, মজ্জতাং১৫২ 
অব্ং হি প্রাণিনাং প্রাণ আর্তানাং শরণং ত্বহং। 

ধরো! বিপ্তং নৃণাং প্রেত্য সন্তোহর্ববাগৃবিভ্যতোইরণং ॥ ১৫৩। 

সম্তে! দিশস্তি চক্ষ,ংষি বহিরক্কঃ সমুখিতঃ | দেবতা! বান্ধব: সন্তঃ সন্ত আত্মাহমেৰ চ ॥ ১৫৪ ॥ 

কিঞ্চনা ইত্যাদি-। তদেবাভিব্যঞ্য়ন্ বিশিনটি সাধৃনামিত্যাদি। যন্থা গুণদোষোস্তবা! যেইর্থাঃ 
_. সত্বগুদ্ধযাদয়ঃ জ্ঞাননিষ্ঠাদয়শ্চ। তে তেষাং গুণা উপকারক1 মহিমানে! বান ভবস্থি কিং 

দোষা এবেত্যর্থ। একাগ্তক্ততায়াঃ সাধনত্বেন পূর্বমেব তদগুণানাং সিদ্ধেরধুনা পুনঃ 
সাধনপ্রবৃত্যা ভক্তিনিষ্ঠাহান্তাপত্তেঃ | যদ্বা গুণ] বহুলোপচারসমর্পণাদয়ন্তহৃস্তব! যে গুণাঃ 

 সাধনবিশেষাঃ। দোষাশ্চ পৃজাবিধ্যতিক্রমাদয়স্তদৃন্তবগুণ! দবাতিংশদাদয়ঃ তে ময়ি ন ভবস্তি 
তেষামারাধনবিশেষাশ্ঠ ময়! নাপেক্ষ্যন্্ে, ন চাপরাধা গৃহ্ন্থ ইতার্থ:। অন্যৎ সর্বত্র সমানং। 
অলমতিবিস্তরেণ ॥ ১৫০ ॥ অস্ত তাবৎ পাধুনাং মাহাত্মাং তদাশ্রিতানামপি মাহাত্মমনির্বব- 

চনীয়মিতি লিখতি যথেতি। বিভাবন্গ্মমিম্ উপশ্রয়মাণশ্য সমীপে গত্বা সেবমানন্ত। 
অপ্যেতি নশ্থতি তথ! কর্ধাদিজাড্যৎ মাগামি-সংসার-ভয়ং তন্ম[লম্ানঞ্চ নষ্ঠতীত্যর্থঃ | 
সাধূন্ সংসেবেতঃ শ্রন্ধয়া কিঞ্িদুব্যপ্রদানার্দিনা দূরতোহপি সেবমানম্য ॥ ১৫ ॥ নিমজ্জো- 
ননজ্জতাম্ উচ্চাবচযোনীগচ্ছতাং। যদ্বা ভবাৰৌ নিমজ্জ্য পশ্চাৎ উন্মজ্জতাং সন্রিষ্যতাং। 
পরমায়ণং পরমাশ্রয়ঃ । ব্রহ্মবিদ ইতি আত্মতত্বমান্রোপদেশেন ভবান্ধিতারণসিদ্ধেঃ | যদ বেদার্থ- 
বেদিনঃ শাবে পরে চ নিষ্ণাতং ব্রহ্মগপশমাশ্রয়মিতি গুরুলক্ষপণোক্তেঃ ॥ ১৫২ ॥ 

কিঞ্চ যথাল্লমেব প্রাণ জীবনং | অহমেব যথা শরণং। ধন্ম এব ষথ! প্রেত্য পরলোকে 
বিত্তং। তথা সন্ত এব অর্ধাক্ সর্ববান্তে সসারপতনাদ্ি ন্যতঃ পুংসঃ অরণং শরণং | দ্ধ! যতঃ 

কুতশ্চিদ্ধিভ্যতে৷ জনন অর্ববাক্ নৃতনং জীর্ণত্বাদিদোষহীনং শরণং ॥ ১৫৩॥ কিঞ্চ। রি 
সগুণনিগুপজ্ঞানানি। অর্কঃ পুনঃ সম্যগুখিতোইপি বহিঃ তদপোকমেব রত ৷ অতঃ সতাং 

লা ৮০ 

আরও লিখিত আছে, ভগবান্ বিগাবন্থর আশ্রয় লইলে যেরূপ শীত, অন্ধকার ও ভীতি 
বিদূরিত হয়, মেইব্প সাধুগণের সেবা! ক্রিলেও পাতক বিধ্বস্ত হুইয়! থাকে। ৫১। জলমগ্ন 
ব্যক্তির পক্ষে নৌকা যেমন একমাত্র গতি, তদ্রুপ ঘোর-সংসার-নিমগ্ন জনের পক্ষে শান্ব, 

সাধু, ব্দ্ধাবিদ্গণই পরম! গতি। ১৫২ | অন্ন যেরূপ প্রাণিবর্গের প্রাণ, আমি যেরূপ আর্ত- 

গণেয় শরণ্য জার ধর্ম যেরূপ মানবের পারলৌকিক ধন, সেইরূপ ভবসাগরে ভীত মঙ্ুষ্য- 

গণের পক্ষে সাধুগণই একমাত্র শরপ্য। ১৫৩। সাধুগণ বহিরুদিত শ্রান্করবৎ সগুণ নিগুপ 

জান উপদেশ দিয় থাকেন, ০১০০০ তাহারাই বান্ধব ও তাহারাই আত্মন্বরূপ 'মৎ- 
সদৃশ | ১৫৪। 



এ 

৫৮২ শরীতীহরিভক্তিখিলাসঃ |... [১*মবিলাসঃ। 

কিঞ্চ।- 
ন কিঞ্চিৎ সাধবো ধীরা তক্তা| হোকাস্তিনো মম। বাধন্ত্যপি ময় দত্তং কৈবল্যমপুনর্ভবং ॥১৫৫। 

দ্বাদশে চ শ্রীপরীক্ষিতঃ।__ 
ন হ্ত্ভূতমিদং মন্তে মহতামচ্যুতাত্মনাং। অজ্ঞেযু তাপতগ্ডেযু ভূতেষু যদন্ুগ্রহঃ ॥ ১৫৬॥ 

ীরুত্রন্ত চ মার্কপডেয়মধিকৃত্য ।__ ্ 
শ্রব-দ্দশনাদ্াপি মহাপাতকিনোইপি বঃ। শ্তধ্যেরন্নান্তাজাশ্চাপি কিমু সম্ভাষণাদিভি21১৫৮ 

অতএব শ্রীধর্শরাজন্থ স্বদৃতান্ুশাসনে ষষ্ঠন্বন্ধে 

তে দ্বেবনিদ্ধপরিগীতপবিত্রগাথা, যে সাধবঃ সমদূশো! তগবংপ্রপন্নাঃ। 

তাক্নোপনীদত হরের্দয়াতিগুপ্ান্, নৈষাং বয়ং ন চ বয়ঃ প্রভষাম দণ্ডে ॥ *৫৮॥ 

_লেবয়ৈব কৃতার্থত। স্তাং ইত্যাহ দেবত। ইতি ॥ ১৫৪ ॥ ধীর। ধীমন্তঃ। যতঃ মম একাগ্সিনঃ 

ময্োব গ্রীতিযু্পাঃ। যদ্ব। হুক্্যেকনিষ্টাযুক্তাঃ ৷ অতো ময়! দত্তমপি ন গৃহৃপ্তি কিং পুনর্ব ক্তবাং 

ন বাণস্তীত্যর্থ;। য। বাঞুস্তযপি কিং পুনর্বক্তব্যং ন গৃহুস্তীতি। কৈবল্যমাত্যন্তিকমপি অপুনর্ভবং 
মোক্ষং ॥ ১৫৫ ॥ অজ্ঞেযু তগবন্তক্তজনাদিমহিমানঠিজ্ঞেযু । অতএব তাপৈস্তপ্তেযু ভূতেষু প্রাণি- 
মাত্রেযু অন্থ্রহ ইতি যৎ ইদমন্ভুতঘটমানং ন মন্তে । যত অচ্যুতন্যৈব আত্মা স্বভাব: দীনানামেক- 
শরণত্বাদিরূপো যেষামিতি ॥ ১৫৬॥ অস্থ তাবৎ মহতাং সঙ্গ-সেবাদিকং নামশ্রবণাদিনাপি মহা- 

ুষ্টা অপি মুন্তণ ভবদ্থীতি শ্রীমার্ক্ডয়েবিযয়কশিববচনং লিখতি শ্রবণাদিতি। বঃ ভগবন্তক্ানাঃ 
যুম্মাকং। মহাপাতকিনঃ মহাপাপকর্মরতাঃ। অন্ত্যজাশ্চ মহাপাপজাতয়ঃ। শতধ্যেরন্ তত্বৎ- 

পাপতঃ সংসারমহামলাঘ বিমুক্তী শুবপ্তি। আদিশবেন প্রণামাদিঃ ॥ ১৫৭ | 

এবং সর্বশাস্ত্রসারাখিল-বেদ্লরপ-শ্রীভ:গবতে প্রতিস্বদ্ধমেব ভগবন্ত ঞ্কানাং মাহাত্মাঃ 

বিশ্তাতীতি স্বন্ধক্রমেণ লিখিত্বা ইদ'নীৎ পূর্ব্বৎ সাক্ষান্াহাত্্যাভাবেইপি কেঘাঞ্চিদ্বচনানাং 
তাৎপর্যেণ বিশেষতো মাহাত্ম্য এব পধ্যবলানাং তানি পৃথগলিখতি তে দেবেত্যাদিনা নমো 

নম ইত্যস্নে। যে ভগবস্তং প্রপন্না যথা ক্থঞ্চিদপ্যাশ্রিতাঃ অতএব সাধবঃ স্তশীল:ঃ 

আরও লিধিত আছে, ধীর সাধু একান্ত তক্তেরা অন্য দ্রব্োর কথা দূরে থাকুক, মদ্দত্ত আত্য- 
স্তিক কৈবল্যেরও অভিলাষী নহেন। ১৫৫ ॥ ভাগবতে উক্ত আছে যে, অচ্যুতাত্মা৷ মহাজন 

যে তাপতপ্ত অজ্ঞব্যক্তির উপর অনুগ্রহবান্ হন, ইহা বিচিত্র নহে। ১৫৬। উক্ত স্বদ্ধে 

মার্কগুয়ের প্রতি রুত্রোক্তি আছে যে, অস্ত্যজ মহাপাপিগণও তোমাদিগের দর্শন ও 

তোমাঁদিগের নামাদি শ্রবণ দ্বার। পবিত্রতা লাভ করে; স্ৃতরাং তোমাদিগের সহিত কথোপ- 

কথন করিলে যে কি লাভ হয়, তাহা! আর কি বর্ণন করিব? ১৫৭। ধর্মরাজের দূতান্থশাসন- 

বিষয়ে লিখিত আছে, হে দুতবৃন্দ! অন্য হইতে তোমর! সকলে মদীয় অন্থশীসনবাক্য শুনিয়। 

উহা! মনে মনে ধারণ কর। যে সমস্ত সাধুরা ভগবানের শরণ গ্রহণ করিয়াছেন, স্থুর-সিদ্ধ- 

গণেরাও 'খাঁহাদিগের পবিত্র গাথা গান করেন, ' তোমরা কখনই সেই সমস্ত সর্ব সমদরশী 
সাধুর সকাশে গমন করিও না। ভগবান্ চক্রপাণির গদা সর্বথা তাহাদিগের. রক্ষাবিধান 
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তথ শ্রীবিষুপুরাণে । --যমনিয়মবিধৃতকল্সমষাণামনদিনমচ্যুতস € মানসানাং | 
অপগতমদমানমংসরাণাং, ব্রজ ভট দরতরেণ মানবানাং ॥ ১৫৯ ॥ 

সকলমিদমহঞ্চ বাস্থদেবঃ, পরমপুমান্ পরমেশ্বরঃ স একঃ। 

ইতি মতিরমলা ভবত্যনস্তে, হৃদয়গতে ত্রজ তান্ বিহায় দূরাৎ ॥ ১৬০ ॥ 
কমলনয়ন বাস্থদেব বিষ্কো, ধরণিধরাচ্যুত শঙ্খচত্রপাণে। 

ভব শরণমিতীরয়স্তি যে বৈ, ত্যজ ভট দূরতরেণ তানপাপান্ ॥ ১৬১ ॥ 

সমদৃশশ্চ। তে দেবৈঃ সিদ্ধৈশ্চ শ্রীসনকাঁদিভিঃ পরিগীতপবিত্রগাথাঃ অন্থ্বর্ণিতপবিত্রকথাঃ। 
- অতস্তান্নে'পসীত তংপমীপমপি নে'পগক্ছত ততপ্রতিবেশিনোইপি পরিতাজতেত্যর্থ:। কিঞ্চ গদয়। 

কৌমোদক্যাহভিতে। গুপ্তান। ততস্তৎসমীপগতাঃ সন্তস্তয়। হনিষাধ্ব ইতি ভ'বঃ। তেষাং 
কথঞ্চিং পাপে জাতেহপি ন কোইপি কিঞ্চিৎ কণ্ডুং শরু,য়াৎ ভগবংপ্রপন্নত্বেনৈব সব্বপাপক্ষয়া- 

পত্তেরিত্যাহ নৈষামিতি ৷ বয়মিতি নিজভূত্যাদ্যপেক্ষয়৷ বহুত্বং। বয়ঃ কালোইপি সর্বনিগ্ গ্ 

ন প্রভবতি ॥১৫৮॥ অচ্যুতাসক্তমানসানাং ভগবৎস্মরণপরাণাং। যদ্ব৷ অচ্যুতাসক্তা 

ভগবদন্গবক্তান্তেফু মানসমপি যেষাং তেষামপি। যমনিয়মবিধৃতকল্পষাণামিতি 

অপগতমদমানমৎসরাণামিতি চ বিশেষণদয়ম্ অচ্যুতাসক্তমানসানাং স্বভাবঃ সাধনং বা 

পূর্ববৎ জ্ঞেয়ং। দূরতরেণ ব্রজেতি তন্নিকটবঙ্িনামপি নিকটং ন গচ্ছেতি পূর্বববদর্থঃ। 
এবমগ্রেহপি ॥ ১৫৯ ॥ তখৈব জ্ঞানভক্তানামপি তন্নিকটবর্তিনামপি নিকট ন 

গচ্ছেত্যাহ সকলমিতি। ইদং জগৎ সকলং বাহ্ছদেব এব বাস্থদেবাস্তিন্ ন ভবতি 

অহঞ্চ বাহ্থদেবাৎ ভিন্পো ন ভবামি তদংশত্বাজ্জীবানাং স চান্মত্তো ন ভিন্ন; সর্ধনিয়ন্তু ত্বাদি- 

নেতি ভেদাভেদন্তায়েনাহ। সঃ বাস্থদেবঃ এবৈকঃ পরমেশ্বরঃ। যত পরমপুমান্ প্ররুত্যধি- 

্াতুঃ পুরুাদপি পরমঃ পরক্রদ্ধাত্মকত্বাৎ। অতো! বয়ং সেবকাঃ স চ পরমসেব্য ইতি ভাবঃ। 
শুদ্ধভক্ষিমন্ত্ো! জ্ঞানভক্তানাং ন্যনত্বাৎ দূরাদিত্যুক্তং । তত্র চদুরতরেণেতি ॥ ৬*॥ পাপ- 

কারিণামপি ভগবৎকীর্নকুতান্তথেত্যাহ কমলনয়নেতি। ঈরয়ন্তি অপাপানিতি কথক্চিৎ 
1 গপ অত ॥ | ৯৪৬০ তজজ জজ ডা 

করেন; তাহাদিগের শান্তিবিধানে আমাদিগের সামর্য নাই, কালেরও সাধ্য নাই। ১৫৮। 

বিষুঃপুরাণেও এপ লিখিত আছে যে, হে দূত! যমনিয়ম দ্বারা ধাহারা নিফলুষ হইয়াছেন, 

ধাহার! অপ্রমত্ত, অমান ও নিশ্মৎসর, ভগবদাসক্তমনা .সেই নকল বৈষ্বগণের নিকট হইতে 

তোমর! অতি দূরবর্তী থাকিবে । ১৫৯। হেদূত! এই দৃশ্ঠনান নিখিল জগৎ বান্দেব 

হইতে পৃথক্ নহে, বাস্থদেবই একমাত্র পরমেশ্বর, কেন না, তিনি পরম পুক্রষ; এই বলিয়া 

ব্বধিঠিত অনন্তের উপর যে সকল ব্যক্তির বিমলবুদ্ধির উদয় হয়, তাহাদিগকে পরিত্যাগ 
পূর্বক দুরে অবস্থিতি করিবে। ১৬*। হেদুত! যে সকল ব্যক্তি “হে পল্মপলাশলোচন ! হে 

বাস্থদেব | হে বিষ! হে পৃথ্থীধর ! হে শব্খচক্রহত্ত ! তুমি মদীয় শরণ হও” এইরূপ কীর্তন 
করেন, তুমি সেই সমস্ত অকলুষ জনের নন্ষিধানে গমন না করিয়া! দূরবর্তী থাকিবে.। ১৬১। 
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বসতি মনসি যন্য সোইবায়াত্মা, পুরুষবরশ্ত ন তন্ত দৃষ্টিপাতে । 
তৰ গতিরথব! মমাস্তি চক্রপ্রতিহতবীর্যযবলস্য সোহস্তঠলোক্যঃ ॥ ১৬২ ॥ 

নারসিংহে বিষুঃপুরাণে চ ॥- 
অহমমরগণার্চিতেন ধাত্রা, যম ইতি লোকহিতাহিতে নিযুক্তঃ | 
ইরিগুরুবিমুখান্ পপ্রশাশ্মি মণ্ত্যান্, হরিচরণপ্রণতান্নমস্করোমি ॥ ১৬৩॥ 

স্থগতিমভিলষামি বান্ুদেবাদহমপি ভাগবতস্থিতান্তরাত্া 
মধুবর বশগোইস্মি ন স্বত্: প্রভবতি সংযমনে মমাপি কৃষ্ণ; ॥ ১৬৪ ॥ 
ন হি শশকলুষচ্ছবিঃ কদাচিত্তিমিরপরাভবতামুপৈতি চন্ত্রঃ। 
ভগবতি চ হরাবনন্তচেতা ভৃূশমলিনোহপি বিরাজতে মন্ষাঃ ॥ ১৬৫ ॥ 

পাপে জাতেইপাপাপানেবেত্যর্থ ॥ ১৬১॥ দুরতরেণ ব্রজেত্যাদি যহৃক্তং তত্র হেতুমাহ ব- 

তীতি। তন্য দৃষ্টিপাতং যাবদিষ্োশ্চক্রং পরিভ্রমতি অতস্তচ্চক্রাৎ প্রতিহতং বীর্যং বলঞ্চ যন্ত 
তথাভূতন্ত তব বা মম বা তাবতি দেশে পাপিষ্ঠং জন্মানেতুমপি গতির্ণাস্তি। স পুনরন্ত- 

লোক্যঃ বৈকুলোকাহ৫, ন ত্বশ্মক্লোকার্হ ইতি ॥ ১৬২॥ যময়তি নিয়ময়তীতি যমো৷ নিয়- 

স্তেতি লোকানাং হিতে নিমিত্তে পৃণ্যফলন্বর্গাদিদানার্থং অহিতে চ নিমিত্তে পাপফলনরকার্দি- 

দ্ানার্থং নিষুক্তোইপি সন্। হরিরেব গুরুত্তদ্বিমুখান্ অভক্তানেব প্রশাশ্মি প্রকর্ষেণ দণ্ডং 

করোমি ॥ ১৬৩॥ স্থগতিং মু্িং শ্রীবৈকৃঠলোকগ্রাপ্তিং বা। ভাগবতেষু ভগবস্তক্রেষু স্থিতঃ 

স্থিরতাং প্রাপুঃ অন্তরাত্মা মনো যস্য তথাভূতঃ: সন্। তেষু কদাচিৎ পাপেহপি জাতে মমৈ- 

ব্য নাস্তীত্যাহ মধুবরেতি। শ্রীরুষ্ণাধীন এবাহং ন স্বতস্ত্রোইশ্মি ॥ ১৬৪ ॥ তেষাং কথঞ্চিৎ 
জাতেইপি পাপে ন কোইপি দোষ; স্যাৎ্, প্রত্যুত ভগবদধধিশ্বীসবিশেষেণ শোভৈব স্যারদিত্যাহ 
নহীতি। শশরূপং কলুষং কলঙ্ক; তন্ত ছবিশ্হায়া বা ষন্মিন্ সোইপি যথা তয়া তস্য শোৌভা- 

সেই অবায়াত্মা পরম পুরুষ যাহার হৃদয়ে অধিষ্ঠিত, তিনি যতদুর নেত্রপাত করেন, ততদুর 

দর্শন চক্র পরিভ্রমণ করিতেছে, সেই চক্র দ্বারা বীর্য, বল ও প্রভাবাদি প্রতিহত হওয়াতে 
ডথায় মদীয় গতিশক্তি নাই, সেই ব্যক্তি বৈকুলোকে গমনের উপযুক্ত পাত্র। ১৬২। নৃসিংহ- 

গুরাথে ও বিষুঃপুরাণে লিখিত আছে, সর্বদেববন্দা বিধাতা লোকহিতার্থ ( হ্বর্গাি-প্রদা নর্থ ) 
ও অহিতার্থ ( নরকাদি-প্রদ্ানার্থ) আমাকে যমরাজপনে প্রতিষিত করিয়াছেন; স্থতরাং 
আমি গুরুরূপ হরিপাদপদ্সে পরাজুখ মানবদিগকে শাসন করি এবং হুরিপাদপরায়ণ ব্যক্তি- 

গণকে নমস্কার করি। ১৬২। যদিও বৈষবেরা কদাচিৎ কোনপ্রকার পাপসুষ্ঠাম করেন, 
তথাপি সে বিষয়ে আমি প্রতু নহি। তাহাদিগের প্রতি মদীয় চিত্ত অচলনাপে সঙ্গিবেশিত 
করিয়া হরিসকাশে বৈকুঠলাভের বাসনা করি। আমি স্বাধীন নহি, বাচ্ছদেবের অধীন, সেই 

শ্রহরি নামারও শামনবিষয়ে প্রত । ১৬৪ ॥ যদ্দিও ভগবন্তক্ষিপরায়ণেরা কথঞ্চিং পাতক 

করে, তথাপি তাহা দুষণীয় নহে) বরং জনার্দীনের প্রতি বিশ্বাসনিবন্ধন শোত। প্রাপ্ত হয়। 
শশাঙ্কলাছন চত্্রম! যেন্গগ কদাচ অন্ধকারের নিকট পরাভূত হয় না) সেইরূপ ভগবাম্ বাস্থদেৰ 



১০ম বিলাসঃ। ] পরপ্রীহরিভক্তিবিলাসঃ | ৫৪৫ 
পাল্পে দেবদূতবিকুণ্ডলসংবাদে ।-. 

প্রাহাম্মান্ যমূনান্রাতা সাদরং হি পুনঃ পুনঃ | ভবন্ভির্বরষ্থবাগ্তযাজ্যা। ন তে স্থ্য্মম গোচরাঃ ॥১৬৬ 
ছুরাচারো দুফলোইপি সদা পাপরতোইপি বা। ভব্তিরবৈষ্ঞবস্তযাজ্যো বিষুঃক্েদ্ভজতে নরঃ১৬৭ 
বৈষবো! ষদগ্হে ভূঙক্তে যেষাং বৈষ্ণবসঙ্গতি: | তেইপি বঃ পরিহীর্য্যা: ্থ্ন্তসঙ্গহতকিবিষাঃ ॥ 
স্কান্দে অমৃতসান্ট্োদ্ধারে ।_ 
একাদস্থামতৃঞ্ধান। যুক্তাঃ পাপশতৈরপি। ভবপ্তিঃ পরিহ্তব্যা হিত। মে যদি সর্বদা ॥ ১৬৯ ॥ 
যে ম্মরস্তি জগন্নাথ, মৃত্যুকালে জনার্দনং। পাপকোটিশতৈর্যুক্ধা ন তে গ্রাহা! মমাজয়। ॥১৭, 
নব্রন্ধা ন শিবার্ীন্্রা নাহং নান্যে দিবৌকপঃ। শক্া ন নিগ্রহৎ কর্তূং বৈষ্কবানাং মহাত্মনং ॥ 
অতোইহং সর্ধবকালঞ্চ ধষ্ণবানাং বিভেমি বৈ। ভবগ্রিঃ পরিহর্তব্যা বৈষ্ণব! যে সদৈব হি ॥১৭১ 
বৈষণবা বিষ্কবৎ পৃজ্যা মম মান্যা বিশেষতঃ | তেষাং কৃতেহপমানেইপি বিনাশে। জায়তে ধ্বং ॥,৭২ 

সপ পা 
শপ শান ত ১১১ সপন এস সপ" 

বিশেষ এব স্তাৎ তথেত্যরথ ॥ ১৬৫ ॥ মম গৌচরাঃ মদধিকারবিষ়াঃ ॥ ১৬৬-০৬৭ | কি 

ছুরাচারাদয়োইপি স্থ্যন্তখাপি তে পরিহার্ধ্যা: দূরত্ত্াজ্যা ইত্যর্থ:। যতত্তেষাং বৈষণবানাং 
সঙ্গেন হতং কিবিষং যেষাং তে॥ ১৬৮-১৬৯ ॥ মমাজ্ঞয়েতি অন্তথা মদাজাভঙ্গে ময়ৈব 
ভবস্তো দগ্ুয়িতব্যা ইতার্থঃ। যদ্বা মমাজয়াপি কদাচিৎ প্রমাদেন ময়াজ্ঞায়ায়াং দত্তা মামগী- 
ত্যর্থঃ॥ *৭০ ॥ বৈষ্ণবানাং বৈষ্বেভ্যে। বিভেমি তেষপরাধেন ভগবৎক্রোধবিশেষোৎপত্তেঃ | 

অতঃ সদৈব পরিহর্তব্যাঃ ॥ ১৭১ । রবষামেব পৃজ্যা:। বিশেষতশ্চ মম ভগবদ্ধন্মাভিজঞন্ 
সপ পাসপিশিশস পাশ আপ শশা শপ পা 

একাস্তচিত্ত ব্যক্তি অতীব মলিন হইলেও শোভা গাইয়া থাকেন। ১৬৫। পদ্মপুরাণে দেব- 
দূত-বিকুগুল-দংবার্দে পিখিত আছে, কালিন্দী-সহোদর যম্রার্জ সাদরে পুনঃ পুনঃ আমা- 

দিগকে কহিয়াছেন, তোমরা বৈষ্ণবগণকে বিসঙ্জন কর, তাহার! মদীয় অধিকারে আসিবার 

যোগ্য নহেন। ১৬৬। ছুরাচারখান্, দুষ্কুলোৎপন্, নিরন্তর পাপাচারী হইলেও বিষু-ভজনা- 
কারী ব্যক্কি বৈষ্ণব বলিয়া! পরিগণিত; তোমরা তাহাকে বিসঙ্জন করিও । ১৬৭। * বৈষ- 

বেরা যে সকল ব্যক্তির গৃহে আহার করেন, যে সকল ব্যক্তির সহিত অবস্থান করেন, তাহার! 

বৈষবের সঙ্গ নিবন্ধন নিফলুষ হন; ত্ৃতরাং হে দূত! তোমরা তাহাদিগকে পরিত্যাগ 

করিও। ১৬৮। স্বন্দপুরাণে অমৃতসারোদ্ধারে লিখিত আছে, হে দৃতবৃন্দ! যদি আমার 

হিতকামনা কর, তবে শত শত পাতকে পাতকী হইলেও ধাহার! একাদশীতে উপবাস করেন, 

তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিও । ১৬৯। কোটি কোটি পাপে পাতকী হইলেও যদি মরণসময়ে 

জগন্নাথ জনার্দনকে স্মরণ করে, তবে আমার আদেশে সেই সকল ব্যক্তিকে পরিত্যাগ করিও । 

| ১৭৪। বৈষ্ণবের নিগ্রহসাধনে ব্রদ্ধা, হর, বন্ধি, দেবেন্ত্র, আমি ও অপরাপর সথরগণ কেহই 
সক্ষম নহি। আমি বৈষবসকাশে সর্বদাই ভীত; হ্থুতরাং তোমরা বৈষ্ণবদিগকে পরিত্যাগ 
করিও। ১৭১। বৈষবের! হরির পৃজ্য, অধিকন্ত আমার মাননীয় । যাহার! বৈফবের অব- 
মাননা করে, তাহারা বিনষ্ট হয় সন্দেহ নাই। ১৭২। আরও লিখিত আছে, বৈষ্ণবগণকে 

ত৪ 
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কিঞ্চ। - 

যেষাং স্বরণমাত্রেণ পাপলক্ষশতানি চ। দহান্ছে নাত্র সন্দেহো বৈষ্ণবানাং মহাতনাং ॥ ১৭৩। 

ঘেষাঁং পাঁদরজেনৈব প্রাপাতে জাহুবীজলং | নার্শদং যামূনক্ৈৈব কিং পুনঃ পাদয়োর্জলং ॥১৭৪। 

যেষাং বাক্যঙ্গলৌঘেন বিনা গঙ্গাজলৈরপি ৷ বিনা তীর্ঘসহত্রেণ ন্নাতো৷ হবতি মানবঃ ॥ ১৭৫ | 

কিঞ্চ।-- 

ব্রহ্মলোকে ন মে বাসো ন মে বাসো হরালয়ে | নালয়ে লোকপালানাং বেঞ্চবানাং পরাভবে ॥১৭৬ 

ন দেব! ন চ গন্ধর্ববা ন যক্ষোরগরাক্ষমাঃ। ভ্রাতুং সমর্থা খষয়ে!। বৈষণবানাং পরাভবে। 
করোমি কর্ণ! বাচা মনসাঁপি ন বিপ্রিয়ং | বৈষ্ঞবানাং মহাভাগাঃ স্থদর্শনভয়াদপি ॥ 

একতো ধাবতে চন্দমেকতো! হরিবাহনম্। একতো। বিষুদ্ূতাশ্চ বৈষ্ণবে চার্দিতে ময়া ॥ 

বৃহন্নারদীয়ে চৈকাদশমাহাত্মো | - 

যে বিষুটভক্কিনিরতাঃ প্র়তাঃ কৃতজ্ঞা, একাদশীব্রতপর! বিজিভেন্দ্রিয়াশ্চ | 
নারায়ণাচ্যুত হরে শরখং ভবেতি, শান্তা বস্তি মততং তরস৷ ত্যজধবমূ। 

নারায়ণার্পিতধিয়ে। হরিভক্ততক্তান্, শ্বাচারমার্গনিরতান্ গুরুসেবকাংশ্চ। 
সৎগাতদানশিরতান্ হরিকীর্ডিক্ান, দৃতাত্যলধ্বমনিশং হরিনামস্তান্ ॥১৭৭॥ 

শপ ও সপ শ শ শস্পপ পিপল পপ ও শপ সাপ পপ শাসিত পথ 

মানত: 1 ১৭২।॥ য্যাং (ইবফবানাম্ অতএব মহাত্সনাং ম্মরণমাত্রেণ॥ ১৭৩ ॥ পাদস্ত রজেন 

রঙ্জসৈব। নাশ্বৰং যামুনঞ্চ জলং প্র।প্যতে, কিং পুনস্তেষাং পাদয়োজ্জলং, তন্মহিম। কিং বক্তব্য 
ইত্তার্থ;। অস্ঠু পানসম্ভবেন রজন: সকাশাৎ মাহাত্মযাপেক্ষয় কিং পুনরিতি ন্যায়োক্তিঃ ॥ ১৭৪॥ 

বাক্যমুপদেশরূপং তগবৎকথাকীর্ডনাদিরূপং বা তদেব জলৌঘঃ পয়ঃপূরন্তেনৈব ॥ ১৭৫ ॥ পরা" 
তবে মত্তে! ভবস্তো! বা কথঞ্চিৎ তিরস্কার সতি ব্রন্মলোকাদিঘপি বাসং কর্ত,ং ন শক্ষোমীতার্থঃ 
| ১৭৬। হে মহাভাগ! ইতি স্বদৃতান্ প্রতি শিক্ষণার্থং যমশ্য সলালনং সম্বোধনং। হরিবাহনং 
গরুদঃ' 'অদ্দিত ইবার্দিতে পীড়ার্থোদ্যমেইপি কৃতে সতীত্যর্থ:। বিষুভক্তিনিরতানেবাহ প্রয়তা 
ইত্যদিন।  ্বাচারে৷ বৈফবধ্ কমা্গনিরতান্। সংপা্া্ণ বৈফবাস্তেড্ো য্দানং তক্মিন্ 

শপ শন শা শপ নি লে শপ শাপসসপপাশসপশ। 

স্মরণ করিলে নি সন্দেহ শতলক্ষ পাঁতক ভস্মীভূত হা থাকে। ১৭৩। ধাহাদের পদরেণু দ্বারা 

গঙ্গা নর্শদা! ও যমুনার সলিল লাভ হয়, তাহারদিগের পাদোদকের কথ! আর কি বর্ণনা করিব? 

১৭৪ । গঙ্গোদক বিনা ও সহমত সহন্্ তীর্ঘক্ষেত্র ব্যতীতও বৈষ্ণবগণের বাক্যঞ্জল দ্বারা মানবের 
স্নানক্রিয়া সমাহিত হয়। ১৭৫। আরও লিখিত আছে, হে দূতবৃন্দ ! যদি আমা দ্বারা অথবা 
তোমার্দিগের দ্রারা বৈষণবগণ পরাভূত হন, তাহা হইলে কি ব্রহ্মলোকে, কি শিবলোকে, কি 
দেবলোকে মদীয় বাস হইবে না । ১৭৬। দেব, গন্ধ, ক্ষ, উরগ, রক্ষ, খধি কেহই বৈস্টব- 

পরাভবে রক্ষা করিতে সক্ষম নহে। হে মহাভাগগণ ! আমি সুদর্শন চক্রের ভয়েই বাক্য দ্বারা 
ও মন দ্বারা বৈষবের অপ্রিয় অনুষ্ঠানে সমর্থ নহি। বৈষ্ণবেরা মৎকর্তৃক পীরিত হইলে এক- 
দিকে হুদর্শন, একদিকে হরিবাহন বৈনতেয়, অন্তদিকে বিষুদুতের। আমার বিক্পগ্রদ হইয়া 



ওম বিলাসঃ |] শ্ীগ্রহরিভজ্িবিলাসঃ | ৫৪৭ 

পাষগুসঙ্গরহিতান্ হরিভক্তিতুষ্টান্, সংসঙ্গলোলুপতরাংশ্চ তথাতিপুণ্যান্। 
শস্তোহ্রেশ্চ সমবুদ্ধিমতস্তথৈব, দৃতান্তাজধ্মুপকারপরান্ নরাণাম্ ॥ ১৭৮॥ 
যে বীক্ষিতা হরি কথামুতসেবকৈশ্চ, নারায়ণস্থৃতিপরায়ণমানসৈশ্চ | 

বিপ্রেন্দ্রপাদজলসেবনসংপ্রহষ্টেপ্তান্ পাপিনোইপি চ ভটাঃ মততং তাজধ্বম্ ॥ ১৭৯॥ 
অতএবোক্তং শ্রনারদেন চতুর্থস্ন্বশেষে ।-__ 

শ্রিয়মহ্চরতীং তদর্থিনশ্চ, দ্বিপদপনীন্ বিবুধাংস্চ যঃ স্পূর্ণঃ। 
ন ভ্গতি নিজভৃত্যবর্গতত্্ঃ, কথমমুমুদ্ বিস্বজেৎ পুমান্ কৃতদ্ুঃ॥ :৮০ ॥ 

নারায়ণবহং বে।-_ অত ৭ব প্রাথনং। 

_ নাহং ষাপি ভূয়াসং স্বস্তক্তিরহিতো হরে। ত্বদি ভক্তস্ত কীটোইপি ভূ ভূয়ামং জন্মজম্থ ॥১৮১। 

নিরতান্॥ ১৭৭॥ পাষপগ্ড! বিষ্ণবিমুখাঃ | অতিপুণ্যান্ পরমমঙ্গলর়প-বৈষণবচিন্ধারিণ ইতারথ:। | 
উপকারঃ ভগবদ্ুক/পদেশাদিরূপন্তৎপরান্ ॥ ১৭৮ ॥ বিপ্রেন্দ্রা বৈষ্ণব্রাক্ষণাঃ ॥ ১৭৯। অন্থ- 
চরস্তীং অন্ুবর্তমানামপি শ্রিয়ং তদর্থিন; সকামান্ দ্িপদপতীন্ নরেন্দ্রান্ বিবুধান্ দেবানপি 

ষোঁ নানুবর্ততে । যতঃ শ্বৈনিজভটক্তবেব পূর্ণঃ অতঃ স্বভৃত্যবর্গান্থক্ত এব কেবলং। যদ্বা ন 

ভজতীত্যত্র হেতুদবং স্বপূর্ণ: স্বেন আত্ম*নব পূর্ণ ইতি নিঙ্জভৃতাবর্গতদ্ঃ ইতি চ। যদ্ধা স্বপূর্ণো- 
ইপি নিজভূত্যবর্গাধীনঃ মন্ ন ভঞ্জতি এবস্কৃতমমুং হরিম্ উৎ ঈধদূপি কথং বিশ্বজেৎ। কৃতজ্ঞ; 

তশ্য কৃতম্ উপকারং কর্ম বা জানাতি অন্থন্দধাতি য ইত্যর্থঃ। এবমস্তে ভগদ্বশীকরণরূপো! 
ভগবস্তকানাং মাহাত্ম্য বিশেষে দর্শিতঃ ॥১৮*॥ জন্মজন্মস্থিতি মুক্তিবিষয়কে নৈরপেক্ষ্যৎ দশ্শিতিং 

তত্র ভক্কিরসাভাবাৎ ॥ ১৮১ ॥ তত্তন্মাত্স্তক্তানামেব পরমোংব্র্াদ্ধেতোঃ | অন্তর ভবে ব্রহ্মজন্মনি 

থাকেন। বৃহন্ারদীয়পুরাণে একাদশী-মাহায্মো নিখিত আছে, হে দৃতবৃন্দ! শান্ত, ভক্তিপরায়ণ 

যত্ববান্, কৃতজ্ঞ, একাদশীরত ও জিতেন্দরিয় হইয় যাহারা “হে নারায়ণ ! হে অচ্যুত! হে হরে! 

মদীয় শরণস্থল হউন্,* নিরন্তর শাস্তচিত্তে এই কথা কীর্তন করেন, আশ তাহাদিগকে পরি- 
ত্যাগ করিবে। হে দূতবুন্দ! ধাহাদিগের বুদ্ধি হরিতে সমর্পিত, যে সকল ব্যক্তি হরিতক্তের 

ভু, বৈষণবমার্গে অনুরাগী, গুরুসেবাপরায়ণ, যাহারা বৈষ্ণবগণকে দীন করেন, এবং হরি- 

সংকীর্ভনে ভক্তিমান্ ও হরিনামে নিরত, সংবদ। তাহাদিগকে বিনজ্জন করিও । ১৭৭। হে দুত- 

গণ! অবৈঞ্ণব্গণের সঙ্গত্যাগী, হরিভজনে তুষ্ট, সংসঙ্গে লালসান্িত, বৈধ্ণবাচহৃধারী, হরি- 
হরে সমবুদ্ধি, এবং হরিভক্তি বিষরক উপদেশ দ্বার| লোকের উপকারক ব্যক্তিদিগকে 

পরিত্যাগ করিবে। ১৭৮। হে দূতগণ! হরিকথামৃতপায়ী, হরিস্থৃতিপরায়ণ ও বৈষ্ণব বিপ্রের 
চরণোদকপানে প্রফুল্পচিত্ত ব্যক্তিরা যাহাদদিগকে দর্শন করেন, নিত্য পাতকী হইলেও 
তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিবে। ১৭৯। চতুর্স্দ্ধের শেষে নারদোক্তি আছে যে, হে 

: ঝ্লাজন্! যিনি স্বয়ং পরিপূর্ণ এবং বিনি স্বীয় ভক্তজনে আসক্ত থক! নিবন্ধন অন্থগামিনী শী, 
কামনাবান্ নৃপতিবর্গ ও-ছরগণের ও অঙ্ুবৃত্তি গ্রহণ করেন না, তঙ্জপ ভগবানকে কোন্ কুতজ 

ব্যক্তি পরিত্যাগ করিতে সমর্থ হয়? ১৮০। 



%৪৮ প্রীপ্রীহরিভক্তিবিলাসঃ। [১*ম বিলাস; । 

ীতরক্ষস্তৌ চ দশমন্তদ্ধে।-_ 
তত্ব মে নাথ স ভূরিভাগো, ভবেইত্ত্র বান্তত্র তু বা! তিরশ্চাং। 

যেনাহমেকোইপি ভবজ্জনানাম্, ভূত্ব! নিষেবে তব পাদপন্ভবম্ ॥ ১৮২ ॥ 

অতএবোক্ং শ্রীনারায়ণব্যৃহত্তবে।_ 

যে ত্যক্তলোকধর্মার্থা বিষুভক্তিবশং গতাঃ। ভজন্তি পরমাত্মানং তেভ্ো নিত্যং নমো নমঃ1১৮৩ 

এবং শ্রীভগবদ্ধুক্তমাহাত্স্যাম্বতবারিধেঃ | বিচিত্রভঙ্গলেখার্হো! লোভলোলং বিনাস্তি কঃ 1১৮৪ ॥ 

অতঃ শ্রীভগবস্তক্তজনানাং সঙ্গতি; সদ1। কার্য সর্বৈঃ প্রযত্বেন ঘবৌ৷ লোকৌ বিজিগীষুডি: 1১৮৫ 
অথ শ্রীগবস্তক্তসঙ্গমাহাত্মাং 

নবততগাদাজপাহুবাতো। নমোইস্ত মে। যৎসঙ্গমঃ সাধন সাধ্যং চাখিলমৃতমং | ১৮৬। 
ও সপ শপ সী শক্ত শত 

তিরশ্চামপি মধ্যে যজ্জন্ম তন্মিন্বা 1 ভূরিভাগো মহ মহস্াগ্য মে সোহন | যেন ভাগ্যেন ভবদী- 

য়ানাং জনানাম্ একোহপি যঃ কশ্চিদপি ভূত্বা তৎপাদপল্পবং নিষেবে অত্যর্থং সেবে। 

১৮২॥ এবং মাহাত্মযগ্রকরণমূপসংহরন্ ভগবন্তক্তান্ প্রণমতি য ইতি। ত্যক্তাঃ 
লোকাঃ কলব্রপুত্রাদয়ো ধর্মা বর্ণাশ্রমাচারাদয়ঃ অর্থাশ্চ ধনানি মোক্ষাদয়ে৷ বা যৈস্তথাতৃতাঃ 

সম্তে! যে পরমাত্মানং শ্রীরু্ণং ভজস্তি। তর্হি কিমর্থমিতাত্রাহ বিষ্ণভকের্বশং গতাঃ ত্রসা'- 
কষ্টচিততত্বাদিত্যর্থ)। ততুক্তমেব কুর্বস্তাহৈতুকীং ভক্তিমিখংভৃতগুণৌ হরিরিতি। এবং চাস্তে 
পরমমাহাত্মবিশেষে দর্শিত ইতি দিক্ ॥ ১৮৩॥ অসংখ্যেযস্ত ভগবন্তক্তানাং মাহাত্মাস্য লিখন- 
দ্বারা সংখ্যায়! ইয়তাপাদনেন নিজচাপল্যমুদ্তাব্য তৎ পরিহরতি এবমিতি। শ্রীভগবন্তক্তমাহাত্ময- 
মেবামৃতবারিধিস্তস্য বিচিত্রাণাং ভঙ্গানামূর্মীণাং পরম্পরাণাং লেখস্য লিখনলা অর্থো যোগাঃ। 
লোভের্ন তদ্রসতৃষ্ণয়া লোলং চঞ্চলং জরনং বিনা কোইন্তোইত্রান্তি। কেবলং চাঞ্চল্যেনৈব 
তদ্যোগ্যঃ স্থান চান্যথা কথকিৎ। তচ্চ তন্মাধুরীবিশেষেণাকর্ষণাদেবেত্যর্থ;॥ ১৮৪ ॥ অন্তঃ 

_ লিখিতাদম্মাৎ মাহাত্মযান্ধেতোঃ। দৌ লোকৌ বিজিগীযুভিঃ লোকঘয়ং বিশেষতো জেতু- 

মিচ্ছন্তি এহিকামুম্মিকপাধনসাধ্যবর্গং বশীকর্ত.ং সর্ব্ৈরেব সদা কাধ্যেত্যর্থট ॥ ১৮৫॥ ইদানীং 
৮ শী মণ জপ শা ৬ আজ ০০ শা ০ শশী শশী পাশে পা পা» শপ পপ 

অতএব প্রার্থনা! ।-_ নারাণবাহস্তবে লিখিত আছে, হে হরে! ত্বদ্ভক্িশৃন্ট হইয়া ্রদ- 
পদলাভেও আমার বাসনা নাই) ত্ক্ত হইয়া জন্মে জন্মে কীটযোনি-লাভও আমার বাঞ- 

নীয়। ১৮১। ্রীত্রক্স্ততিতে ও দশমন্ধন্ধে লিখিত আছে, ব্রহ্মা বলিলেন, হে নাথ! ইহ জয্ষে 

এবং ভবিষ্যতে পশ্তপক্ষ্যাদি যে কোন যোনিতে দেহ ধারণ করি না কেন, ভবদীয় পুরুষগণ- 
মধ্যে জনৈক হইয়া তবৎ-চরণপল্পবের সেবক হই, আমার যেন এইবপ মহাসৌভাগ্য হয় ।১৮৩। 
নারায়ণব্যুহত্তবে উক্ত আছে, যে সকল ব্যক্তি ভার্ধ্যা, পুত্র, বর্ণাশ্রমধর্্দ ও মোক্ষাদি সমস্ত 

বিসর্জন করত হুরিতক্তিনিষ্ঠ হইয়া পরমাত্মা হরির উপাসন! করেন, তাহাদিগকে নিত্য 
নমস্কার করি। ১৮৪। উক্ত রস-পিপাসায় চপল ব্যক্তি ব্যতীত শুগবন্তক্তমাহাত্যরূপ অমৃত- 

সমুদ্রের অদ্ভুত তরঙ্জরাজির লেখনোপযুক্ত ব্যক্তি অপর কে বিষ্যমান আছে ? ১৮১। দ্ৃতরাং 

ইহ-পরলো কজয়েচ্ছুগণ নিরস্তর যত্ব সহকারে ভগবদ্ুক্ত বাক্তির সঙ্গ করিবেন। ১৮৫। 
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তত্জ সর্বপাভকমোচকতা। | 

বৃহন্নারদীয়ে যজ্জমালু[পাখ্যানাস্তে ।-_ 

হরিভক্তিপরাণাস্ত সন্ধিনাং সন্ধমাত্রতঃ। মুচ্যতে সর্বপাপেভ্যে। মহাপাতকবানপি ॥১৮৭। 

স। নান্তভোইনর্থনিবর্তকতাহখপ্রাগকতা চ। 

পাল্ে বৈশাখমাহাত্যে প্রমুনিশর্মাণং প্রতি প্রেতানামূক্কৌ।_ 

বিনাশয়ত্যপযশো! বুদ্ধিং বিশদয়ত্যপি। প্রতিষ্ঠাপয়তি প্রায়ে] নৃণাং বৈফবদর্শনম্ ॥ ১৮৮ ॥ 

তত্র শ্রীষমত্রাঙ্মণসংবাঁদে মহারথনৃপোক্কৌ।__ 

যদ গ্রপদ্ঠমানস্য ভগবস্তং বিভাবসুম্। শীতং ভয়ং তমোখপ্যেতি সাধূন্ সংসেবতঃ সদ্দা॥ ১৮৯ 

তাত্রৈব প্রেতোপাখ্যানে প্রেতোক্তৌ ।-_ 

অপাকরোতি ছুরিতং শ্রেয়: সং যোজয়তাপি। যশে। বিস্তারয়ত্যাশু নৃণাং বৈষবসঙ্গমঃ ॥১৯৪ 

তেযাং সঙ্গমাহাত্যং লিখন তহস্সিদ্য়ে প্রথমং তান্ প্রণমতি ভগবদিতি। যগ্যপি 
ভগবস্তক্তানাং মাহাত্যলিখনেন তংসঙ্গতিমাহাত্যং তথা তৎসঙ্গতিমাহাত্ম্মলিখনেন তেধাঞ্চ 

মাহাত্ম্য, লিখিতং শ্যাৎ, তথাপি সঙ্গং বিনাপি দুরত: কথঞ্চিৎ মেবয়াপি কৃতার্থত৷ স্তাদিত্যভি- 

গ্রায়েণ পৃথক্ পৃথক্ লিখিতং | উত্তমং সর্বতঃ শ্রেষ্ঠমখিলং সাধনং সাধ্যঞ্চ ফলং। এবং সংক্ষে" 

পেণ মাহাত্ম্যমখিলমেবোল্লিখিতং ॥ ১৮৬ ॥ 

তদেব বিবেচয়ন্ যথোত্তরং ৈষ্ঠযক্রমেণ লিখতি হরিভক্তীত্যাদিনা সাধুসমাগম ইত্যন্তেন। 

সন্গিনাং গৃহাগ্যাসক্তিমতামপি । যদ্বা হরিতক্তিপরাণাং যে সঙ্গিনন্তেষামপি ॥ ১৮৭ ॥ 

প্রতিষ্ঠাপয়তি প্রতিষ্ঠা করোতি। তত্র প্রায় ইতি বস্থাশ্চিৎ প্রতিষ্ঠায় বৈফবৈরুপেক্ষা- 

ত্বাৎ। বৈষ্ণবানাং দর্শন্মাত্রমপি অস্ত তাবৎ সঙ্গঃ॥ ১৮৮॥ পূর্বং যথোপশ্রয়মাণন্যেত্যন্র 

দুরতোইপি মেবামাত্রমপেক্ষিতং ন তু সঙ্গঃ। অত্র চ প্রপদ্থমানগ্রেত্যনেন সঙ্গ এবেতি 

ভেদঃ। এবং সংশবেনাত্র সঙ্গোইভিপ্রেতঃ ৷ তত্র চ শ্রদ্ধয়েত্যেষা দিকৃ॥ ১৮৪ ॥ ছুরিতং 
শপ "পপ পপ পপ ত 

অনস্তর ভগবন্ক্তনঙ্গমাহাত্ম্য কথিত হইতেছে ॥- বাহাদিগের সঙ্গ যাবতীয় লাধন- মাধোর 

ফলস্বরূপ, সেই ভগবদুক্তিপরায়ণ ব্যক্তির পাছকাকে নমস্কার । ১৮৬। 

অতঃপর ভগবস্তক্রসঙ্গের অখিলপাঁপনাশকতাশক্তি বিবৃত হইতেছে ।__বৃহম্নারদীয়-পুরাণে 

যজ্ঞমালীর উপাখ্যানের অস্তে লিখিত আছে, মহাপাপীও হরিভক্তের কাটি সঙ্গলাভ মাত্র 

নিখিল পাতক হইতে পরিত্রাণ লাভ করে। ১৮৭। 

অনন্তর সাধারণতঃ ভগবন্তক্রসঙ্গের অনর্থনিবর্তকতা ও অর্থপ্রাপকত! বিবৃত হইতেছে।__ 

পল্পপুরাণে বৈশাখমাহাত্ত্যে প্রমূনিশর্ার গ্রতি প্রেতদিগের উক্তি আছে যে, বৈষ্বদর্শন 

মানবের অকীত্তিহর, বুদ্ধির নির্লতাসাধক ও প্রায়শঃ প্রতিষ্টাসম্পাদক | ১৮৮। উক্ত পুরাণের 

যমত্রাক্মণনংবাদে মহীরথ রাজার উক্তি আছে যে, ভগবান্ বিভাবন্থর আশ্রয় লইলে যেরূপ 

শীত, ভীতি ও অন্ধকার বিদুরিত হয়, সেইরূপ সাধুসেবী ব্যক্তিরও যাবতীয় ভয় বিনাশ প্রাপ্ত 
হইয়া থাকে। ১৮৪। উক্ত পুরাণে প্রেতোপাখ্যানে প্রেতোক্তি আছে যে, বৈষণবের 
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তত্রৈব।-- অথ সর্ববতীর্ধাধিকত]। 

গঙ্গাদিএণ্যতীর্থেযু যে। নরঃ গ্নাতুমিচ্ছতি | যঃ করোতি সতাং সন্গং তয়: নৎসঙ্গমে! বরঃ 1১৯১ 
তটত্রব ভগীরথনুপোক্ক ।-:. অথ দরদসংকর্মাধিকতা। 

যঃ ্নাতঃ শান্তিসিত়! সাধুনঙ্গতিগ্গয়।। কিন্তন্ত দিনঃ কিং তীর্থ: কিস্তপোভিঃ কিমধ্বরৈঃ॥ 

তত্রৈব।-_ শপ মরেই্টসাধকতা। 

যানি যানি ছুরাপাণি বাঞ্ছিতানি মহীতলে। প্রাপ্যন্তে তানি তাণ্ডেব সাধূনামেব সঙ্গমাৎ ॥ ১৯২ 
বশিষ্ঠে।__ অথ অনর্থত্যাপার্্ব।পাদকত।। 

বনি ছি নাগ | আপৎ সম্পদিবাভাতি বিদজ্জনসমাগমে ॥ ১৯৩॥ 
০০০০ শশী পশম আও পপ জ। | শা শা আজ শশা মস পপ 

পাপং, শ্রেয় মর্গলং, যশঃ মুক্তত্বভক্ত্বাদিমাহাত্মং। যদ্বা ছুরিতং সংসারং শ্রেয়স্চতুর্ববর্গং 
যশঃ মুক্েভ্যোইপুযুৎকর্াদিকং ॥ ১৯০ ॥ 

ন্নাতুমিচ্ছতি শ্রন্ধয়! ন্নাতীতার্থঃ। তয়োঃ স্নাতৃসঙ্গকত্রোর্মধ্যে বরঃ শরেষ্টঃ ॥ ১৯১ ॥ 

সাধুসঙ্গতিরেব গঙ্গা! তয়। সবাতঃ। কথভূতয়া ? -শান্তা। সিতয়৷ পরমোজ্জলয়। | গঙ্গাঁপি 
শুরুবর্ণা ভবতি। এবং সাধুসঙ্গতে: শাস্ট্যাত্মকত্বাং গঙ্গায়াশ্চ শুরুবর্ণমাত্রা্মকত্বাৎ সাধুসঙ্গতে- 
রুৎকর্ষঃ। যদ্বা শাস্তিরেব সিতা শর্করা যন্যামিতি গঙ্ধায়ান্তথাত্বাভাবাৎ সাধুঙ্গতেরুৎকর্ষে। 
বিতক্যঃ ॥ ১৯২॥ 

শূন্যং বন্ধুবিয়োগাদিনা' রিক্ততাং প্রাপ্তমপি গৃহাদি। অমৃতায়তে ভগবংপদপ্রাপণাং। 
সম্পং ধনৈশ্রধ্যাদিঃ | ইবেতি 8 বিদ্বাংদঃ চট কাগানিিিি ॥ ১৯৩ | 

পপ ০৭ সপ ৮ ০ পপ প্র ৪ শপ শপ পপ পাট পল ০৮ ৩৮ পর সপ পক. সত পর 

সঙ্গলাভ হইলে মানবগণের পাতক ধ্বংস হয়, কল্যাণ লাভ হয় এবং নি বিস্তৃত 
হইয়! থাকে । ১৯*। 

অনস্তর বৈষ্ণবসঙ্গের সর্ধতীর্থাধিকত্বশক্তি কথিত হইতেছে ।__উল্ধ পুরাণেই লিথত আছে 
যে, গঙ্গ। প্রভৃতি পবিত্র তীর্থে স্বানেচ্ছু এবং সৎসঙ্গাভিলাধী, এই উভয়ের মধ্যে সৎসঙ্গই 
গরিষ্ঠ । ১৯১। 

বৈষ্ণবসঙ্গের সর্বসংকর্শাপেক্ষা! অধিকতা লিখিত হইতেছে ।-_-উক্ত পুরাণে ভগীরথোক্ধি 
আছে যে, শান্তি-সমুজ্জল। সংদঙ্গতিরূপ জাহ্নবীতে ন্নাত হইলে কি দান, কি তপ, কি তীর্থ- 
সেবা, কি যজ্জানুষ্ঠান কিছুরই আবশ্যক করে না। 

£পর বৈষণবসঙ্গের যাবতীয় ইস্টসাধকত। বিবৃত হইতেছে ।-__উঞ্চ পুরা.ণই লিখিত 
আছে, সংসঙ্গ-প্রাপ্তিমাত্র তৎক্ষণাৎ অবনীমণ্ডলগত নিখিল অভিলধিত ছুপ্পাপ্য বস্তু লাভ 
হইয়া থাকে। ১৯. | 

বৈষবমন্নের অনর্থের অর্থসাধকত্বশক্তি বিবৃত হইতেছে ।-_বাশিষ্ঠে লিখিত আছে, যিনি 
ভগবস্তক্তিমাহাত্ম্য বিদিত আছেন, তাদৃশ স্ুধীজনের সঙ্গবাভ মাত্রে" বন্ধুবিচ্ছেদাদি ছারা 



১০ম বিলাসঃ। ] শীশ্রীহরিভক্তিবিলাসঃ | ৫&১ 
তৃতীয়ন্বদ্ধে শ্রীদেবহৃতেরুক্তোৌ৷।-_ 

সঙ্গো যঃ সংস্যতেহ্েতিরসৎন্থ বিহিতোহধিয়]। স এব সাধুষু কতো নিঃসঙ্গত্বায় কল্পতে ॥১৯৪। 

শ্রীকপিলদেবোক্কৌ__ 
প্রসঙ্গমজরং পাশমাত্মনঃ কবয়ো বিদ্ুঃ। স এব সাধুষু কতো মোক্ষদ্বারমপাবৃতম্ ॥ ১৯৫॥ 

যতঃ | অরির্মিত্রংব্ষং পথ্যমধর্ো ধর্মতাং ব্রজেৎ . প্রসন্নে পুগ্ডরীকাক্ষে বিপরীতে বিপ্ধ্যয়ঃ ॥ 
কিঞ্ শ্রীভগবদ্ধাক্যম্।__ 

মন্নিমিত্ত কৃতং পাপমপি ধন্দায় কল্পতে। মামনাদৃত্য ধর্োইপি পাপং স্যাৎ মত্প্রভাব্তঃ ॥ ৯৬| 
চতুর্থস্ন্ধে ্রীঞ্তবোক্কৌ |. অপ “দহিদৈহথিকাদিবিশ্মীরকতী 

তে ন স্মরন্ত্যতিতরাং প্রিয়মীশ মর্ত্যমূ, যে চান্বদঃ সথতহ্থহৃদগ হবিত্রদারাঃ | 
যে ত্বজনাভ টারিটাহি গিনি কত প্রসঙ্গাঃ ॥ ১৯৭ ॥ 

৯ শশী শি ৩ 

অধিয়া বিবেকহীনেন জনেন অসংস্থ (বিভিতো য: সংসার্গ হেতুঃ সঙ্গবিষয়ভোগাদিরপ: | 
অপার্থে এবশবঃ | সোইপি সাধুষু কৃতশ্চেন্তহি নিঃসঙ্গত্বায় সংসারনাশ।য় কল্পতে সমর্থো 
তবতি॥ ১৯৪ ॥ প্রসঙ্গমত্যন্তাসক্তিং। অপাবৃতং নিরাবরণং ॥ ১৯৫ ॥ নম তাদৃশল্ত মহা" 
নর্থস্য কথমীদৃশত্বং শ্রীভগৎকারুণামহিয়লৈবেতি লিখতি অরিরিতি দ্বাভ্যাং। ধর্মো ভবত্য- 
ধর্মোহপীতি পূর্বং লিখিতার্থমেব। যংপ্রভাব*ৎ ইত্যস্তোভয়ত্রাপি সম্বন্ধঃ। অতোহত্ত 
হেত্বহ্সন্ধানাদিকং ন কার্যমিতি ভাবঃ॥ ১৯৬ | 

তে অতিতরাম্ অত্যন্ত প্রিয়মপি মর্ত্যং দেহ ন স্মরস্তি নান্গুসংদধতে। অতিতরা- 
মিত্যশ্য ত্রৈবান্বয়ঃ সমাস্থিম্মরস্তীত্যর্থ;। যেচ টনি অদঃ মর্ভামন্থ সম্বদ্ধান্তানপি ন, ্বরনতি। 

পল পপ তা আপ সপ ০ ৮ সপ 

শৃন্যভবনও পূর্ণতা ধারণ করে, মৃত্যু অমৃতত্ব প্রাপ্ত য় এবং আপদও সম্পদ্ৎ প্রকাশিত হইয়া 
থাকে । ১৯৩। তৃতীয়স্কন্ধে দেবহৃতির উক্তি আছে যে, হে তাপসশ্রেষঠ ! বিষয়াহরাগ 
অভয়ের জন্য নহে, ত্য বটে, তথাপি শুনিয়াছি। অজ্ঞানতঃ অসদ্িষষে অনুরাগ প্রযুক্ত হইলে 

সংসারভীতির হেতু হইয়া উঠে; কিন্তু উহা আবার সাধুগণে বিহিত হইলে নিঃসঙ্গত্থের 
ফলগ্রদ হয়। ১৯৪। তৃতীয়স্কন্ধে কপিলোক্তি আছে, হে জননি! অত্যন্তাসঞ্িই আত্মার 
অজর বন্ধনন্বরূপ বলিয়। কবিগণ কর্তৃক উক্ত আছে, কিন্তু উহ্থাই আবার সৎপুরুষে বিহিত 
হইলে অপাবৃত মুক্চিদ্বারস্বরূপ হয়। '+৯৫| কেননা পন্মপলাশলোচন '্গবান্ গ্রীত হইলে 
শক্র মি হয়, বিষ পথ্য হয় ও অধন্ম ও ধর্মরূপে পরিগণিত হইয়া থাকে এবং উহার বিপর্যয়ে 
বিপর্ধ্যয় ঘটে অর্থাৎ ভগবান্ অপ্রসন্ন থাকিলে মিত্র শত্রু হয়, পথ্য বিষ হয় এবং ধর্্মও 
অধর্শরূপে পরিগণিত হইয়া উঠে। আরও ভগবহুক্তি আছে যে, যদি মদর্থে পাতক অনুষ্ঠিত 
হয়, তথাপি মৎ্প্রভাবে তাহা ধর্ম্ার্থ কল্পিত হইয়া! থাকে এবং আমার প্রতি আদর না 
থাকিলে ধর্মও অধর্মরূপে করিত হয়। ১৯৬। 

£গর দেহি-দৈহিকাদিবিম্মারকতা কথিত হইতেছে অর্থাৎ, তগবন্তজের সরা 



৫8২ খ্রহরিভক্তিবিলাদঃ। ... [১*মবিলাস:। 
পাল্পে তত্রৈব প্রেতোকো ।__ অপ জগদানন্দকত। | 

রসায়নময়ী শীতা পরমানন্দদায়িনী। নানন্দয়তি কং নাম বৈষ্ণবাশ্রয়চন্জ্রিকা ॥ ১৯৮ ॥ 

দশমন্বদ্ধ শ্রীমুচ্কুন্দস্ততৌ।-__ অথ মোক্ষপ্রদত্বং। 
ভবাপবর্গো ভ্রমতো যদ! ভবেজ্জনন্ত তর্হাচাত সৎসমাগমঃ। 
সৎসঙ্গমো। যহি তইদব স্দগতৌ, পরাবরেশে ত্বয়ি জায়তে মভি:॥ ১৯৯ ॥ 

অতএবোক্ং স্রীপ্রচেতোভিশ্ততুর্থনবদ্ধে ।__ 

যত্রেতান্তে কথা মৃষ্টাততৃষায়াঃ প্রশমো যতঃ। নির্বরং যন্ত্র তৃতেমু নোঘেগো ঘত্র কম্চন। 
শপ পপ ৯ সপ শপ পা «পট সপ 

তে কেন ম্মরস্তি যে রুতপ্রমঙ্গা:। কেছু ভবদীয়ং ভবদীয়ানামগি যত পদারবিদসৌপস্ধাং 
তন্মিন্ লুব্ধমণি হৃদয়ং যেযাং তেষু। তুশবোনান্তেষাং কেবলযোগাদিনিষ্ঠানাং দেহাভিমাঁনা- 
ননিবৃতিং তত্র তত্রাভিমানবিশেষং বা দর্শয়তি ॥ ১৯৭॥ রসায়নং রোগহর্তা পুষ্ট্যাদিকর্তী 

স্বাহুকৌষধবিশেষঃ তন্ময়ী। শীতা শীতল! তাপহরেত্যর্থ:। চন্ত্রশ্মিরগি অমৃতময়ত্াদ্রসায়ন- 
মমী সম্ঘ এব পিত্বোপশমনাদিগ্বতাবকত্বাং। অন্তৎ মমেব ॥ ৯৮॥ ভো অচ্যুত! ভ্রমতঃ 
সংসরতো জনম্ত যদ ত্বদনুগ্রহেণ ভবস্য বন্ধন্য অপবর্গ: অস্তে। ভবেৎ কাল: প্রাপ্তঃ স্তাৎ 

তদ। সতাং সঙ্গমো! ভবেং। যদ! চ সংসঙ্গমে! ভবে তদ! সর্বসঙ্গনিবৃত্তযা কাধ্যকারণনিয়- 

স্তরি ত্বয়ি ভক্তির্ভবতি ততো! মুচ্যত ইত্যর্থঃ। যদি বায়মর্থঃ ভবন্ত গৃহাগ্ভাসক্তিলক্ষণন্ত 
সংসারস্তাপবর্গ: পরিত্যাগো যদ। ভবেং, তদৈব অচ্যুতঃ স্থিরঃ সংসমাগমো ভবেৎ। পূর্বববন্ধা 
বিষয়মহিমবতঃ পরমপরুঘার্থতাবোধনার্থং বিশেষণদ্বয়ং। সতাং মৃক্তানামপি ভক্তানামেব বা 

গতৌ প্রাপ্যে। পরাবরয়োঃ চিচ্ছক্তিমায়াশক্ত্যো: লক্্মীতৃম্যোর্ববা পরাণাং শ্রীগোপীনাম্ 
অবরাণাঞ্চ শ্রীরুক্িণ্যাদীনামীশে ম্বামিনীতি তদা চ ভগবংপ্রেমপ্রদত্তেহয়ং শ্লোকো দ্রষ্টব্যঃ | 
১৯৯ ॥ যত্্র যেষু। যতো যাভ্যঃ কথাভ্যঃ । নির্ব্বৈরং বৈরাভাবঃ| যন্ত্র যাস্থ কথাস্থ 

পাপা শা শা | পণ 

হইলে 'শরীরবিশিষ্ট জীব ও শরীরদংক্রাস্ত বিষয়ও বিস্মরণ হইয়া যায়, তাহাই বিবৃত হই- 
তেছে। - চতুর্থস্বন্ধে ্বোক্তি আছে, হে পদ্মনাভ ! যে দকল ব্যক্তির অন্তঃকরণ ভবচ্চরণাজ- 
সৌরভে একান্ত ভক্ত, তাহাদিগের সঙ্গলাভ করিলে সেই সঙ্গিগণ অতিপ্রিয় মানবশরীর এবং 
মানব্তন্ুর অনুগামী গৃহ, ধন, স্থহনদ্, পুত্র, ভার্ধা। সমন্তই বিশ্বৃত হইয়। থাকে । ১৯৭। 

ভগবন্তত্রসঙ্গ ঘার৷ জগতের আনন্দ উৎপাদন হয়, তাহাই কথিত হইতেছে ।-__পদ্মপুরা- 

পের উক্তস্থানে প্রেতোক্তি আছে যে, রসায়ন-স্বরূপা, শীতলত্বময়ী, পরমানন্দপ্রদ] - বৈষবা- 
য়রূপা জ্যোংন্া কোন্ ব্যক্তিকে আনন্বগ্রদান না করে ? ১৯৮। 

ভগবস্তক্রসঙ্গ দ্বারা যে মোক্ষলাভ হয়, অধুনা তাহাই কথিত হইতেছে ।-_দশমন্ন্ধে 
যুচুকুদদের স্ততিতে বর্ণিত আছে, হে অচ্যুত! যৎকালে ভবদন্থকম্পায় সংসারমঞ্ন ব্যক্তির 
সংসারবিনাশ হয়, তৎকালেই সাধুসঙ্গ ্ রাপ্থি হইয়া থাকে। তৎকালেই সর্বনমাগম-নিবৃত্তি 
দ্বারা কার্য-কারণ-নিয়স্তা বা সাধুবর্গের পরমগণিস্বর্ূপ ও পরাবরেশ তোমাতে বুদ্ধির উদয় হয় 



১*মবিলাসঃ।]  :. ্রীক্রীহরিভক্তিবিলাসঃ | ৫৫৩ 

যত্র নারায়ণ: সাক্ষাব্ন্যাসিনাং পরমা গতিঃ | প্রস্তয়তে সংকথাস্থ মুক্তসনগৈ: পুনঃ পুনঃ ॥২০০॥ 

তেষাং বিচরতাং পঞ্ত্যাং তীর্থানাং পাবনেচ্ছয়। । 
ভীতন্ত কিং ন রোচেত তাবকানাং সমাগমঃ ॥ ২০১ ॥ 

অথ সর্বসারতা। 

বৃহন্নারদীয়ে শ্রীনারদমনতকুমারসংবাদে।-- 
অসারভূতে সংদারে সারমেতদজাত্মজ। তগবপ্তক্রসঙ্গো৷ হি হরিভক্তিং সমিচ্ছতাম্ ॥ ২৪২ 

পাল্পে তত্রৈব মহারথনৃপোক্কৌ৷।-_ 

অসাগরোখং পীযুষমন্ত্রব্যং ব্যদনৌষধম্। হ্শ্চালো পর্যন্ত সতাং কিল সমাগমঃ ॥ ২০৩। 
পপ ০ পপ সপ আপা ৮ 

মুক্তসঙ্গৈক্তৈরেব নারায়ণ; সাক্ষাৎ রস য়তে। যদ্ধ। স্থাসিনামপি গতিরাশ্রয়ো নারায়ণো 
ভগবান্ যত্্র সাক্ষাদস্তীতি। মুদ্রসঙ্গৈঃ সনকাদিভিঃ সৎকধান্থ মধ্যে প্রস্তয়তে। যদ্ধা 
মুক্তসগৈরাত্মারামৈরপি যত্র নারায়ণ এব সাক্ষাৎ প্রস্তয়তে ন তুজ্ঞানাদি। এতাদৃশং যেষাং 
মাহাত্ম্যমিত্যর্থ; ॥ ২** ॥ পত্যাং পাবনেচ্ছয়া। যদ্ব। পদ্াং বিচরতামিতি মৌলভ্যমুক্তং | 
সংসারাীতশ্কাপি কিং ন রোচেত অপি তু রোচত এব। ভীতানামনন্গতিত্বাৎ। তদুক্তং 
ভগবতৈব সন্তোইর্বাক্ বি্ভ্যিতোহরণমিতি ॥ ২০,॥ সংসারে প্রপঞ্চে। কিন্তুদাহ 

ভগবস্তক্তমঙ্গ ইতি। হরিভক্তিং সম্যগিচ্ছতাং জনানামিতি হরিভক্কিবাঞ্াবিশেষং বিন 
তগবস্তক্ত-সঙ্গমাহাত্মযানঙ্ছভবাৎ। যদ্বা তেষাং শ্রেষ্টসাধনমেতদেবেতি ব্যাখ্যায়ায়ং শ্লৌকো 
ভক্তিসম্পাদকতায়াং দ্রষ্টব্যঃ | ২*২॥ সতাং সমাগমঃ পীধূষং ভবত্যেব কিন্তু অসাগরোখং। 
অতঃ সাগরোত্তৃতম্ত দেবভোগ্যপীযুষম্ত মথনাদিপরিশ্রমেণৈব সাধনাৎ বারুণ্যাদিসম্ব্ধাচ্চ 
ততোইপ্যস্ত শৈষ্ঠ্যং সচিতং। তথাইদ্রব্যমিতি ভ্রব্যময়ৌষধে পাকক্িয়া-প্রয়াসোহথ ভক্ষণাদি- 
চাপতে ইত্যত্র তত্বদভাবাদস্ত শৈষ্ঠ্যং | তথা হখন্াতে ও ভবেদঃখমিতি ন্যায়েনান্তো। হ্যঃ 

০ শপ ৭. "পপর প্র. সপ ০ সস সপ পপ পাপা ৮ সি 

তাং সবৎপ্রতি বুদ্ধি জন্মিলেই মুলা হইয়া.থাকে। ১৯৪।  চকর্থবন্ধ প্রচেতার উক্তি 
আছে যে, হে ভগবন্! তদীয় যে সমস্ত সঙ্গিগণের নিকট পবিত্র কথার প্রসঙ্গ হয়, ধাহার 

তৃষ্ণাশান্তিকারী, যে সকল ব্যক্তি সর্বভূতেই শক্রতারহিত, কোনরূপ উদ্বেগই ধাহাদিগের 
নিকট উপস্থিত হইতে সমর্থ হয় না, যে সকল ব্যক্তি সর্ববসঙ্গ বিসর্জন পূর্বক পবিজ্র কথা- 
বমরে মুহ্ঘুন্থ: সন্াসিগণের গতিশ্বরূপ সাক্ষাৎ ভগবান্ কেশবের ও৭প্রসঙ্গ কী্ন করেন, 
সেই সকল ব্যক্তির সঙ্গলাভ করিতে কোন্ ভীত ব্যক্তির বাসন! না হয়? হে ভগবন্! এ& 
সকল মহাত্মারা তীর্ঘস্বরূপ, কেননা, হা ধরণীকে পবিত্র করিবার নিমিত্ত পাদযোগে 

বিচরণ করেন। ২**--২০১। 

£পর ভগবন্তক্তসঞ্গের সর্বসারত1 ( সর্বাপেক্ষ! গ্রাধান্ত ) কথিত হঈতেছে।- বৃহস্নার- 
দীয়গুরীণে নারদ-সনৎকুমারসংবাদে লিখিত আছে, হে ব্র্ষহ্থত ! এই অসার সংসারমধ্যে 

 লম্যক হরিতভীচ্চুগণের সম্বন্ধে একমাত্র ভগবন্তক্রসঙ্গই সার বস্ত। ২০২। পদ্মপুরাণের 
ণও 

সপ পা রর লস চে 
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কথ ভগবতকথা মৃতপানৈকহেতুত।। 

পাদ্মে বৈশাখমাহাত্মো শ্রীনারদোক্কৌ | 

প্রসঙ্গেন সতামাত্মমনঃশ্রুতিরসায়নাঃ। ..ভবস্তি কীর্তনীয়স্ত কথাঃ কৃষণস্ত কৌমলাঃ ॥ ২০৪ ॥ 

তৃতীয়ন্ন্ধে শ্রীকপিলদেবোক্তৌ। - 
সতাং প্রসঙ্গান্মম বীর্যসংবিদো, ভবস্তি হ্ৃৎকর্ণরসায়না; কথাঃ । 

তজ্জোষণাদাশ্বপবর্গবর্মনি, শ্রদ্ধা রতির্ভক্তিরঙ্ক্রমিষাতি ॥ ২০৫ ॥ 
চতুর্থে শ্রীনারদোক্তৌ। _ 

যত্র ভাগবতা রাজন্ সাধবে! বিশদাঁশয়াঃ। ভগবদ্গুণান্থকথনশ্রবণবাগ্রচেতসঃ ॥ ২০৬ ॥ 

তম্মিন্ মহন্মুখরিতা মধুভিচ্চরিত্রপীযূষশেষসরিতঃ পরিতঃ শ্রবস্তি । 
তা থে পিবস্তাবিতৃষে! নৃপ গাঢকর্ণৈস্তানর ম্প শস্ত্যশনতৃড্ভয়শোকমোহাঃ ॥ ২০৭ ॥ 

শোকাবসান এব স্তাৎ অয়ং হ্্য়তীতি হ্যরূপো বা শোকান্তে ন ভবতি কিন্তু সদা হর্য এব 
অতোইম্ত নিতাযপরমানন্দময়ত্বমিত্যর্থ: | এবঞ্ণ সর্বসারতৈব সিদ্ধ! ॥ ২০৩॥ আত্মনাং সর্বেষা- 

মেব জীবানাং মনসঃ শ্রত্যোশ্চ রসায়নাঃ সুথপ্রাপকাঃ যতঃ কোমলাঃ মধুরাঃ ॥ ২*৪॥ বীধ্যস্ত 
সমাঞ্থেদনং যাস্ক তাঃ বীর্যাসংবিদঃ। অতএব হৃংকর্ণরসায়নাঃ স্খদাঃ। তাসাং জোধণাৎ 

সেবনাৎ অপবরোইবিগ্যানিবৃত্তিমমোক্ষো বা বর্ যশ্মিন্ তম্মিন্ হরৌ প্রথমং শ্রদ্ধা ততো 
রতিত্ততো দক্তিঃ অনুক্রমিম্যতি ক্রমেইণব ভবিষ্যতি ইত্যর্থঃ। রতিশ্চ রত্যাখ্যো ভাবঃ। 
ভক্তিশ্চ প্রেমলক্ষণাঁ। এতদ্বিবরণঞ্চ শ্রীমহানভাবৈরেব রসার্ণবে কৃতমন্তেব ॥ ২০৫॥ নম্থু 

সাধুসঙ্গং বিনা স্বয়মেব হরিকথা-চিন্তনাদিনা ভক্তিতবেরদিত্যাশঙ্ক্যাহ যত্রেতি দ্বাভ্যাং। যশ্থিন্ 
স্থানে ভবগতো গুণাঙ্গকথনে শ্রবণে চ ব্যগ্রং সত্বরমত্যাসক্তং ব৷ চেতে। যেষাং তে ॥ ২০৬। 
তশ্মিন্ স্থানে মহন্রিমূ্খরিতাঃ কীহ্ভিতাঃ। যদ্বা মহান্তঃ মৌনারদিশীলা অপি মুখরিতাঃ যাভিঃ 

টি মধুভিদশ্চরিতমেব পীূষং তদেব শিষ্যত ইতি শেষো! যাস্থ তাঃ। অসারাংশরহিত- 

পোজ স্থানে মহারথ নৃপতির উক্তিতে আছে যে, নংনঙ্গ অনমুদ্রজাত, অনবতমবরণ, বিনা 
পাকে, প্রত্তত উষধস্বরূপ এবং যাবতীয় জনের আনন্দকর। ২০৩। 

জ্তঃগ্রর, ভগবৎ-কথামৃতপানের একহেতুতা ব্যক্ত হইতেছে প্বপুরাণে বৈশাধ- 
টং মাহাত্ো বারদোক্তি আছে, সংগ্রসঙ্গ নিবন্ধন কীর্তনীয় শ্রীকের কথা জীবকুলের চিত্ত- 

: অস্তোষদায়িনী, শ্রুতিস্থথকরী ও কোমল! থাকে। ২*৪। তৃতীয়স্কদ্ধে কপিলর্দেবের উক্তি 

আছে, ছজননি! -সক্জনসঙ্গ লাভ হইলে মধীধ্যপ্রকাশিক! কথা উপস্থিত হয়, চিত্ত ও কর্ণের 
'আনন্দ জন্মে, 'এই হেতুই তৎসেবনপ্রসাদ্দে চিরে আমাতে ( মোক্ষমার্ন্বরূপ হরিতে ) ক্রমা- 

: স্বয়ে রন্ধা, রতি ও ভক্তির সঞ্চার হয়। ২*৫। চতুর্ঘনবত্ধে নারদোক্তি আছে, হে ্বপতে ! 
বিশদমতি ভগবন্তক্তিপরায়ণ সাধুর! প্রভুর গুণ কীর্তন ও শ্রবপার্থ ব্যগ্রচিত্ত হইয়৷ যেখানে . 
হিরাজ করেন, তথায় প্রায়শঃ মহাত্মগণের মুখকমল হুইতে প্রত মাধবের বিশুদ্ধ চরিত: কাঠি 
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পঞ্চমে ্া্রহগপীতবাদে: -- 

যত্রোততমঙ্লোকণুণাসবাদঃ প্রস্তুয়তে গাম্যকথাবিঘাতঃ। 

_নিষেব্যমাশোহসদিনং মুকষোর্মতি সতীং যচ্ছতি বাস্থদেবে ॥ ২.৮॥ 
একাদশে ভগবছুদ্ধবনংবাদে শ্রীএলোপাখ্যানান্তে ।__ 
তেযু নিত্যং মহাভাগ মহাভাগেযু মৎকথাঃ। সম্ভবস্তি হিতা! নৃণাং জুষতাং প্রপুনস্ত/ঘম্ ॥ ২ ৯ 
তা যে শৃখস্তি গায়স্তি হৃনুমোদস্তি চাদৃতাঃ | মংপরাঃ শ্রদ্দধানাশ্চ ভক্তিং বিনদস্তি তে ময়ি॥ 

বৃহস্লারদীয়ে তত্রৈব। _ ভক্তিসম্পাদকত|। 

'ভক্তিত্ত ভগবন্তক্রসঙ্গেন পরিজায়তে। সংসঙগঃ প্রাপ্যতে পুভিঃ স্থৃতৈঃ পূর্বসঞ্চিতৈঃ ॥২১॥ 
একাদশে খ্রিভগবছুদ্ধবসংবাদে । _. ্ীভগবদ্ঘশীকারিত। ৷ 

অধৈতৎ পরমং গুহাং ংশৃঙ্তো যছুনদ্দন। স্থগোপ্যমপি বক্ষ্যামি ত্বং মে তৃত্যঃ বৎ সখা | 

শুদধামুতবাহিন্য ইত্যর্থ। অবিতৃষঃ অলংবুদ্ধিশৃন্তাঃ সম্তঃ গা: সাবধানৈঃ কর্ণেঃ যে 
তাঃ সরিতঃ পিবস্তি সেবস্তে। অশনশবেন ক্ষল্লভাতে অশনাদয়ঃ তান্ন স্প্শস্তি ক্তিরপিকান্ন 

বাধস্ত ইতার্থঃ। নৃপ শ্ে প্রাচীনবহিঃ! সৎসঙ্গমন্তবেণ স্বয়মেব কথাচিন্তনাদাবালন্যাদিন। 

রসাবেশাভাবতঃ ক্ষুৎপিপাসাগ্ভভিভূতম্য ভক্তাসম্তবাদবশ্টং সংসঙ্গে! বিধেয়ঃ। ততশ্চ ভগবৎ- 

কথামৃতরসপানাদিরূপা ভক্কিঃ স্বতঃ সম্পদাত এবেতি ভাবঃ॥ ২*৭॥ যত্র যেষু মহত্স্থ। 

গ্রামা কথানাং বিঘাতে। যম্মাৎ মুমুক্ষোরপি। সতীং মতিং প্রেমনুক্তিমিত্যর্থ; ॥ ২৯৮ ॥-+. সম্ত- 

বস্তি সম্যক্ জায়স্তে। তাঃ কথা এব অং পাপং প্রকর্ষেণ পুনস্তি সবাসনমুন্স'লয়স্তি সংসার 
ছুঃখং নাশয়ন্তীতি বা ॥ ২*৯॥ শ্রবণাদিভিরেব মৎপরা: শ্রদ্দধানাশ্চ শ্রবণাদিধেব গ্রীতিমস্তঃ 

সম্তঃ। ভক্তিং গ্রেমলক্ষণাং বিন্দস্তি। ভগবস্তক্তসন্গস্য দৌল্পভ্যমাহ সংসঙ্গ ইতি ॥২১০॥ সাংখ্য- 

হইয়া থাকে। হেনৃপ! দেবদেবের চরিতকাহিনী সাক্ষাৎ হুধাবহ! তটিনীন্বরূপা। অলং- 
বুদ্ধিবিরহিত হইয়া! সাবধ'নতার সহিত এঁ নদীর উপাসনা করিলে ক্ষুধা, পিপাসা, ভীতি, 
শোক, মোহ কিছুই স্পর্শ করিতে সমর্থ হয় না। বস্বতঃ ধাহীরা ভক্তিরসে রসিক, ধাঁ 
দ্বার! তাহাদিগের বিস্বোৎপাদনের সম্ভাবনা কোথায় ? ২*৭। পঞ্চমন্বদ্ধে ্াকমপরসথগণসংবাদে 

লিখিত আছে, হে রাজসত্মম! সঙ্জনগণের সন্গিধানে গ্াম্যকথার আন্দোলন *শ্রুতিগোচর 

হয় না, তাহাদিগের নিকট নিরস্তর উত্তমঙ্োক হরির গুণান্কীর্তভনই হুইয় থাকে, সর্বদা উদ্ত 

- গুণাহকীর্ভন সেব্যমান হইলে উহাই হরির প্রতি মুমুক্ষ ব্যক্তির সহৃদ্ধি প্রদান, করিয়া, থাকে। 

২৮। “এফাদশকদ্ধে ভগবছদ্ধবসংবাদে এলোপাখ্যানের শেষে লিথিত আছে, হে. মহীভাগ ! 

শিষ্টজনহিতররী' কথা সাধুগণ'সকাশেই উপস্থিত হইয়া থাকে,” যে সকল*ভক্ত উহা শ্রবণ 
করেন; এ সকল কথা হ্িতজনক : হইয়া ঙাহাদিগের পাতক বিনাশ করিয়া দেয়। ২,৯। 

প্রীতি শদ্ধা সহকারে সাঁধরে এ সমস্ত কথা বণ বা বার্ন « অথবা তাহাতে অঙুমোদন 

কেরিলৈ আর্মীতে ভক্তিসঙ্জীর হয়।' 



৫৫৬ পীপ্ীহরিভকিবিলাসঃ | [১*ম বিলাসঃ। 

ন রোধয়তি মাং যাগো ন সাংখ্যং ধর্ম এব বা। ন স্থাধ্যায়স্তপস্ত্যাগো নেটাপূর্তং ন দক্ষিণা ॥ 

ব্রতানি যজচ্ছন্দাংসি তীর্থানি নিয়মা যমাঃ। যথাইবরুদ্ধে সং-সঙ্গঃ ৮৮৪৪ হি মাম্ 1২১১৪ 
অতএবোক্তং বিছুরেণ তৃতীয়ন্কন্ধে।-_ 

যৎসেবয়! ভগবতঃ কৃট্থ্ত মধুদ্ধিষঃ । রতিরাসো৷ ভবেতীব্রঃ পাদযোর্াসনার্দনঃ ॥ ২১২॥ 

যোগাদীনি সাধনাস্তরসব্যপেক্ষাণি সব্যভিচারাণি চ সংসঙ্বস্ত হ্বতন্থ এব সমর্থ: ফলাব্যভিচারী 
চেতি বর্ণযিতূমাহ অথেতি ত্রিভিঃ। এতক্ষ্মাণং পরমং গুহং শু । যতত্বং মম ভৃত্য: স্হৎ 
জাতিঃ সখা চ অতঃ স্থগোপ্যমপি বক্ষ্যামি। ন রোধয়তি ন বশীকরোতি। যোগোইষ্টঙ্গঃ। 
সাংখ্যং তত্বানাং বিবেকঃ। ধর্শঃ সামান্যতোইহিংসাদি: বর্ণাশ্রমাচারো বা। ম্বাধ্যায়ে! বেদ 

জপঃ। তপঃ কচ্ছাদি। ত্যাগ: সংন্যাসঃ। ইট্টাপূর্তম্ ইস্ট পূর্তঞ্চ। তত্র ইঞ্টমগিহোত্রাদি, 
পূর্তং কূগারামাদিনির্দাণং। দৃক্ষিণাশবেন সামান্যতো দানং লক্ষ্যতে। ব্রতাঁনি একাদশ্াপ- 
বাসাদীনি। যজ্ঞ! দেবপৃজা। ছন্দাংলি রহশ্তমন্ত্রাঃ। নিয়ম! বাহেন্রিয়নিগ্রহাদয়ঃ « যমা 
অস্তঃকরণসংযমাদয়ঃ | যদ্বা অহিংসা সত্যমন্তেয্রমসঙ্গে! হ্রীরসঞ্চয়ঃ | আন্তিক্যং ব্রহ্ষচর্ধযঞচ 
মৌনং স্থৈধ্যং ক্ষম! ভয়ং। শৌচং জপস্তপো হোমঃ শ্রদ্ধা তিথ্যং মন্ষ্চনং। তীর্থাটনং পরার্থেহা 
তুষ্টিবাচার্ধযসেবনমিতি শুগবদুক্তলক্ষণ। গ্রাহ্থাঃ | অত্র অস্তেয়ঃ মনসাপি পরস্থা গ্রহণং । আস্তিক্যং 
ধর্শে বিশ্বাস: । ভয়ং পাপাদিভ্যঃ। শৌচং বাহ্মান্তরঞ্চেতি দ্বয়ং। অতে। দ্বাদশনিয়মাঃ 
শ্রদ্ধা ধন্মাদয় ইতি। অবরুদ্ধে বশীকরোতি। সর্ধসঙ্গাপহঃ বাহাস্তরাশেষাদক্তিনিরমনঃ 8২১১॥ 

 ধেষাৎ ভগবন্তক্তানাং সেবয়া সঙ্গরূপয়া। কুটস্থম্ নির্বিকারস্তাপি। যদ্বা শ্রীগোবর্ধন 
শৃঙ্গোপরি বর্তমানস্ত মধুদ্ধিষো ভগবতঃ শীত পাদয়োঃ চরণাবিন্দয়ো৷ রতিরাসঃ প্রেমোৎ- 
পোপ আশ শত ০ 

অনন্তর তগবনতক-ঙ্কের ভক্তিসম্পাদকতা বিবৃত হইতেছে - বৃহসারীয়পুরাণের উ্ত 
স্থানে লিখিত আছে, ভগবন্তক্রসঙ্গ লাভ হইলে ভগবন্তক্তির উদয় হয়। জন্মাপ্তরীণ পুণ্া- 
এ, সৎসঙ্গপ্রান্তি ঘটে। ২১৭। 

অতঃপর ভগবন্তত্মঙ্গ দ্বারা যে ভগবান্কেও বশীভূত করা যায়, তাহাই লিখিত হই- 
| ডেছে ।_একাদশস্বত্ধে ভগবদুদ্ধবসংবাদে লিখিত আছে, হে যছুনন্দন ! তুমি আমার ভৃত্য, 
স্থবৎ ও সখা, এই হেতু স্থগোপ্য হইলেও তোমার নিকট পরম গুহ্ বিষয় বলিতেছি শ্রবণ 
কর।, 'সর্বসন্তরাপহারক সৎনঙ্গে যেমন আমাকে বশীভূত করে, কি যোগ, কি সাংখ্য, কি ধর্ম, 
কি স্বাধ্যায়, কি তপস্যা, কি ত্যাগ, কি ইট্টাপূর্ত, কি দক্ষিণা, কি ব্রত, কি যজ, কি ছন্দঃ কি 
তীর্থ, কি নিয়ম, কি ধম কিছুই সেরূপে আমাকে বশীকৃত করিতে সমর্থ নহে। ২১১। * 
অতএব তৃতীয়ন্বত্ধে বিছুর কর্তৃক মৈত্রের-দকাশে উক্ত হইয়াছে যে, হে তাপস! 

:* যোগ-কটাজ। সাতা-তববিধেক। ধর্দ_সাগাবতঃ অহিংসাদি বা ব্ী্মাচারবিহিত জান । 
্বাধায়--বেদজপ। . তপ-কৃচ্ছা দিং। ত্যাগ-_ময্নযাস। ইঞ্টাপূর্ত-_অস্লিহোতরাদি ও কৃপ-আরাযাদি মির্াণ। 
দক্ষিপা--দামান্তঃ দান। ব্রত- একা দস্ডাপবাসাদি। হজ-_দেবপৃজ । ছন:--রহনতমন্। নিয়ম- বাহেশ্রিয়. 
নিগ্রহাদি। “যম-্জন্তঃকরপনংঘমা।দ। টু 

সপ লা, 



১*ম বিলাসঃ। ] জীশ্্রহরিভক্তিবিলাসঃ | ৫৫৭ 

অধ ন্বতঃ পরমপুরুষার্থত]। 

্রথমন্বন্ধে শ্রীশৌনকাদীনাম্, চতুর্থে চ ্রীগ্রচেতমামূক্তৌ।__ 
তুলয়াম লবেনাপি ন স্বর্গং নাপুনর্ভবম্। ভগবৎসন্ধিসন্গস্য মর্ত্যানাং কিমুতাশিষঃ | ২১৩।॥ 

চতুর্থে শ্রগ্রচেতসঃ প্রতি শ্রীশিবোপদেশে | _ 

ক্ষণার্দেনাপি তুলয়ে ন স্বর্গং নাপুনর্ভবম্। ভগবৎসঙ্গিসন্গশ্ মর্ত্যানাং কিমুতাশিষঃ ॥ ২১৪ | 

দ্বাদশে শ্রীমার্কগ্ডেয়োপাখ্যানে শ্রীশিবস্য ।__ 
তথাপি সংবদিষ্যামে। ভবান্যেতেন সাধনা ৷ অয়ং হি পরমে। লাতো ন্ণাং সাধুসমাগমঃ ॥২১৫| 

8 

সবঃ তীব্রঃ স্থাভাবিকো ভবেৎ। ব্যসনং সংসারচুংখমর্দতি নাশমতীতি তথ! সঃ। যা 

মধুদিট সম্বদ্ধিরত্যা! গ্রে রতিযুক্তো! বা! রাস: রা্সক্রীড়া তীত্রঃ অত্যুৎকটঃ দেবাদীনামপি 

মোহনত্বাৎ বহুকালব্যাপিত্বাচ্চ। পাদয়োর্ব্যসনানি ছুঃখান্্দয়তীতি তথা সঃ সর্বেন্দরিয়ান- 

ন্দকশ্যাথি রাসম্য প্রায় নৃত্যবিশেষত্বেন গতিবিশেষসম্পত্তেঃ ' যদ্বা মধুদিষঃ পাদয়ো- 

রিত্যেবান্বয়ঃ | ততশ্চ তচ্চরণারবিন্দদ্য়েন- সহেত্যর্থঃ পূর্ববদেব অতোইস্য ফলবিশেষত্তবে- 

নাস্তে লেখাঃ ॥ ২১২ ॥ ভগবৎসঙ্গিনে! ভগবস্তক্তাঃ তেষাং সঙ্গশ্য যে লবং অত্যান্পঃ কালঃ 

তেনাপি স্বর্গ, ন তুলয়াম সমং ন পশ্তাম ন চাপুনর্ভবং মোক্ষং। মত্ত্যানাং তুচ্ছা আশিষে। : 

রাজ্যাগ্া ন তুলয়ামেতি কিমুত বক্তব্যং। এবং ফলরূপাৎ ম্বর্গাং অপবর্গাদপ্যধিকত্বেন 
সংসঙ্গন্ত পরমফলত্বং সিদ্ধং ॥ ২.৩॥ ভগবংসঙ্গিসঙ্গস্য ক্ষণীর্দেনাপি স্বর্গ ন তুলয়ে সমং 
ন পশ্তামি ন বাইপুনর্ভবং ॥ ২১৪ ॥ যগ্যপি, টৈবেচ্ছত্যাশিষঃ কাপি ত্রহ্ষধিমেণক্ষমপ্যুত। 
ভক্তিং পরাং ভগবতি লব্ববান্ পুরুষেইব্যয়ে। তথাপি, অনেন মার্কগডেয়েন সহ সংবদি- 

ষ্যামঃ সম্ভাষাং করিষ্যামঃ। যতঃ সাধুভিঃ সমাগমঃ সংযোগঃ অয়মেব পরমে| লাঃ 

ফলং ॥ ২১৫ ॥ বাদৃশানাং (কখকিত ত্বদ্কর পবভামপি দর্শনমেবাক্কোঃ ফলং। এব- 

শাল থপ পপ ৮ এ ০ শপাশশীপী িশাপপাশটী ্ীশীশী ্পীশীী শশী ৩৭ শী ০ শপ পজত 

আপনাদিগের পাদপন্ম আরাধন| করিনে নির্ধ্বিকার ভগবান্ মধুহ্দনের চরকে, তীর 
প্রেমউৎমব সঞ্জাত হয়? স্থতরাং সেই উৎসবই সংসার বিদূরিত করে। ২১২। 

অনস্তর ভগবৎসঙ্গের স্বতঃ পরমপুরুযার্থত! বাক্ত হঃতেছে।-_প্রথমন্কন্ধে শৌনকাদির 
বাক্যে এবং চতুথস্বন্ধে প্রচেতার বাক্যে বর্ণিত আছে, হে প্রভো! মন্ছয্যদিগের বাছনীয়- 
অপরাপর বিষয়ের কথা দূরে থাকুক্, ত্বদীয় সঙ্গি-সঙ্গলেশের সহিত স্বর্গের বা মৃিরও তুলনা | 

করিতে পারি না ২১৩। চতুর্ঘসন্ধে প্রচেতার প্রতি শিবোপদেশ আছে যে, হে গ্রভো ! | 

মর্ত্যগর্ণের রাজ্যাদি বিভবের কথ! দূরে থাকুক, ত্বনঙ্গিগণের ক্ষণার্ধের সহিতও স্বর্গ বা 
মোক্ষ এই ছুইটীকে তুল্য'বলিয়া গপনু। করিতে পারি না।২১৪। হ্বাদশস্বদ্ধে মার্কণ্ডেযো- 
পাখ্যানে শ্রীশিবোক্তি আছে, হে দেবি! তথাপি স্বীয় অনুরোধের বশবর্তী হুয়া আমি 

- "ইহার সহিত কথোপকথন . করিতে বাসনা করি, কেনন!, সাধুসমাগমই পরমলাভ বলিয়া 

মানবগণের পক্ষে নির্দিষ্ট । ২১৫। হরিতক্তিনুধোদয়ে  প্রহলাদের প্রতি বহ্মতীর উক্তি 
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অত এব ্রীগ্রহ্কা'দং প্রতি শ্রীধরশ্যোক্তম্ হরিভক্তিস্থধোদয়ে ।_- 

অক্কোঃ ফলং ত্বাদৃশদর্শনং হি, তন্বাঃ ফলং ত্বাদৃশগাত্রসঙ্গঃ। 

জিহ্বাফলং ত্বাদৃশকীর্তনং হি, দুর্লভ ভাগবত| হি লোকে ॥ ২,৬॥ 
অতএব বিছুরেণ তৃতীয়স্দ্ধে ।-_ 

ছুরাপা হুয্সতপমঃ সেবা বৈকুষ্ঠবত্মন্থ। যত্রোপগীয়তে নিত্যং দেবদেবে! জনার্দনঃ ॥ ২১৭ 
শ্ীবিদেহেনাপ্যেকাদশস্বা্ধে ।__ নু 

ছুল'ভো! মানুষ! দ্নেহো দেহিনাং ক্ষণতঙ্গুরঃ | তন্রাপি ৫ললভং মন্তে বৈকুষঠপরিয়দর্শনম্ ॥ ২১৮॥ 

অতএব হি প্রার্ধিতং প্ীঞ্কবেণ চতুর্ঘসবদ্বে ।__ 
ভিং মুহঃ প্রবহতাং ত্বয়ি মে প্রসঙ্গো, ভূয়াদন ্ মহতামমলাশয়ানাম্। 

_ দেনা সোষণমুরুবাসনং বাকি নেষ্যে বদ্গপকধামুতপানম্ ॥ ২১৯॥ 

মন্যদপি ॥ ২১৬। বৈকুঠব ন্ রগবত: তন্বোকন্ত বা ারগকৃতেষু মহ্ত্স্থ নেবো 

সঙ্গাদিরূপা অল্পতপসঃ দাগ্যবিশেষহীনন্ত জনন্য ছুরাপা যত্ন খৈরিতার্থ;। যদ্ধা! যেযু 

রর 'বিষয়েক্বন্তৈরপি সর্বর্গীয়তে অতস্তেষাং সান্নিধাযমাত্রেণৈব কৃতার্থতা ন চোপদেশাপেক্ষা- 
“নীতি ভাবঃ। যদ যেবু নিমিত্তেষু যৎপ্রাধ্যর্থমিত্যর্থঃ। এবঞ্চ সৎসঙ্গন্ত স্বতঃ পুকুযার্থত! 
লৈ ॥ ২১৭॥ বহবো! দেহা ভবস্তি যেষান্থে দেহিনো জীবান্তেষাং ক্ষণভঙ্কুরোইপি 
"মাছযো' দেহে। ছুত্নঃ পরমপুরুযার্থসাধনত্বাং। বৈকৃ$ঃ প্রিয়ো যেষাং বৈরুষ্ঠশ্ত ব! 

পরিয়ান্তেষাং দর্শনমপি কিমূত সঙ্গাদিকং॥ ২.৮॥ ওক্তিং ত্ঘি প্রবহতাং সাতত্যোন কুর্বতাং 
অতএবামলাশয়ানাং প্রসঙ্গ! মে ময়! সহ ভূয়াৎ। নম্থ মোক্ষং কিং ন যাচসে অত আহ যেন 
মহত্প্রসঙ্গেন অঞ্জনা অযত্বত এব । উন্ণি ব্যসনানি যন্মিন্ তৎ। নেষ্যে পারং গমিষ্যামি। 
ভগবদ্গুণকথৈবাম্বতং তস্য পানেন মতঃ সন্। অত্র মত্বশবেনৈবং স্থচাতে যথা. মদিরামতো| 
ন 'জানাতি কথং রাত্রিগ্গতা দিনমায়াতং বেতি, তথা মৎসঙ্গজাতকথামৃতপানমত্তোহপি ন. 

আছে যে, স্বাদৃশ-ভক্ত-দর্শনই নেত্রযুগলের ফল, ত্বাদূশভক্তগণের গাত্রসঙ্গই শরীরফর এবং. 
স্বাদৃশভক্তদিগের নামকীর্ভনই রসনার ফল; স্থৃতরাং একমাত্র তগবন্তজবর্গই সংলারমধ্যে 
পরম ুরাপ। ২১৬। 

. তৃতীয়ন্দ্ধে বিছুর কর্তৃক উক্ত হইয়াছে যে, ভগবানের অথবা তদীয়লোক বৈরুষ্ঠধামের, ঞ 
স্বরূপ মহঘবযক্তিগণের সেবা অল্পতপা ব্যক্তিগণের পক্ষে দুল্লভ। উক্ত মহাত্মগণ নিরস্ভর দেব- 
দেব জনার্দনের গুণকীর্তন করেন। ২১৭। একাদশস্বদ্ধে বিদেহের.উক্তি আছে, দেহিগণের 
মধ্যে এই ক্ষণভঙ্গুর মাহ্যদেহ ছুন্বভ। তাহার মধ্যে আবার বিষুতক্তগণের দর্শন ছুরাপ 

' | ২১৮। চতুর্থসদ্ধে গ্রবের প্রার্থন। আছে যে, হে অনন্ত ! আমি এইসান্্ যাচ্ঞা। করি যে, 
যে সমস্ত বিমলয়তি মহাপুক্ুষের! আপনার প্রতি নিরন্তর ভক্তি প্রদর্শন কয়েন, তরদীয় কথ! . 
শ্রবণের জন্ত সেই সকল বাক্তির সঙ্গে যেন আমার প্রসজ হয়। হে ত্গবন্! মহাপুরুষস্গ 
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গ্রচেতস; প্রত্যুপদেশে শ্রীশিবেন চ1- : 

অথানঘাজ্ৰেস্তব কীপ্তিতীর্ঘয়োর র্াহিন্লানবিধৃতপাপুনাম | 
ভৃতেঘন্থক্রোশন্ুত্বশীলিনাং, স্যাৎ সঙ্গমোইনু গ্রহ এষ নম্তব॥ ২২০॥ 

প্রীপ্রচেতোভিশ্চ 1-_- 

াবতে মায়য়৷ স্পৃষট। ভ্রমাম ইহ্ কর্মভিঃ| তাবন্তবং-প্রসঙ্গানাং সঙ্গ; স্তান্ন[! ভবেহভবে ॥ ২২১ 

' “২ জীগপ্রহলাদেনাপি সপ্তমন্ন্ধে।__ 

তস্মাদমৃত্তন্থতৃতামহমাশিষে! জ্ঞ আমুঃ শ্রিয়ং বিভবমৈক্দিয়মা বিরিঞ্চাৎ। 

নেচ্ছামি তে তে বিলুলিতাহরবিক্রমণ, কালাস্মনোপনয় মাং নিজকতাপার্ধম | ইতি ২২১ 

জানাতি কথং সংমারোইপগতো মোক্ষো1 বা জাত ইতি।  এবমযৃতগানগা (যথা দেহগেহাদা- 
নহ্মন্ধানং ন ফলং কিন্তু পরমমধূররসাম্বাদনাদিকমেব তথ! সংসঙ্গগ্ত ভগবখকথামুতপানমেব 
ফলং মোক্ষত্তান্ৃযঙ্গিক: স্বয়মেবোপস্থামাতি কিন্তুদষাচনেনেতি ভাবঃ॥ ২১৯ ॥ অথ অতো 

হেতোঃ। অনঘৌ অযহরাবংশ্রী যন্য তন্য তব কীতিররশঃ তীর্থং গঙ্গা তয়োঃ ক্রমেণান্তর্বহিঃ- 
্নাভ্যাং বিধৃত; বিনাশিতঃ পাপ্যা। েষাং অন্তেষাষপি যৈরিতি বা। অতএব তৃতেযু অঙ্ক. 
ক্রোশঃ কগ! হুসত্বঞ্চ রাগাদিরহিতং চিত্তং শীলং চাঞ্জবাদি তদ্ধতাং সঙ্গোইম্মান্থ অস্ত । . অয: রঃ 
এব নোহস্থান্ প্রতি ত্বস্থগহ:॥ ২,০। স্পষ্ট ব্যাপ্তাঃ সন্তো বয়ং কর্ভির্ধাবদিহ প্রগঞ্চম্য ::.. 
্রমামস্তাবস্তবতি প্রশ্ষ্টঃ সঙ্গে! যেযাং তেযাং সঙ্গোইস্মাকং জন্মনি জন্মনি স্তাৎ। যাঁবা্রমামন্তা;...: 
বদ্দিতি শ্রীবৈকুঠলোক প্রাপ্ত স্বতএব তগবদ্তক্তানাং সঙ্গনিদ্ধে:। যব! যাবং কর্ভির্জ্মামঃ মায়য়া ' 

অস্পৃষ্া মুক্ত! বা ভবামঃ | এবং ভবে সংসারে অভবে চ মোক্ষে সঙ্গ: স্তাং। অন্তৎ মমানং ॥২২। 

যন্মাৎ লোকপ্রা্যাঃস্্গিণামায়ুরাদয়ে। বিভবা মৎগিতৃক্রোধন্ক্ষেপেণৈব বিনষ্টাজন্থাৎ আশিষ: 
ভোগান্। এন্রিযম্ ইন্্িমৈর্ভোগাং। ব্রদ্ষণো ভোগ্যমভি গ্যাপ্য কিমপি নেচ্ছামি। যতো জন্তং- 
পরিপাকং কং বিদ্বান শবস্বাদিত্যর্)। তে কালাস্মনা কালরপন্বরূপেণ উরকবিক্রমেণ বিলুনি- 

ঘটলেই আমি ভবদীয় গণ গুণকথান্থধাপানে তত হট বিনা যন্থে এই ভীষণ সংসার- -সমূদ্র গার 
হইতে সমর্থ হইব) বিপুল মহাঘোর বিপদ্ থাকিলেও উহ। আমার পক্ষে দুপ্গার হইবে না|. 
২১৯। প্রচেতাদ্দিগের প্রতি শিবের উপদ্দেশ আছে ষে, হে প্রভে!! আথার প্রতি তৌমার 
এই অঙ্থগ্রহ হউক্ যে, ত্বদীয় কীর্তিগান ও গঙ্গা এই উভয়ে অন্তরহিঙ্গান ঘারা ধাহাদিগের : 
পাতক বিধৃত হইয়াছে, ধাহারা দয়ালু রাগাদিবিহীন ও আর্জবাদি-গুণমন্পর, সেই সকল সাধু- 
শর্গণের'সহিত আমাদিগের নমাগমলাভ হউক্। ২২৭ । প্রচেতোগণ কর্তৃ কও উক্ত হইয়াছে 
যে, হে পরতে! ! আমর! ভবদীয় মায়াম্প্্ হইয়া যতদিন কর্ণবশে এই সংসারে বিচরণ করিব, 
ভাবৎ যেন প্রতিজর্জে”স্বৎ-স্গিগণৈর সমাগম..বাত হয়। ২২১। সপমন্বদ্ধে গ্রহলাদোকতি 

_ আছে, হে প্রডো ! তোগ্গীবসানে দেহিগণের অনৃষ্টে যাহা যাহা! ঘটে, তাহা আমার বিশেষরূপেই 
জানা আছে; স্রাং আয়ু, প্র; বিভব, বিরিফির তোগ যাবৎ ই্রিয়তোগ্য-বিধয় অথবা 



৫৬৩ শরীপ্ীহরিভক্তিবিলাসঃ। [ ১*ম বিলাসঃ। 

অথাসৎসঙ্গদৌষাঃ। 

অসপ্তিঃ সহ সঙ্গস্তব ন কর্তব্যঃ কদাচন। যস্মাৎ সর্বার্থহানিঃ শ্যাদধঃপাতশ্চ জায়তে ॥ ২২৩। 
শ্রকাত্যায়নবাক্যে।_ 

বরং হুতবহজালাপর্ীরান্তবযবস্থিতিঃ। ন শৌরিচিস্তাবিমুখজনসংবাসবৈশসম্॥ ২২৪। 
পাস্মে উত্তরখণ্ডে শ্রীউমামহেশ্বরনংবাদে ।__ 

অবৈষবাস্ত যে বিপ্রাশ্চাগ্ডালাদধমাঃ স্থৃতাঃ। তেষাং মম্ভাষণং ম্পর্শং মোমপানাদি বর্জয়েং ॥২২৫। 
তৃতীয়ন্বদ্ধে শ্রকগিলদেবহ্ৃতিসংবাদে ।__ 

সত্যং শৌচং দয়। মৌনং বুদ্ধি শ্রীর্ষশ: ক্ষম]। শমে। দমো ভগশ্চেতি যংসঙ্গাৎ যাতি সংক্ষয়ম। 
তেঘশাস্তেযু মুঢ়েষু যোষিংক্রীড়াম্গেষু চ | সঙ্গং ন কুখ্যাচ্ছোচ্যেু খণডতাত্স্সাধুষু॥ ২২৬। 

ভান্ৎ অশিমাদীনপি। যদ্ধা কালাম্মন] অবিলুণিতান্ অল্প ্ টান্ অর্থান্ সালোক্যসারপাসামীগ্য-. 
সাযুজ্যলক্ষণানপি নেচ্ছামি। তর্হি কিমিচ্ছপীত্যত আহ্ উপনয়েতি। পরমফলরূপত্বত্তক্রসন্গমো 
যত্্ কুত্রাপি ভূয়া ৎ১ তত্র মম স্থানাদ্যা গ্রহে! নাস্তীতি ভাবঃ ॥ ২২২ ॥ এবং সৎসঙ্গসেবনমুপপাদ 

তশ্যৈব দাায়ানৎসঙ্গবর্জনং লিখতি অসন্ভিরিতি। সর্বেষামৈহিকানামামুন্সিকাণাঞ্চ অর্থানাং 
 নাধনানাং সাধ্যানাঞ্চ হানি; ক্ষরঃ স্তাৎ। ন চ তাবদেব কিন্তু অধঃপাত: নরকাদিভোগশ্ঠ জাতে 
॥ ২২৩: বিশেষেণ অবস্থিতিনিবাঃ। শৌরিঃ শ্রীরুষন্তস্ত চিন্তায়া অপি বিমুখো যে! জনন্বেন 
ংবাসঃ মহবাস এব বৈশসং পীড়া তু নৈব সোড়ব্যমিত্যর্থ, লোকথয়ে স্বকুলস্তাপ্যনর্ধাবহত্বাৎ 

”.. ॥ ২২৪ ॥ কথঞ্চিং সম্ভাষণে সত্যপি স্প্শং বজ্জরয়েং। কথক স্পর্শে সতাপি মোমপানং চি 
 দিতার্থ;। আদিশব্ন সহবাসাপ্ন-ভক্ষণাদি।২২৫। শমোহস্ত£করণোপরতিঃ, দমো বাছেন্দিয়সং 
ভগঃ ভাগ্যং। যোিতাং ক্রীড়ামূগবদধীনেষু। খগ্ডিতাত্ব্থ দেহাত্বুদ্ধিয ্থিরচিতেধিতি বা 
অনিমাদি সিশ্ধি, কিছুতেই আমার বাসনা নাই; কেননা, স্পষ্টই লক্ষিত হইতেছে যে, আঁপনি 
স্বয়ং মহাবিক্রমবান্ কালকপী হইয়া ধ সমগ্তেরও বিনাশ সাধন করিতেছেন; অতএব এইমাত্র 
ভিক্ষঃ করি যে, ভবদীয় নিজকিস্করগণ-পার্থে আমাকে লইয়া যাউন্।২২২। অনন্তর 
অসংসঙ্গের দোষ কথিত, হইতেছে ।--কদাচ অসংসঙ্গ করিবে না, কারণ তন্থারা অর্থ- 
ক্ষন ও অধঃপতন হয়। ২২৩। কাত্যায়নের উক্তি আছে, বহিশিখারূপ পিঞ্জরাভ্যন্তরে 
বাস করাও প্রেয়ঃ, তথাপি যেন হরিচিন্তনে পরাজ্ুখ ব্যক্তির সঙ্গরূপ ক্লেশ ভোগ করিতে 
না হয়।২২৪। পন্পপুরাণের উত্তরখণ্ডে উমামহেশ্বর-সংবাদে লিখিত আছে, অবৈষণৰ 
দ্বিজাতির সহিত সম্ভাষণ, তাহাদিগকে ম্পর্শন ও তাহাদিগের সহিত একজে সোমপানাদি 
করিবে না; কারণ, তাহার চগ্ডাল হইতেও নিকষ্ট। ২২৫। তৃতীয়ন্ত্ধে কপিলদেবহুতি- 
সংবাদে লিখিত আছে, হে জননি ! অসংসমাগম যার পর নাই অহিতকর ? উহা দ্বারা ত্য, 
শৌচ, দয়া, মৌন, মতি, হী, প্র, কীর্ডি, ক্ষমা, শম, দম, শব গ্রভৃতি সমস্তই বিনাশ, প্রাপ্ত 
হয়। .এই হেতু ধসমন্ত রখ, অশান্ত, নারীগণের ক্রীড়াগন্বকপ, নিন্দনীয় দেহাত্যদ্ধি অদৎ 
তির সহিত ধন কখনই করবা হে। ২২৯। হে জননি সং ব্যক্তির দ্ধ অপেক্ষা | 



১*ম বিলাসঃ। ] জীশ্রীহরিভক্তিবিলাসঃ | ৫৬১ 

ন তথাস্ত ভবেদ্বন্ধো মোহশ্চান্তপ্রসঙ্গতঃ ৷ যোধিৎসঙ্গাদ্যথা পুংসো! যথা তৎসঙ্গিসঙ্গতঃ ॥ ২২৭॥ 

একাদশে চ শ্রীভগবছুদ্ধবসংবাদে ।-_ 

সঙ্গং ন কুর্য্যাদসতাং শিক্পোদরতৃপাং কচিৎ। তন্যানুগন্তমস্যন্ধে পততান্ধানগোইম্ধবৎ ॥ ২২৮ 
ভগবন্তক্তিহীন! যে মৃখ্যাইসস্তত্ত এব হি। তেষাং নিষ্ঠ। শ্ুভা কাপি ন স্তাৎ সচ্চরিতৈরপি ॥২২৯ 

অথাসতাং নিষ্ঠা । 

বৃহস্নারদীয়ে প্রায়শ্চিতপ্রকরণাস্তে।_ 
কিং বেদৈঃ কিমু বা শীন্ত্রৈঃ কিমু তীর্থনিষেবণৈঃ। বিষুণভক্কিবিহীনানাং কিস্তপোভিঃ কিমধবারৈ:।২৩০ 
শ্রগারুড়ে। _ 

অন্তং গতোহপি বেদানাং সর্বশাস্ত্ার্থবেদ্যপি । যে! ন সর্বকেশ্বরে ভক্তত্তৎ বিদ্যাৎ পুরুষাধমম্॥১৩১ 

তৃতীয়স্বন্ধে ্রীব্রহ্ষস্ততৌ ।__ 

- অঙ্থ্যাপৃতার্তকরণা নিশি নিঃশয়ানা, নানামনোরথধিয়! ক্ষণভগ্রনিদ্রাঃ। 

দৈবাহতার্থরচন৷ খবয়োইপি দেবা, যুনসৎণ প্র্গ বিমুখ! ইহ সং সরস্তি ॥ ২৩২॥ 

অতএব শোচ্যেু নিন্দোযু॥২২৬ অন্রচ যোষিতাং ঘোষিদাসক্তানাঞ্চ সঙ্গোইবস্তং তাজা ইত্াহ 

ন তথেতি। যথা চ যোবিৎসঙ্গিনাং সঙ্গতো বন্ধো মোহশ্চ । তথা অন্থপ্রসঙ্গতো ন ভবেৎ 

॥ ২২৭॥ অসতাং লক্ষণমাহ। শিশ্সোদরে তর্পয়স্তীতি শিক্সোদরতৃপস্তেষাং কচিৎ কদাচিদপি। 

আন্তাং তাবতাদৃশানাং বহুনাং সঙ্গ:, তশ্যৈব কন্তাপ্যন্ছগঃ অন্থ্বর্তী। অন্ধমন্থ্গচ্ছতি যোহম্ব- 
স্দ্বৎং ॥ ২২৮॥ যদ্যপি যোষিদাসক্তাঃ শিঙ্বোদরতর্পণপরা। এবাস্ডো নির্দিষ্টাঃ তথাপ্যভক্তা এবা- 

সংস্থ মুখ্যাঃ ভগবন্তক্ত্যভাবেন সর্বদোষাশ্রয়ত্বাৎ অতন্তেযাৎ কথঞ্চিৎ কুত্রাপি শুভং ন স্যাদিতি 
সৎসঙ্গতিদা্ণায়ৈব লিখতি ভগবন্তক্তীতি। মৃখ্যাশ্চ তে অসন্তশ্চ পরমাসাধব ইত্যর্থ;। নিষ্ঠা 
গতিঃ প্রাপ্যমিত্যর্থঃ॥ ২২৯॥ বেদার্দিভিঃ কিং, অপি তু নকিমপি ফলমিত্যর্থঃ। সর্ব্বেষাং 
সৎকর্শণাং ভগবন্তক্তিসাধনত্বাৎ তদভাবে চ বৈযর্যাপত্তেঃ। তদুক্তং ধর্মঃ স্বনুষ্ঠিতঃ পুংসা- 

মিত্যার্দি॥ ২৩০--২৩১॥ বিবেকিনোইপ্যভক্তাশ্চেৎ সদা সংসারছূখাদ্, াস্চভবত্যেবেত্যাহ 
সস শিশীশি শশী 

ডা যোধিৎসঙ্গীর সঙ্গও অনিষ্টের উৎপাদক । এই উভয়ের সঙ্গ বশত; 

যেরূপ মোহ ও বন্ধন হয়, অপরের সঙ্গে সেরূপ হয় না। ২২৭। একাদশস্কন্ধে শ্রীভগবহুদ্ধব- 

সংবাদে লিখিত আছে, শিশ্বোদরপরায়ণ অসংব্যক্তির সঙ্গ করিলে অন্ধের অন্গামী অন্ধের সনৃশ 
অন্ধতম কূপে পতিত হইতে হয়। ২৯৮। ভগবস্তক্িবিমুখেরাই অসাধুর শেষ্ঠ। সাচারনিঃ 
হইলেও কুত্রাপি তাহাদিগের শুভ গতি হয় না। ২২৯। 

অনন্তর অসন্ধাক্তিগণের গতি কথিত হইতেছে ।-_বৃহন্নারদীয়-পুরাণে প্রায়শ্চিপু-প্রকরণের 

শেষে লিখিত আছে, যাহারা হরিভক্তিবিমুখ, তাহাদের বেদ, শাস্ত্র, তীর্থসেবা, বিপুল তপ অথবা 

যজ্ঞাহুটানে ফল কি 11 ২৩৯। গক্ুড়পুরাণে লিখিত আছে, সর্বেশ্বর হরির প্রতি তক্কিমান্ 
না হইলে সর্ববেদ-পারদর্শী, সর্ধশান্বার্থবিদ্ ব্যক্তিও পুরুষাধম বলিয়া" পরিগণিত হয় । ২৩১। 

৭৯ 
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অতএবোক্ং যষ্টে।_- 

প্রায়শ্চিত্তানি চীর্ণানি নারায়ণপরাজ্মুখমূ। ন নিপ্পনস্তি রাজেন্দ্র স্থরাকুভ্ভমিবাপগাঃ ॥ ২৩৩ ॥ 
বিষুধর্শোত্বরে | 

কৃতঃ পাপক্ষয়ন্তেযাং কুতন্তেষাঞ্চ মঙ্গলম্ । 

যেষাং নব হ্বদিস্থোইয়ং মঙ্গলায়তনো! হরি; ॥ ১৩৪ | 
অতএব বৃহনারদীয়ে লুব্ধকোপাখ্যানারস্তে ।-_ 

হরিপুজ।-বিহীনাশ্চ বেদবিদ্বেষিণস্তথ।। ছ্িজগেদ্বেষিণশ্চাপি রাক্ষসাঃ পরিকীস্তিতাঃ 1১৩৫ ॥ 

অতএব নিজদূতান্ প্রতি ধন্মরাজশ্যান্ুশীসনং ফষ্ঠস্দ্ধে।-_ 
তানানয়ধবমলতো| বিমুখান্ মুকুন্দপাদারবিন্দমমকরন্দরসাদজঅরম্ । 

নিকষিঞ্চনৈ: পরমহং নিন রসজৈতর্জূ্টাদ্গৃহে নিরয়বর্নি বন্ধতৃষ্ণান্॥ ২৩৬॥ 
৬. সপ পপ পপ নি 

পর পাপ পপ সপ স মা ৯ ৬ ৯০০ 

অহীতি | দিবসে আপৃতানি চ তানি আর্তীনি চক্রিষ্টানি করণানি ইন্জিন যেষাং। বানা 
বপি স্থখলবো নাগ্জি, যতো নিঃশয়ানাঃ স্বপ্রদর্শনেন চ ক্ষণে ক্ষণে ভগ্ননিদ্রাঃ | দৈবেন আহতাঃ 

সর্বতঃ প্রতিহতাঃ অর্থরচনাঃ অর্থা্থোস্ঘমা যেষাং ॥ ২৩২॥ চীর্ণানি ক্ৃতান্তপি ন নিম্প্নস্তি 

ন শোধয়ন্তি। মহতামপ্যশোধকত্বে দৃষ্াস্তঃ হুরাকুস্তমাপগা! ইবেতি ॥ ২৩৩। মঙ্গলম্ 

এঁহিকা মুঙ্সিকশ্রেয়ঃ | হৃদিস্থোইপি নস্যাৎ মনসাপি ন চিন্ত্যত ইত্যর্থঃ ॥ ২৩৪ ॥ হরি- 

প্জাবিহীনত্বাদেব বেদাদিবিদেষিণে। াক্মাস্চ পরিকীর্তিতা: ॥ ২৩৫ ॥ অনতো ষ্ঠন্ তানে- 
উপ শপ ৮০ পপ পা ৮ 

তৃতীয় ্ স্তবে বর্ণ ত আছে, হে প্রভো ! যাহার! অবিবেকী, তাহারাই র্গতিগ্স্ত হয়, 
স্তরাং তোমার প্রতি ভক্তি প্রদর্শন কর। তাহাদের কর্তব্য । জ্ঞানীরাও যে ত্বতপ্রতি ভক্তি- 

মান্ থাকিবে না, এমন নহে) কেননা, তোমার প্রতি ভক্তি-বিমুখ হইলে খধিগণকেও ভব- 

যন্ত্রণ। ভোগ করিতে হয়। দিবাভাগে ইন্দ্রিয় গ্রাম বিবিধ বিষয়ে নিরত থাকিয়া ক্রেশ প্রাপ্ত 

হয়, স্থৃতরাং স্থথগ্রাপ্তির আশ|থাকে না); নিশাভাগে নিদ্রাবস্থাতেও স্থখের লেশ নাই, 
প্রদর্শনে মুহর্দ,হঃ বিবিধ-মনোরথ চিস্তনে নিদ্রা ভাঙ্গিয়। যায় এবং ছুরদৃষ্ট নিবন্ধন অর্থোপা- 
নার্ঘ উদ্মেরও হাঁস হইয়া পড়ে ; এই হেতু ত্বৎপ্রতি ভক্তিস্থাপন বিবেকী জনেরও কর্তব্য । 
২৩২। বঠস্বন্ষে লিখিত আছে, হে নৃপতে ! একমাত্র ভক্তিই পবিভ্রতাবিধানে সক্ষম, 
তথ্ধিষয়ে অন্যের অপেক্ষা! করে না) কিন্তু ভক্তি ব্যতীত সাস্তপনাদি গ্রান়শ্চিত্ত অন্যনিরপেক্ষ 

হইয়। পবিত্র করিতে সমর্থ নহে। বস্ততঃ যেবধপ মগ্যপাজ্জ শোধনে নদীর সামর্থ্য নাই, তদ্রপ 

যথাহথষ্টিত মহাপ্রায়শ্চিত্তও হরিবিমুখ ব্যক্তির পবিত্রতা বিধানে লক্ষম নহে। ২৩৩। বিষ 
ধর্মোত্বরে লিখিত আছে, যে সকল ব্যক্তির হৃদয়ে কল্যাণময় হরির অধিষ্ঠান নাই, তাহাদিগের 

কল্যাণই বা কোথায় আর গাপনাশই বা কোথায় ?। ২৩৪। বৃহমারদীয়-পুরাণে লুৰ্ধকো- 

পাখ্যানের গ্রারস্তে লিখিত আছে, বিষ্ুপুজাপরাধুখ, বেদবিদ্বেষী, বিপ্রবিদ্বেধী ব্যক্তিরা 

রাক্ষ বলিয়৷ অভিহিত। ২৬। যষঠস্কদ্ধে নিজদূতগণের প্রতি ধর্মরাজের অন্থশাসন-প্রসঙ্গে 



১*ম বিলাসঃ। ] ্ীহরিভক্তিবিলাসঃ। ৫৬৩ 
জিহ্বা ন বক্তি ভগবদ্গুণনামধেয়ম, চেতশ্চ ন স্মরতি তচ্চরণারবিন্দম্। 
কৃষ্কায় নে নমতি যচ্ছির একদাপি, তানানয়ধ্বমসতোহৎ্কতবিষুণকুত্যান্ ॥ ২৩৭ ॥ 

অথ শ্রীবৈবনিন্দাদিদে!য: | 

স্কান্দে মার্কণ্ডেয় ভগীরথসংবাদে ।__ 

যে! হি ভাগবতং লোকমৃপহাসং নুপোত্তম । করোতি ত্য নশ্ন্তি অর্থধন্মযখঃকৃতাঃ ॥ ২৩৮ ॥ 

নিন্দাং কুর্বাস্তি যে মুঢ়া বৈষবানাং মহাত্মনাম্। পতস্তি পিতৃভিঃ সাধ মহারৌরবমংজিতে 
শসা? শট শশিশ শশশাশ শী শা শী পাশা শিপ ীশীীশীটি 

বাহ মুকুন্দপদারবিন্দয়োর্ম? করন্রণো। রসঃ ভক্িলকষণনতসমাদিমুখান। কথভ্ৃতান্ ? 
রসজ্ঞেঃ ভক্তিস্থখাভিজ্ৈঃ রসবিবেকিভিব্বা| পরমহংসকুলেঃ অতএব নিষিঞ্চনৈঃ 
অভিমানশুন্যৈর্নিরপেক্ষির্রবা অজন্্রং জুষ্টান্ সেবিতান্। যদ্া অজন্রং বিমুখানিতি 
সশ্বন্ধঃ। তাদূশে মহারসে সরুৎ ক্ষণমপি যেইভিমুখা ন ভবস্তি তানিত্যর্থঃ। অসতাং 
জ্ঞাপকমাহ নিরয়বর্মনি স্বধর্শশূঙগ্ো গৃহে অনিবেদিতভোগাদৌ বা বন্ধাতৃষ্ণা! ধৈস্তান্ 
দণ্ডার্থমিহানয়ধবম্। এবং তেষাং লক্ষণং নিষ্ঠা চোক্তা॥ ২৩৬ ॥ কিঞ্চ যং যেষাং জিহ্বেত্যা- 
্বয়ঃ | ন কৃতঃ বিষুঃরুত্যং ভগবদ্ধ তম্ একাদপ্তিপবাসকার্তিকনিয়মাদি যেস্তাংস্চ। একদাপীত্যস্ত 
পূর্ববাবাক্যয়ে সন্বন্ধঃ | অপিশবস্াপি সর্বত্রাষঙ্গঃ। ততশ্চায়মর্থ: জিহ্বাপি গুণকতনামধেয়ং 

দীনবৎসল ইত্যাদিকমপি ন বক্তীতি যথা বথঞ্চিদেব নামোচ্চারণং। তচ্চ নিজাপ্তযাদিহেতু- 
নাপি ন ত্বর্থান্সম্ধানপূর্ব্বকং শ্রন্ধয়! শ্রীকষ্স্য নাম সম্যগুচ্চারণং করোতীত্যর্থঃ। এবং 

চেতোইপি তচ্চরণারবিন্বমপীতি যথাকথঞ্চিন্সনোমাত্রেপৈবাঙ্গস্ত স্পর্শনং ন তু সর্ববাঙ্গস্ত শ্রীমচ্চ- 
রণারবিন্দয়োর্ববা সম্যক্ ধ্যানং। তথ! শিরোইপি কষ্কায়াপীতি। শিরোভিরমনমাত্রেণ বন্দনং 
তচ্চ কৃষ্কোপ্দেশেন যং কঞ্চিদপ্যালক্ষ্েতি ন তু সর্বানৈঃ সাক্ষাৎ শ্রীমূর্ত্যাদিকং বেতি। এবং 
কথঞ্চিদপি শ্রীকঞ্ভক্তিসন্বন্বহীনা! যে তানেবানয়ধ্বমিতি। অতএব জিহ্বাদিশব্দপ্রয়োগঃ | 

অন্যথ জিহ্বদীনামেব বচনাদিব্যাপারাৎ পুনস্তত্রচ্ছব্ প্রয়োগস্ বৈয়্থযাপত্ডেরিতি দিক্ ॥ ২৩৭॥ 

অসতাং নিষ্ঠামেব বিশেষতো দর্শয়ন্ তেষু চাসংস্থ মধ্যে বৈষ্ণববিষয়কাপরাধিনোইসম্তমমূখ্যা। 

ইত্যভিপ্রেত্য তেষাঞ্চ নিষ্ঠাদিকং ূর্বাতো বিশেষেণ পৃথক্ লিখতি যে৷ হীত্যদিনা অচ্যাত 

লিখিত আছে, হে দুতবৃন্দ! যে সকল ব্যক্তি অকিঞ্চন রসবিদ্ পরমহং সকুলকর্তৃক নিরন্তর 

সেবিত হরিচরণাজ-মধুরমপানে পরান্মুখ ও নরকমার্বরূপ স্বধর্মবর্জিত গৃহে বন্ধতৃষ, সেই 

সকল অসাধুদিগকে মৎসমীপে আনয়ন করিবে ।২৩৬। ভগবানের গুণকীর্ডনে বা! নামোচ্চারণে 

যে সকল ব্যক্তির রমন! বিমুখ, ভগবং-পদারবিন্দ স্মরণে যে সমস্ত বাক্কির মানস পরাজুখ, 
হরিপাদপল্সে যাহাদিগের মন্তক অবনত না হয় এবং যাহাদিগের দ্বারা জন্মেও ভগবদ্বতের 

অনুান হয় নাই, সেই সমস্ত অসাধুবর্গকে মং-সমীপে আনয়ন করিবে । ২৩৭। 
অতংপর বৈফব-নিন্দাদি-দোষ, লিখিত হইতেছে ।--স্কন্দপুরাণে মার্কগ্েয়ন্ভগীরথসংবাদে 

লিখিত আছে, হে রাজেন্জ্র ! ভগবস্তক্তের প্রতি উপহাস করিলে ধর্ম, অর্থ, কীর্তি ও সন্ভতি 



৫৬৪ ভ্ী্ীহরিভক্তিবিলাসঃ | [ ১০ম বিলাসঃ। 

হস্তি নিন্দতি বৈ ঘটি বৈষ্ণবান্নাভিনন্দতি। ক্রুধ্যতে যাঁতি নো হর্যং দর্শনে পতনানি যট্ 1২৩৯ 
তত্রৈবামৃতসারোদ্ধারে শ্রীযমোক্কৌ৷।__ 
জন্মপ্রতৃতি যৎকিঞ্চিৎ সবকুতং সমুপার্জিতমূ। নাশমায়াতি তৎ সর্বাং পীড়য়েদ্যদি বৈষকবান্॥ 

দ্বারকামাহাস্ত্যে প্রহলাদবলিসংবাদে ।__ 

করপতৈশ্চ ফাল্যন্তে সুতীব্ৈর্যমশাসনৈঃ | নিন্দাং কুর্বস্তি যে পাপ! বৈঞ্ণবানাং মহাত্মনাম্ ॥ 
পৃজিতো৷ ভগবান্ বিষুঙ্জন্মান্তরশটতৈরপি। প্রসীদতি ন বিশ্বীত্বা বৈষবে চাপমানিতে ॥ 

দৃশমস্কন্ধে চ।- 

নিন্দাং ভগবতঃ শৃণ্স্তংপরস্ত জনন্ত বা। ততো নাপৈতি ষঃ সোইপি যাত্যধঃ স্রুতাচ্চযত:।২৪০। 
অতএবোক্জং শ্রীবিষুধর্শোত্তরে | 

জীবিতং বিষুভক্তম্্ বরং পঞ্চ দিনানি চ: ন তু কল্পসহম্াণি ভক্তিহীনস্ত কেশবে॥ ২৪১ ॥ 
অতএবোক্তং শ্রীভাগবতে এলোপাখ্যানাস্তে_ 

ততো ছুঃ ্মুকজ্য সং সজ্জেত বুদ্ধিমান্। সন্ত এবান্য ছিন্দস্তি (দনোব্যাসমুকিতি:। /২৪২। 

ইতানেন। ২৩৮॥ ভাগবত প্রতি । হস্তি গ্রহরতি। দর্শনে সত্যপি ্্যং নাতি না নাগ্রোতি। 
এতানি ঘট্ পতনানি পাতিত্যাপাদকানি নরকাবহানীত্যর্থ; ॥ ১৩৯ ॥ অস্ত্র বৈষ্ণবনিন্নাকারিণাং 
পরমানর্থঃ বৈষ্ণবনিন্দাশ্রোতৃণামপি মহানরকঃ স্যাদিতি লিখতি নিন্দামিতি। ততন্তম্মাৎ নিন্দা- 
শ্রবণাৎ তংস্থানাদ!। হ্থরুতাৎ পূর্বপূর্ববজন্মকতাদপি পুণ্যাদত্র্; সন্ অধো যাতি। নিন্দাকর্তা চ 
স্বকৃতাচ্চযতঃ অধো যাতীতি কিং বক্তব্যমিতাপিশব্বার্থঃ ॥ ২৪০ ॥ অতো ভগবন্তক্স্য সদ্য এব 
মরণং শ্রেয়:, চিরজীবনং চ মহানর্৫থায়ৈবেত্যাশয়েন লিখতি জীবিতমিতি ॥ ২৪১॥ সস্তে! ভগ- 
বন্তক্তা এব ন তু কর্জ্ানাঘিপরা; । মনসো! ব্যাসঙ্গং গৃহাগ্যাসক্তিং কামামিম্বং ৷ | উক্তিভিঃ 

"সস পপ পপ সস পপ সা ৮৮ আশি ীেশশিশ ৩ ০ পপ 
শর 

বিনাশ প্রাপ্ত হয়। ২৩৮। মহাত্মা বৈফবঙগনের নি্দাকারী ম্ঢ ব্যক্তিগণ পিতৃগণ সহ 
মহারৌরবনাম! নিরয়ে নিমগ্ন হয়। বৈষ্ণবগণকে প্রহার, দ্বেষ বা অনাদর করিলে, তাহা- 

দিগের প্রতি রোষ প্রদর্শন করিলে এবং তাহার্দিগকে দেখিয়! হ্ষপ্রকাশ না করিলে নিরয়ে 

নিমগ্ন হইতে হয়) এই ছয়টী নরক-পতনের কারণ। ২৩৯। উক্ত পুরাণে অমুতসারোদ্ধারে 
ঘমোক্তিতে প্রকাশিত আছে, বৈষ্ণবগণকে প্রপীঙিত করিলে আজন্মসঞ্ি পুণ্য ক্ষয় 
হয়। দ্বারকামাহাজ্ম্যে প্রহ্লাদবলিসংবাদদে লিখিত আছে, মহাত্মা বৈষ্বগণের নিন্বাবাদ 
করিলে শমন-দূতের! শাণিত ক্রকচ দ্বার সেই সকল পাপীকে বিদীর্ণ করে। শত শত জন্স 
প্রপুজিত হইলেও বিধাতা ভগবান্ হরি বৈষ্ণবাপমানকারীর প্রতি গ্রনয় হন না। দশমন্বদ্ধে 
লিধিত আছে, প্রভূ হরির নিন্দা কিংব! হরিভক্কের নিন্দা শুনিয়া তথা হইতে স্থানান্তরে গমন 
ন। করিলে তাহাকেও পু্াত্রষ্ট হয়! নিরয়ে পাঁতিত হইতে হয়। ২৪০। বিষুধধর্মোতরে কথিত 
আছে, হরিভক্ত হুইয়! পাঁচদিন জীবন ধারণ করাও শ্রেয়ঃ, তথাপি হরিভক্তি-বিমুখ হইয়া 
সহশ্রকল্প জীবিত থাকায় প্রয়োঞ্জন নাই। ২৪১। একাদশস্বদ্ষে উলোপাখ্যানের শেষে লিখিত 



১*ম বিলাসঃ।] ্বীক্ীহরিভক্তিবিলাসঃ। ৫৬: 
অথ শ্রীভগবস্তক্তান্ সন্ক্ষণবিভূষিতান্। গ্রত্বা তান্ দূরতো দৃষ্ট। দগডবৎপ্রণমেসমুদা ॥২৪৩। 

অথ প্রীবৈফবসমাগমবিধিঃ । 

তেজোন্রবিধীপঞ্চরাত্বে ।__ 

বৈষ্ণবো বৈষ্ণবং দৃই। দণ্ডবৎ প্রণমেস্তুবি। উভয়োরস্তর] বিষুঃ শঙ্খচক্রগদাধরঃ ॥ ২৪৪ ॥ 
তত্র চ বিশেষে! বুহন্নারদীয়ে ।__ 

সভায়াং যজ্জশালায়াং দেবতায়তন্যেপি। প্রত্যেকন্ত নমস্কারে। হস্তি পুণ্যং পুরাকৃতম্॥ 
পুণ্যক্ষেত্রে পুণ্যতীর্থে স্বাধ্যায়সময়ে তথা । প্রত্যেকস্ত নমস্কারে। হস্তি পুণ্যং পুরাকৃতম্॥ ২৪৫ ॥ 
বৈষ্বঞ্চাগতং বীক্ষ্যাভিগম্যালিঙ্গ্য বৈষ্ণবম্। বৈদেশিকং শ্রীণয়েমুদ়স্ত; স্ববৈষবান্ ॥ 

তথ। চোক্তং শ্রীব্রক্ষণ! তেজোদ্রবিণপঞ্চরাত্রে 

নারায়ণাশ্রয়ং ডক্তং দেশাস্তরসমাগতম্। প্রীণয়েদ্র্শয়ংস্তস্ত ভক্তা| নারায়ণীশ্রয়ান্॥ ইতি॥ 
ততশ্চ বৈষ্ণব: প্রাঞ্চঃ তা ্ বচনামৃতৈ, । সদ্বন্ধুরিব সংমান্যোইন্তথ। দোষে! মহান্স্বত; ২৪৬ 

ক্স * সাসপে্প স্শ ৮ শা ৮ 

ভগবৎ-কথা .হিতোপদেশৈ: ॥ ২৪০ ॥ সন্তিরত্ৈগুপূজ্রাধাাদিভিনন ষণৈর্বিভূষিত ভৃষিতান্: ২৪৩॥ 

বৈধণবে! বৈষ্ণবং দৃষ্ট1 প্রণমেদিতি দ্বয়োরন্যোন্যমেব প্রণামোইভিপ্রেতঃ। যতএব তয়ো- 
রুতয়োর্মধ্যে বিষ্তর্ভবতি তিষ্ঠতীত্যর্থ;। যচ্চ কৌর্শে ব্যাসগীতায়াং ।__ন কৃর্ধ্যাদূযোইভিবা্ছাত্য 

ঘিজঃ প্রত্যভিবাদনং। নাভিবাগ্ঘঃ স বিছা যথ। শৃত্রস্তঘৈব সঃ ইতি প্রত্যাভিবাদনমাত্রমুক্তং, 

তচ্চ স্মার্ভজনপরগিতি জ্ঞেয়ং। যদ্বা অভিবাদনপ্রত)ভিবাদনাভ্যাং প্রণামপ্রতি প্রণামবাচিভ্যা- 

মন্টোন্যনমন্কার এবাভিপ্রেত ইতি ॥ ২৪৪॥ তত্র চ সর্ধান্ সভাস্থিতান্ একত্রৈব প্রণমেন্ন তু 

প্রত্যেকমিতি লিখতি সভায়ামিতি ॥ ২৪৫ ॥ এবং যাত্রিকম্য কৃত্যং লিখিত্ব সভ্যানামপি কৃত্যং 

লিখতি বৈষ্ণবঞ্চেত্যাদিন! পূজাভ্যধিকেতাস্তেন। বৈদিশিকং দূরদেশাদাগতঞ্চেৎ । স্বকীয়ান্ 

বৈফবান্ দরস্ত: তততামকখনাদিন! পরিচয়ং কারয়ন্তঃ সম্তঃ ॥ ৪৬ | 

আছে, কুসঙ্গ বিসর্জন দিয়া সংসঙগ অনুরাগী হওয়াই বুদ্ধির কর্তব্য, কেননা, সাধুগণদত্ত 
উপদেশে মনোবেদন৷ দুরীভূত হয় ।২৪২। তৎপরে তণ্তমুদ্রা প্রভৃতি বৈষ্ণবচিহ্ছে সমলঙ্কত 

ইরিভক্তগণের নিকটে গিয়া সহর্ষে দূর হইতেই দণ্ডবৎ প্রণতি করিবে । ২৪৩। 
অতঃপর বৈষুবসমাগমের বিধি বর্ণিত হইতেছে ।--তেজোদ্রবিণপঞ্চরাত্রে লিখিত আছে, 

বৈষবদর্শনমাত্র ভূতলে দণ্ডবং নমস্কার কর! বৈষবের কর্তব্য, কেননা, শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মবান্ 

হরি দুই জনেরই অস্তঃস্থিত রহিয়াছেন। ২৪৪। 

বৈষ্ঞবপ্রণতিবিষয়ে বিধি।- বৃহন্নারদীয়পুরাণে লিখিত আছে, সভা, যজ্ঞায়তন ও 

দেবনিকেতন এই সমস্ত স্থলে প্রত্যক ব্যক্তিকে পৃথক্ পৃথকৃরূপে প্রণতি করিলে পূর্ববসঞ্চিত 
পুণ্য ক্ষয় প্রাপ্ত হয় এবং পুণ্যক্ষেত্রে বা! ুণ্যতীর্থে অথবা বেদপাঠকালেও পৃথক্ পৃথকৃরূপে প্রণাম 

করিলে পূর্ববসঞ্চিত পুণ্য বিনষ্ট হয় । ২৪৫ । বিদেশবাসী বৈফবের আগমন দর্শনে তৎসমীপে 
গিয়া আলিঙ্গন করিবে এবং নিজ্বসঙ্গী বৈষবগপকে তহাদিগের নামোল্লেখ দ্বারা! পরিচয় 



৫৬৬ ীগ্রীহরিভক্তিবিলাসঃ। [ ১*ম বিলাসঃ। 

অথ বৈফবসগ্মানননিত্যত|। 

্কান্দে শ্রীমার্কগ্ডেরভগীরথসংবার্দে ।__ 
দৃষ্ট1 ভাগবতং দৈবাৎ সংমুখে যো৷ ন যাতি হি। ন গৃহ্কাতি হরিস্তস্য পৃজাং স্বাদশবার্ধিকীম্ ॥ 
ষে! ন গৃহ্কাতি ভূপাল বৈষ্ণবং গৃহমাগতম। তদ্গৃহং পিতৃভিস্ত্যক্তং শ্বশানমিব ভীষণম্। 

অথবাভ্যাগতং দূরাৎ যে! নার্চয়তি বৈষ্বম্। স্বশক্তযা নৃপশার্দ'ল নান্তঃ পাপরতস্ততঃ ॥' ৪৭1 
শরন্তং ভাগবতং দৃষ্ট। কঠিনং যন্য মানসম্। প্রসীদতি ন ছৃষ্াত্বা শ্বপচাদধিকো হি সঃ। 
বিগ্রং ভাগবতং দৃষ্ট। দীনমাতুরমানসম্। ন করোতি পরিত্রাণ কেশবো ন প্রসীদতি ॥ 
দুষ্ট ভাগবত বিপ্রং নমস্কারেণ নার্চয়েৎ। দেহিনস্তম্য পাপন্ত ন চ বৈ ক্ষমতে হরিঃ ॥ 
অপৃজিতো যদা গচ্ছেছ্ৈষ্ণবে গৃহমেধিনঃ। শতজন্মার্জিতং ভূগ পুণ্যমাদায় গচ্ছতি ॥ ২৪৮ 
অনভ্য্চ্য পিতৃন্ দেবান্ তৃপ্ধতে হরিবাসরে। তৎপাপং জায়তে তৃপ বৈষ্ণবানামতিক্রমে॥ "৪৯ 

দি ুত্া তু সম্মানমবজ্ঞাং কুরুতে তু ষঃ। বৈষ্ণবানাং মহীপাল সান্বয়ো৷ যাতি সংক্ষয়ম্ 
"পপ পি "৭ তই ০০ শত জপ পপ পপ শপ + রস এপস শীিীশি শিশীস্পীশী শশা িশীশি শী শিস সসপি জি 

দূরাৎ রা ॥ ২৪৭। কিং ্নেহার্্ং ন স্যাৎ। নচ প্রসীদতি। অতঃ স 
এব ছুষ্টাত্ম শ্বপচাদপ্াযধিকঃ পরমাধম ইত্যর্থ: ॥ নমস্কারেণাপি নার্চয়েৎ ॥ ২৪৮॥ হরিবাসরে 
চযে রি তেষাং যং পাপং তৎ। অতিক্রমে অপৃজনাদিনাপরাধে সতি ॥ ২৪৯ ॥ নরকা- 

প্রদান করত আননিত করাইবে। |  তেজোন্রবিণপঞ্চরাত্রে দ্ধারও উক্তি আছে যে, 

বিদেশাগত হরিশরণাগত ভক্তকে দেখিবামাত্র স্বীয় নারায়ণাঅয় ভক্তদিগকে দেখাইয়া ভক্তি 

সহকারে, তদীয় সম্তোষসাধন করিবেন। এই হেতু বৈষ্ণবজন আগত হইলে স্থধাবচনে সন্তপ্ট 
করিয়া স্স্ধুবৎ সম্মাননা কবিবে, নচেৎ মহাদোষ ঘটে। ২৪৬। 

অনন্তর বৈষণবসম্মাননার নিত্যত কথিত হইতে ।--স্বন্দণুরাণে মার্কগেয়ভগীরথ- 

সংবামে লিখিত আছে, সহম। ভগবস্তক্তকে দর্শনপূর্ববক তৎসম্মুখে গমন ন! করিলে ভগবান্ 

স্বাদশবর্ষ সেই ব্যক্তির পৃজা৷ গ্রহণ করেন না। হে নৃপ! গৃহাগত বৈষ্ণবকে (সাদরে ) গ্রহণ 
না করিলে পিতৃকুল তদীয় শ্মশীনসদৃশ 'ভীষণ গৃহ বিসর্জন করেন। হে নৃপসত্ধম! নিজ 

সামর্থ্যামারে দূরদেশাগত বৈষ্ণবের অর্চনা না করিলে তদপেক্ষা পাপী অপর কেহ বিদ্যমান 
নাই। ২৪৭। হরিভক্ত বাক্তিকে শ্রীন্ত দর্শন করিয়! যাহার চিত্ত গ্সেহাভিযিক্ত ও গ্রীত না 

হয়, শ্বপচ হইতেও সেই ছুরাত্মাকে অধিকতর নিকৃষ্ট জানিবে। হে দ্বিজ ! ভাগবত বিগ্রকে 

দীন ও আতুরচিত্ব দেখিয়া! তাহার উদ্ধারসাধন না৷ করিলে হরি তৎপ্রতি অগ্রসন্ন থাকেন। 

ভগবন্তক্ষিপরায়ণ দ্বিজ্জাতিকে দর্ণন পূর্ববক প্রণামদহকারে অগ্চনা না করিলে হরি সেই পাত- 

কীকে কখনই ক্ষমা করেন না। হেনৃপ! বৈষবজজন অপুজিত হুইয়া গৃহ হইতে প্রতিগমন 

করিলে সেই গৃহীর শতজন্মসঞ্চিত পুণ্য সেই বৈষ্ণব. সহ গমন করে। ২৪৮। হে নৃপতে ! 

বৈষ্ণবগণকে অতিক্রম করিলে পিতৃ-দেবার্চনাবিমুখ ও একাদশীদিনে তোজনকারীর পাপে 
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পান্মে বৈশাখমাহাক্মো যমত্রাহ্মণসংবাদে।__ 

বৈষবং জনমালোক্য নাত্যুরথানং করোতি ষঃ। প্রণয়াদরতো বিপ্র নস নরে! নরকাতিথি; 1২৫০ 

চতুর্থন্ন্ধে চ। _ 

ব্যালালয়ক্রম! হ্েতেইপ্যরিক্তাখিলসম্পদঃ | যদ্গৃহাস্তীর্ঘপাদীয়পাদতীর্থবিবঙ্ছিতাঃ ! ২৫১ ॥ 
অথ বৈষ্ঃবস্তরতিঃ। 

স্কান্দে।_ 

ধন্োইহং কতকৃত্যোইহং যদ্যুয়ং গৃহমাগতাঃ। ছুল্ন ভং দর্শনং নূনং বৈষ্ণবানাং যথা হরেঃ ॥২৫২। 

মেরুমন্দরতুল্যা বৈ পুণ্যপুঞ্তা ময়! কৃতাঃ। সংগ্রাপ্তং দর্শনং ঘদ্ৈ বৈষ্কবানাং মহাত্মনাম্ ॥ ২৫৩ 
দশম ন্কদ্ধে শ্রীগর্গাচাধ্যং প্রতি শ্রীনন্দস্ত বাক্যম।- 

মহদিচলনং নৃণাং গৃহিপাং দীনচেতসাম্। নিঃ শরমসায় ভগবন্ কল্পে নান্যথা চিৎ ॥ ২৫৪। 
বর ৭ পপ পিশ। পা শপ 

তিথি: বহুলনরকদু'খং চিরং তৃঙক্ ইতার্থ ॥ ২৫.॥ ব্যালানামালয়া ভ্রম এব। অরিক্তাঃ 
পূর্ণাঃ অখিলাঃ সম্পদে যেষু তাদৃশা অপি। যদগ্হা যে গৃহাঃ তীর্থপাদীয়া বৈষ্ণবান্তেযাং পাদ- 
তীর্থেন পাদোদ্কেন বা! বিবর্জিতাঃ ॥ ২৫১ ॥ বচনাম্বতৈঃ সম্তর্প্যেতি লিখিতং তান্তেব লিখতি 

ধন্তোইহমিত্যাদদীনি সপ্ত। অত্র চ ধন্যোইহমিত্যাদি-বচনপাঠেন তদর্থনির্ববচনেন বা স্বতি; 
কার্যেতি জেয়ং ॥ ২৫২॥ যত যম্মাৎ যভ্যঃ পুণাপুণেভ্যঃ ইতি ব1॥ ২৫৩। মহতাং স্বাশ্র- 
মাদন্ত্র বিচলনং গমনং ন স্থার্থং কিন্তু গৃহিণাং মঙ্গলায়। নম্থু তহি ত এব মহদর্শনার্থং 

কিমিতি নাগচ্ছস্তি তত্রাহ দরীনচেতনাং কপণানাং ক্ষণমগি গৃহং ত্যক্ত,মশরু.বতামিত্র্থঃ। 
যদ্বা গৃহিণাং নিঃশ্রেয়সায় মহতাং বিচলনং ভগবৎপৃজাপরতাদদি্বধর্্মত্যাগোইপি কল্পতে 

যোগ্যং ভবতি। ক্তঃ 1 দীনচেতসাং সদা গরমার্ডানামিতাথ: | ্বার্থানপেক্ষণাৎ ন চ 
উপ পপ পপ ও শাসিত আপস সা পম 

টি ত আআ শজজ। 

লিপ্ত হইতে হয়।২৪৪। হে রাজন্! প্রথমে বাটা সম্মাননা! করিয়া পরে ততপ্রতি 
অবজ্ঞা প্রদর্শন করিলে সবংশে বিনাশ প্রাপ্ত হইতে হয়। পদ্মপুরাণে বৈশাখমাহাজ্বোে যম- 

বিগ্রংবাদে লিখিত আছে, হে দ্বিজ ! বৈষ্ণব দর্শন পূর্বক গ্রীতি ও আদর সহকারে অতযখান 
না করিলে নিরম্বপুরের অতিথি হইতে হয়। ২৫০। চতুর্থসন্ধে লিখিত আছে, নিখিল-সম্পত্তি- 

পূর্ণ হইলেও সাধুবৈষবচরণোদকবর্জদিত গৃহ তুন্বক্লাবাম পাদপের সদৃশ । ২৫১। 

অতঃপর বৈগ্ণবস্ত্রতি ।-_স্বন্দপুরাণে লিখিত আছে, মদ্গৃহে আপনাদের শুভাগমনে অদ্য 

আমি ধন্য ও কৃতরৃত্য হইলাম। বৈষণবদর্শন হরিদর্শনবৎ দুরাপ সন্দেহ নাই । ২৫২। আমি 

মেরু-মন্দর-সদৃশ রাশি রাশি পুণ্যসঞ্চয করিয়াছি সন্দেহ নাই, মেই হেতুই মহাত্মা! বৈধবের 

দর্শন লাভ হইল। ২৫৩। দশমন্কন্ধে গর্গ খবির গ্রতি নন্দোক্তি আছে, হে প্রভো !. গৃহী 

জনের কল্যাশবিধানার্থ ই মহজ্জনেরা নিজাশ্রম হইতে স্থানাস্তরে গমন করেন, স্বার্থের জন্ত 

নহে? গৃহীরা! অতীব কৃপণ, মূহুর্তের জন্তও গৃহত্যাগে সমর্থ নহে, মহাপুরুষগণ ক্কপা পূর্বক 

নিজে তাঁহাদের আলয়ে জাগমন করত দর্শন দিয় থাকেন। হে ভগবন্! ইহা ভিন্ন গৃহীর 
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চতুর্থন্বন্ধে সনকাদীন্ প্রতি পৃথুমহারাজশ্য ।-_ 
অহো আচরিতং কিং মে মঙ্গলং মঙ্গলায়নাঃ। য্য বো! দর্শনং হ্যাসীদ্দুরদর্শীনাং চ যোগিভিঃ 1২৫৫ 
অধনা অপি তে ধন্যাঃ সাধবো গৃহমেধিনঃ। যদৃগৃহা হৃহহ্বর্ধ্যাসতৃণতৃমীশ্বরাবরাঃ ॥ ২৫৬ 
কচ্চিন্নঃ কূশলং নাথ। ইন্দরিযারথার্থবেদিনাম্। ব্যসনাবাপ এতন্মিন্ পতিতানাং স্বকর্মভিঃ ॥ ২৫৭। 
ভবৎস্থ কুশনং প্রশ্ন আত্মারামেষু নেষ্যতে | কুশলাকুশলা যত্র ন সস্তি মতিবৃত্তয়ঃ ॥ ২৫৮। 

অথ বৈষ্বাভিগমনম।হাত্মযম্।. 

্বান্দে ্রীমার্কগেডেয়ভগীরথসংবাদে ।__ 

নং ্রজমানন্য বৈফবানাং নরাধিপ। পদে পদে যজ্ফলং ং প্রাঃ পৌরাণিকা দ্বিজাঃ 1২৫৯ ॥ 
সা ০০ এ ৮ শশী শা শিীসেপসাপিশ চি 

কচিৎ কদাচিদপি অন্তথ! পুজালা ভদা্থমিত্র্থঃ ॥ ২৫৪ ॥ মঙ্গলময়নং যেযাং হে ম্গলা- 

য়নাঃ। ময়! কিং মঙ্গলমাচরিতং যন্ত মে। যোগিভিরপি ছুর্দাশীনাং ॥ ১৫৫॥ যেষাং সাধূনাং 

গৃহাঃ অর্থাণাং পৃজ্যানাং বর্ধ্য৷ বরণীয়াঃ স্বীকারাহণঃ, চর্য্যেতি পাঠে আচরণযোগ্যাঃ অস্থাদয়ো 
যেযু তাদৃশাঃ। অন্থু চ তৃণঞ্চ ভূমিশ্চ ঈশ্বরে গৃহন্বামী চ অবরাশ্ঠ ভৃত্যাদয়ঃ ॥ ২৫৬॥ হে 

নাথাঃ। কচ্চিদিতি প্রশ্নে । হন্দরিয়ার্থং বিষয়মেব অর্থং পুরুষার্থং যে বিদস্তি তেষাং নঃ। 
ব্যদনানি উপ্যন্তে ষশ্মিন্ সংসারে ॥ ২৫৭॥ নম ভাগবতানামেব কুশলং পৃচ্ছাতে ন ত্বাত্বন- 

স্তত্রাহ ভবংস্বিতি। কুশলা অকুশলাশ্চ মতেবৃ তয়োইপি যেষাং ন সস্তি ॥ ২৫৮॥ এবং বৈষ্ণবা- 

নামভিগমনং সম্মাননং স্বতিঞ্চ লিখিত্বা ইদানীং ততন্নাহাত্যং লিখতি সংমুখমিত্যাদিনা নরা 
ইত্াস্তেন ॥ ২৫৪ | 

আলয়ে মহাপুরুষগণের উপস্থিতির কারণান্তর লক্ষিত হয় না। ২৫৪। চতুর্থস্কদ্ধে সনকাদির 

প্রতি পৃরুক্ষি আছে, অহো! মহাপুরুষগণ! আপনার! মঙ্গলায়ন, আপনাদিগের দর্শন- 
যোগিজনেরও দুশ্রাপ্য ; স্থতরাং আমি এমন কি মঙ্গলাচরণ করিয়াছি যে, আপনাদের দর্শন 

লাঁভ করিলাম ?২৫৫। অহো! পুজ্যগণ ধাহাদিগের ভবনে গমন পূর্ব্বক বারি, তৃণ, ভূমি, 

গৃহম্বামী ও ভৃত্যগণকে স্বীকার করেন, নির্ধন হইলেও সেই গৃহী ধন্বাদাহ্ সন্দেহ নাই। 

২৫৬। হে প্রতুদকল! আমর! নিজ্জ নিজ কর্ম্মফলে নিখিল ব্যসনের বপনক্ষেত্রস্বরূপ এই 
সংসারে পতিত হইয়! ইন্দরিয়গ্রামের রূপরসাদি বিষয়-সথখকেই পরমপুরুযার্থ জান করি) 
স্থতরাং আমাদিগের মঙ্গল কোথায়? ২৫৭। হে মহাপুরুষগণ! আপনার! মদ্গৃহে অভ্যা- 

গত, অভ্যাগতের কুশল জিজ্ঞাসাই গৃহীর কর্তব্য, নিজকল্যাণ জিজ্ঞাসা অবিধেয়, ইহা সত্য 
বটে, কিন্তু আপনারা আত্মারাম, আত্মাতেই আপনাদদিগের রতি, স্থৃতরাং কুশলাকুশল প্রশ্ন 

নিপ্রয়োজন । ২৫৮। 

অতঃপর বৈষণবসমীপে গমন-মাহাত্ম্য বর্ণিত হইতেছে ।-_্কন্দপুরাণে মার্কগেয়-তগীরথ- 
সংবাদে লিখিত আছে, হে বৃ! পৌরাণিক দ্বিজাতিগণ কর্তৃক উক্ত হইয়াছে যে, ধাহারা 

বৈষবজনের পুরো "গে উপস্থিত হন, পদে পদে তীহাদিগের হজলাভ হয়। ২৫৪৯। 

সপস্প্পপলস্াস্পীকীি সপ 
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তন্ত্র ।-_ অথ বৈষবস্থতিমাহাস্্াম্। 

প্রত্যক্ষং বা পরোক্ষং বা! যঃ প্রশংসতি বৈষ্ণবম্। ব্রক্ষহা মদ্যপ: স্তেম্ী গুরুগামী সদ নৃণাম্। 
মুচ্যতে পাতকাৎ সচ্চো বিষুরাহ নৃপোত্তম ॥ ২৬০ ॥ 

কিঞ্চ।-_ 

্রত্যক্ষং বা পরোক্ষং ব৷ যে প্রশংসস্তি বৈষবম্। প্রসাদাদ্ান্থদেবস্ত তে তরস্তি ভবার্ণবম্ ॥২৬১ 

অথ শ্বৈকবসম্মাননমাহাস্যাম্। 

তত্রৈবামূতসারোদ্ধারে।__ 

্রদধয়া দত্তমন্নধ বৈঞ্কবারিষু জীর্ধ্যতি। তদন্নং মেরুণ! তুল্য ভবতে চ দিনে দিনে । 
দৈবে পৈত্রে চ যো দগ্যাৎ বারিমাত্রস্ত বৈষ্কবে। সপ্তোদধিসমং তৃত্বা পিতৃণামূপতিষ্ঠতি ॥ 

বিষুঃধর্মে।_কিং দানৈঃ কিং তপোভির্বা যজ্ৈশ্চ বিবিধৈঃ কৃতৈঃ | 
সর্ববং সম্প্ভতে পুংসাং বিষুভক্তাভিপূজনাৎ ॥ 

পৃজয়েৎ বৈষ্ণবানেতান্ প্রষত্বেন বিচক্ষণ: | স্বশক্তা! বৈষবেভ্যো যদ্দত্বং স্তাদক্ষয়ং ভবেং॥ 
বৃহরারদীয়ে যজ্জমালু!পাখ্যানান্তে ।-_ 
হরিতক্তিরতান্ হস্ত হরিবুদ্ধা। প্রপৃজয়েং। তশ্ তুষ্যপ্তি বিপ্রেনা ত্রহ্ধাবিষুশিবাদয়ঃ ॥ ২৬২ ॥ 
হরিপুজারতানাধ হরিনামরতাত্মনাম্। শুশ্রযাভিরতা াস্তি পাপিনোইপি পরাং বিডির 

৮ রা ০৮০ ৯ সা প্ত  ই 

গুরুগানী গুরুতল্পগঃ | নৃণাং মধ্যে । নর ইতি পাঠো বা॥ ২৬০ ॥ ॥ যন্তপি যখালিখনক্রমং 
বৈষ্ণবসম্মাননমাহাত্ম্যানস্তরমেব বৈষ্থবস্তুতিমাহাত্ব্যং লিখিতুমুপযুজ্যতে, তথাপি প্রথমং 

স্বতিস্ততঃ সম্মাননমিত্যপেক্ষয়া তথ! সম্মাননমাহাত্মযন্ত বাহুল্যাচ্চ তস্য পশ্যান্ত্িখনং ॥ ২৬১ ॥ 

র্বদোষনিহ ণরকত্বাদ্বৈষবা এবারযস্তেমু জীর্ধ্যতি, ্খং তৈতৃক্্যতে ভা্থ | হে 

অনস্তর বৈফবস্বতি-মাহাত্ম্য। _উ্ত পুরাণেই লিখিত আছে যে, হে নৃপতে ! মানব- 
গণের মধ্যে নিরন্তর বরন্মঘাতী, ম্বরাপার্ী, স্থবরণস্তেরী ও গুয়নদারগামী হইলেও সম্গুখে বা 

পরোক্ষে বৈষ্ণব প্রশংসাকারী ব্যক্ষি আশু পাপ হইতে উত্তীর্ণ হইয়া থাকেন? শ্বয্ং বিষু ইহা 
কীর্তন করিয়াছেন। ২৬০। আরও লিখিত আছে, প্রত্যক্ষে বা পরোক্ষে বৈষবের প্রশংসা 
করিলে হরির গ্রসাদদে সংসারসাগর হইতে উত্তীর্ণ ছওয়! যায় । ২৬১। 

অতঃপর বৈষ্ণবসন্মানমাহাত্ময কথিত হইতেছে ।-_উক্ত পুরাণের অমৃতসারোদ্ধার প্রস্তাবে 
লিখিত আছে, বৈষবগণের উদ্রানলে শ্রদ্ধাসহকারে দত্ত অন্ন জীর্ণতা প্রাপ্ত হইলে উহা! দিন 
দিন সুমের গিরির সদৃশ হয়। দেবকার্যে অথবা পিতৃক্রিয়ায় বৈষ্ণব ব্যক্তিকে জলমাত্র অর্পণ 
করিলে সেই জল সপ্তসাগরসদৃশ হইয়া পিতৃলোকসমীপে সমাগত হয়। বিফুধর্দোতরে 
লিখিত আছে, দান, তপ ও জ্াঙ্ছষ্ঠানে কি ফল? হরিভক্তজনের পুজা করিলে নিখিল 

সম্পত্িই প্রাপ্ত ওয়া ধায়। সুতরাং সরে বৈষ্ণবগণের অর্চনা করাই সুধী বাকি কর্তধা। 
নিজ সাঘর্থ্যানুসায়ে বৈ্বদিগকে ঘাহ। প্রদত্ত হয়, তাহাই অক্ষয় ফলের হেতু হইয়া থাকে? 

৪) 



৫৭৩ নী হীহরিভক্ভিবিলানঃ । | *ম বিলাস; 

তীত্রেব যজ্ধ্বজোপাখ্যানস্তারস্তে ।__ 

সংসারসাগরং তর্দুং য ইচ্ছে্থুনিপুঙ্গবাঃ | স ভজেদ্ধরিভক্তানাং ভক্তাংস্তে পাপহারিণঃ ॥২৬৩| 

তদন্তে চ। _ 
যো বিঞ্ণভক্কান্ নিষ্ধামান্ ভোজয়েং শরদ্ধয়ান্থিতঃ| ত্রিসপ্তকূলসংযুক্তঃ সযাঁতি হুরিমন্দিরম্ । 

বিষ্ণভ কায় ঘে৷ দগ্যাক্লিফামায় মহাত্মনে । পানীয়ংবা ফলং বাপি স এব ভগবান্ হরিঃ। 
বিষ্ুপুজাপরাণান্ত শুশ্বষাং কুর্দতে হি যে। তেযাস্তি বিষ্ুভবনং ত্রিসপুপুরুযান্বিতাঃ ॥ 

দেবপুজাপরে। যস্য গৃহে বসতি সর্বদা । তত্রৈব সর্বদেবাশ্ঠ হরিশ্চৈৰ শ্িম্বান্িতঃ ॥ ২৬৪ । 

লৈঙ্গে।_নারায়ণপরে৷ বিছ্বান্ যন্ান্ং প্রীতমানসঃ। অশ্নাতি তদ্ধরেরান্তং গতমন্নং ন সংশয় ॥ 

্বার্চনাদপি বিশ্বাত্মা গ্রীতে। ভবতি মাধবঃ | দৃষ্ট1 ভাগবতন্যান্নং স তৃঙ্ক্তে ভক্তবৎনলঃ ॥২৬৫। 
্রাহ্ে শ্রভগবদ্ধাক্যং।__ ্ 

নৈবেদাং পুরতো স্থত্তং দৃষ্টেবব স্বীকৃত ময়া। ভক্তন্য রসনাগ্রেণ রসমস্্লামি পদ্পজ ॥ ২৬৬। 
পান্মোত্তরখণ্ডে শ্রীশিবোমাসংবাদে ।__ 

আরাধনানাং র্কোবাং বিক্কোরারাধনং পরমূ। তম্াং পরতরং দেবি তদীয়ানাং মমর্চনমূ। ২৬৭ 

পরেন ॥ ২৬২॥ তে হরি কুচক্তা:। পাপং সংসারছঃ খং জগহারিণঃ ॥ ২৬৩।॥ দেব: 

শ্রীকষন্তন্য পৃজাপরঃ ॥ ২৬৪ ॥ স ভক্তব্সলো মাধবঃ শ্রীকৃষ্ণ; ॥ ২২৫ ॥ পুরতঃ শ্রীশালগ্রাম- 
শিলাদিরূপিণো। মমাগ্রতো ন্তস্তমেব সং ॥ ২৬৬॥ পরং শ্রেষ্ং। পরতরং পরমত্রেষ্ং ॥ ২৬৭॥ 

০৮ শী আপ ৭ শপ শক পল পপ শশী পা আত ০ শপ শা শত শপ ০ শপ শপ ও 

ৃহজারদীয়পুরাণে যজমারীর উপাখ্যানের অন্তে লিখিত আছে, হে দিজসততম ৃ  বিষুভক্তি 

নিষ্ঠ বৈষ'বদিগকে হরিজ্ঞানে অর্চনা করিলে বিধি, বিষণ ও হর প্রভৃতি সকলের প্রীতি সাধিত 
হয়। ২৬২। পাতকী হইলেও বিষ্ুপৃজ্ানিষ্ঠ ও বিষুটনামপরায়ণ (বৈষ্ণবগণের সেবাকারীরা- 

পরম! গতি লাভ করেন। উক্ত পুরাণের যজ্ঞধ্বজোপাখ্যানের প্রথমেই লিখিত আছে, হে 
তাপসমুত্তমগণ ! ভবসাগর-তিতীর্যুঁ ব্যক্তিরা বিষুণভক্তগণের ভক্ষদিগকে উপাসনা করুন্, 
তাহারা ভবছুঃখহারী | ২৬৩ | উক্ত উপাখ্যানের শেষে লিখিত আছে, শ্রদ্ধা সহকারে নিক্ষাম 

হরিভক্তগণকে ভোজন করাইলে একবিংশতিকুলসহ হরিধামে গতি হয় | নিষ্কাম হরিভককে 
জল বা ফল দান করিলে সেই দাতাই হরিসদৃশ বলিয়া গণনীয়। হরিহক্তিনিষ্ঠগণের সেব। 
করিলে একবিংশ পুরুষ মহ হরিধামে গতি হয়। হরিপুজাপরায়ণ বৈষ্ণব নিরস্তর যে ব্যক্তির 
আলয়ে অধিষ্ঠিত থাকেন, নিখিল দেবতা ও স্বয়ং হরি তথায় শ্রন্ধাসহকারে অবস্থিতি করেন। 
৩৬৪। লিঙবপুত্রাণে লিখিত আছে, হুরিপরায়ণ স্থধী ব্যক্তি প্রসন্নচিত্তে যে অন্প মেবন করেন, 
সেই অন্ন ভগবানের বদনপক্পগত বুঝিবে সন্দেহ নাই। ভক্তবৎনল জগদাত্মা! হরি স্বীয় অর্চনা 
অপেক্ষাও বৈষ্ণবের অন্ন দর্শনে প্রসন্ন হন এবং তাহা সেবন করেন। ২৬৫। ব্রদ্ষপুরাণে ভগ- 

বানের উক্তি আছে, হে ত্রন্ধন্! মদীয় শালগ্রামাদি মূর্তির সম্মুখে যে অল্প অর্পিত হয়, আমি 
দর্শনা তাহা স্বীকার করিয়া থাকি, কিন্তু ভক্তের রসনাগ্রে রসান্বাদন করি। পল্মপুরাণে 



১০ম বিলাসঃ। ] শ্রীঞ্হরিভক্তিবিলাসঃ | ৫৭১ 
অর্চয়িত্ব। তু গোবিন্দ তদীয়ানার্চয়েত্ব যঃ। ন স ভাগবতো জ্ঞয়ঃ কেবলং দিক: স্থৃতঃ | 
তম্মাং সর্বপ্রযত্বেন বৈষণবান্ পৃজয়েং সদা। সর্বব* তরতি হুঃখৌধং ম্হাভাগবতার্চনাৎ 1২৬৮॥ 

একাদশে শ্রীভগবন্ধাক্যং ।__বৈষ্ণবে বন্ধুসৎকত্যা ॥ ২৬৯ ॥ ন্তজপুজা ছাধিক! ॥ ২৭০ । 
কিঞ্চ স্কান্দে শ্রীমার্কণ্ডেয়-ভগীরথসংবাদে ।___ 

কম্মণা মনম। বাচা যেইচ্চয়স্তি সদ হরিম্। 

তেষাং বাক্যং নইরঃ কাধ্যং তে হি বিষুসম। নরাঃ॥ ২৭১ ॥ 

ইত্যাদৃতোহম্শূণযান্তকিশাস্ত্াণি তত্র ট৯। শ্রীভাগবতমন্রাপি রুষ্ণলীলাকথাং মুহুঃ ॥ ২৭১ ॥ 
কান্দে শ্রীত্রহ্ষনারদসংবাদে ।-_ 
বৈষবানি চ শীস্ত্রাণি যে শৃস্তি পঠস্তি চ। ধন্যান্তে মানবা লোকে তেষাং কৃষ্ণ; প্রসীদতি ॥ ২৭৩ 
এ স্পসসর.. ্ী। প ত ল  এ 

মহৎ যৎ ভাগবতানামর্চনং তম্মাৎ॥ ২৬৮॥ বৈফবেইঘিষঠানে মৎপুজনধ তসথয্ে বন্ধুবৎ 

সংমাননেত্যর্থঃ ॥ ২৬৯ ॥ পুনশ্চ কথয়িষ্যামি মন্তক্রেঃ কারণ পরমিতি প্রতিজয়োক্তং 

মন্তক্কেতি। মন্তক্তানাং পুজ। মত্তোইপ্যভ্যধিকা বিশেষেণ কাধ্যেত্যর্থঃ ॥ ২৭ ॥ এবমন্নাদি- 
সমর্পণেন সম্মাননং লিখিত্বা ইদানীং বাকাপরিপালনেনাপি সম্মানঃ কার্ধাঃ ইতি লিখ'ত 
কর্্মণেতি। কায়াদিব্যাপারেণ ত্রিধা সদ! যে অর্চয়স্তি। যত্বা কর্শমাদিনা তেষাং বচঃ কার্যামিতি 

সম্বন্ধ: ॥ ২৭১ ॥ ইতি এবমাদৃতঃ সন্ ভগবস্তক্তিপরাণি শাস্্রাণোব অন্থ নিরস্তরং শৃণুয়াৎ। 
তত্র ভক্তিশাস্ত্রেযু চ মধ্যে শ্ীভাগবতং বিশেয়তোইমুশৃণুয়াৎ। অন্র শ্রী ভাগবতেহপি কৃষ্ণন্য লীলা- 
কথাং দশমন্কন্ধাদিসন্বদ্ধিনীমন্ন নিরস্তরং শৃণুয়া দিত্যর্থ: ॥ ২৭২॥ ভক্তিশান্ত্রাদীনাঞৈষাং প্রত্োকং 

মাহাস্ম্যং লিখিষ্যন্লাদৌ সামান্যতো! বিষুভক্তিসন্বদ্ধিশা্তরমাহাত্মাং লিখতি বৈষ্ণবানিত্যাদিনা 
সদেত্যন্তেন। পূর্বব্চ পুজাঙ্গত্বেন ম্পনে পুরাণপাঠন্ত মাহাত্ম্য লিখিতং, অধুন! চ পৃজান- 

উত্তরখণ্ডে শিবোমাসংবাদে লিখিত আছে, যাবতীয় আরাধনার মধ্যে হরির আরাধনাই প্রধান; 

কিন্তু তদপেক্ষ! বৈষ্ণবের পৃজা গরীয়পী। ২৬৭। বৈঞণব-পৃজা৷ পরিত্যাগ পূর্ব্বক গোরিন্দের 
অর্চনা করিলেও তাহাকে ভগবস্তক্ত বল! যায় না, সে দাম্ভিক বলিয়! বিদিত ; স্থতরাং সর্বদা 

যত্ব সহকারে বৈষ্ণবের অগ্চনা করিবে; কারণ, মহা'াগবতের পুজা নিখিল ছুঃখহারিণী | ২৬৮। 
একাদশস্বদ্ধে লিখিত আছে, ভগবান্ বলিয়াছেন, বন্ধু-সত্কতি দ্বার বৈষ্ণবে মদীয় অঙ্চন! 

করিবে। মংপৃজনাপেক্ষা মন্ভিক্কের পুজাই গরীয়সী। ২৬*_-২৭.। স্বন্দপুরাণে মার্কণ্ডেয়- 

 ভগীরথ-সংবাদে লিখিত আছে, ধাহার! কায়মনোবাক্যে নিরস্তর জনার্দীনের অচ্চন! করেন, সেই 
সকল ভজনাকারীর বাক্য" গ্রতিপালন করা মানবগণের কর্তব্যঃ কেন না, উ*হারা হরির 
সদৃশ। ২৭১। এইরূপ সমাদৃত হয় বৈষ্ণবগণ-সকাশে ভগন্তকি-প্রধান শাস্সমূহ আকর্ণন 

করিবে, ভক্তিশান্ত্সমূহের মধ্যে আবার বিশেষরূপে ভাগবত শ্রবণ করিবে এবং এঁ ভাগবতের 
মধ্যেও আবার দশম স্বন্ধে বর্ণিত প্রীহরিলীলা সর্বদা শ্রবণ করিবে। ২৭২। 

অনস্তর বৈফবশান্ম-মাহাত্থ্া বর্ণিত হইতেছে ।-_স্বন্দপূরাণে ত্রক্ষ-নারদ-সংবাদে লিখিত 



৫৭২ প্ীশ্রীহরিভক্তিবিলাসঃ [ ১*ম বিলাস; 

বৈষ্ণবানি চ শাস্ত্রাণি যেইর্চয়্তি গৃহে নরাঃ। সর্ববপাপবিনির্ম,ক্ত। তবস্তি সর্ববন্দিতাঃ ॥ 
সর্বন্বেনাপি বিপ্রেন্্র কর্তব্য; শাস্্রসংগ্রহঃ। বৈষ্ণবৈস্ব মহাভক্তযা তৃষ্ার্থ, চক্রপাণিনঃ ॥ 
ভিষ্তে ১বফবং শান্ত লিখিতং ষন্য মন্দিরে । তত্র নারায়ণে দেব: শ্বয়ং বসতি নারদ ॥ 
পৌরাণং বৈষণবং শ্লোকং স্্োকার্ধমথবাপি চ। ক্লোকপাদং গঠেদ্যস্ত গোসহম্রফলং লভেৎ ॥২৭৪ 
দেবতানামৃযীণাঞ্চ যোগিনামপি ছুল্নভম্। বিপ্রেন্্র বৈধবং শাস্ং মহ্ষ্যাণাঞ্চ কা কথা ॥ 

তত্বৈব প্রকষ্ণাঙ্জুনসংবাদে।_ 

মম শাস্তাণি থে নিত্যং পৃজযস্তি পঠন্তি চ। তে নরাঃ কুরুশার্দূল মমাতিথ্যং গতাঃ সক! ॥২৭৫ ॥. 
মম শান্ত্রগ্রবক্তারং মম শাস্তান্থচি *কম্। চিন্তয়ামি ন সন্দেহো৷ নরং তং ঢাত্ববৎ সদ ॥ ২৭৬॥ 
তত্রেব।-- অধ শ্ীমস্তাগবতমাহাত্ব!ম্। 

জীবিতাদধিকং যেষাং শাস্্ং ভাগবতং কলৌ। ন তেষাং ভবতি ক্লেশে। যাম্যঃ কল্পশতৈরপি ॥ 
ধারয়স্তি গৃহে নিত্যং শান্ত্ং ভাগবতং হি যে। আস্ফোটয়স্তি বল্গন্তি তেষাং গ্রীতাঃ পিতামহাঃ॥২৭৭ 

যাবদ্দিনানি বিপ্র্ষে শান্ত্ং ভাগবতং গৃহে। তাবৎ পিবস্তি পিতরঃ ক্ষীরং সপির্মধৃদকম্॥ 
০টি সিলে 

স্তরং সংসঙ্ষে বৈষ্ণবশাস্ত্শ্রবণাদীনাং মাহাত্ম্যমিতি ভেদঃ। কিন্তু প্রায়ো ঘয়োরৈক্যাৎ তত্র 
লিখিতং মাহাত্মামত্্ দ্রষ্টব্যমত্র লিখিতং তত্র চেতি ॥ ২৭৩॥ পৌরাণং পুরাণসম্বন্ধিনং | বৈষাবং 
বিষ্ুপরং ॥ ১৭৪ ॥ আতিথ্যং অতিথিবৎ পরমাদরণীয়তামিতার্থঃ ॥ ২৭৫ ॥ চিন্তয়ামি কদাচিদপি 
ন বিশ্মরামীত্যর্ঘ: ৷ যদ্ধ! ত্য যোগক্ষেমমন্থসন্দধে ॥ ২ ৭৬॥ প্রীতাঃ হষ্টাঃ সন্তঃ বল্গঞ্জি নৃত্যা- 
দিকং কুর্বপ্তি ॥ ২৭৭। আহ্তেত্যত্র ভকারস্থানে হুকারশ্ছান্দস: ভূতসংপ্রবো মহাপ্রলয়ন্তৎ- 

আছে, সংসারে বৈফবশান্ত-শ্রোতা ও বৈষণব-শাস্্াধায়ীরাই ধন্ত ; হরি নিরন্তর ত্রাহাদিগের 
প্রতি প্রীত থাকেন। ২৭৩। গৃহে বৈষ্ণবশাস্ত্রের অচ্চনা! করিলে নিখিল পাতক হইতে 
উত্তীর্ণ হইয়। সকলের পৃজনীয় হইতে পারে। হে দ্বিজসত্তম ! গ্রীহরির গ্রীতর্থ মহতী ভক্তি 
সহকারে বৈষণবশান্্র সংগ্রহ কর! বৈষবগথের অবশ্ কর্তব্য। হে দেবর্ষে! লিখিত বৈফব- 
শান্্ব গৃহে অধিঠিত থাকিলে নেই গৃহে ম্বয়ং হরি বিরাজ করেন। পুরাণসন্বন্ধী হরিমাহাত্মা- 
প্রকাশক শ্নোকের একটা, অন্ধাংশ অথব! পাদমাত্রও অধ্যয়ন করিলে গো-সহম্্দাীনের ফরভাগী 
হইতে পারে। ২৭৪। হেবিপ্রসত্তম! মানবের কথা দুরে থাকুক্, বৈষবশান্তর খষি, দেবতা 
ও যোগিজনেরও দৃত্রাপ্য। উক্ত পুরাণের রুফণাঞ্ছুন-সংবাদে লিখিত আছে, হে কুরুপ্রবীর ! 
সর্বদ। মদীয় শাস্ত্র অধ্যয়ন বা! শ্রবণ করিলে মতমন্বদ্ধে নিত অভিথিবৎ পুজ্য হইতে গারে। 
২৭৫। আমি নিরস্তর মচ্ছান্ত্রবক্তাকে ও মচ্ছাস্চিন্তককে 'াপনার স্থায় ্াবন! করিয়া 
থাকি । ২৭৬। ৯. ্ 

অনন্তর ভাগবত-মাহাত্্য বর্ণিত হইতেছে ।-_উক্ত পুরাণেই নিখিত আছে, যে কন 
ব্যক্তি কলিকালে ভাগবত শাস্্কে আত্মজীবন অপেক্ষাও অধিক জান করেন, গত কেও 
তাহাদিগকে যামা বন্তরণা ভোগ করিতে হয় না। সর্ববদ! গৃহাত্যত্তরে ভাগৰতশাস্ব বিরাজিত 



১*ম বিলাস: 1] ভীহ্ীহরিভক্তিবিলাসঃ। ৫৭৩ 

যেহচ্চয়গি সদা গেহে শাস্্ং শাগবতং নরাঃ। প্রীণিতান্তৈষ্চ বিবুধা যাবদাহ্থৃতসংপ্লবম্ ॥২৭৮ 
ষচ্ছগ্তি বৈধুবে ভক্ত শাস্ং ভাগবত হি যে। কল্পকোটিনহআ্রাণি বিষ্ুলোকে বসস্তি তে 

স্নোকার্ধং ্লোকপাদং বা বরং ভাগবতং গৃহে। শতশোইথ সহশৈশ্চ কিমগৈঃ শান্সংগ্রহৈ: ॥ ২৭৯ 

ন যন্ত তিষ্ঠত্বে গেহে শান্্রং ভাগবতং কলৌ। ন তম্য পুনরাবৃত্তির্ধাম্যাৎ পাশাৎ কদাচন। 
কথং স বৈষবে! জেয়ঃ শাস্ত্রং ভাগবতং কলৌ। গৃহে ন তিষ্ঠতে যন্ত স বিপ্রঃ শ্বপচাধমঃ ॥ 
যত্্ যত্র ভবেঘ্িগ্র শাস্ত্ং ভাগবতং কলৌ। তত্র তত্র হুরির্ধাতি ত্রিদশৈঃ সহ নারদ ॥ 
তত্র সর্ববাণি তীর্ঘানি নদীনদসরাংসি চ। ঘত্র ভাগবতং শাস্ত্ং ভিষ্তে মুনিসতম ॥ 

তর সর্ববাণি তীর্থানি সর্কের যজাঃ সথদক্ষিণাঃ। যত্্র ভাগবতং শাস্ত্ং পৃজিতং ভিত গৃহে ॥ 

কিঞ্চ।--নিত্যং ভাগবতং মস্ত পুরাপং পঠত্বে নরঃ। প্রত্যক্ষরং তবেতদ্য কপিলাদানজং ফলম্ ॥ 

গ্লোকার্ধং শ্লোকপাদং ব৷ নিত্যং ভাগবতোস্ভবম্ । 

পঠেৎ শৃণোতি বা ভক্ত্য। গোসহঅফলং লভেৎ॥ 

যঃ পঠেৎ প্রয়তো নিত্যং ক্লোকং ভাগবতং মুনে। 
অষ্টাদশপুরাণানাং ফলং প্রাপ্মোতি মানবঃ ॥ ২৮০ ॥ 

পর্য্যন্ত: ॥ ২৭৮॥ ভাগবতং শ্রঙাগবতীয়মিত্যর্থঃ ॥ ২৭৯॥ শ্রীাগবতসংগ্রহশ্ত নিত্যতামাহ ন 
সপ রশ সস শর ০ হি স্ব সক সপ ০০০ সপ শা" সপ » ৮ পাপা পশপপিাপপি্ পাশ পাপা পা 

থাকিলে সেই গৃহীর পিতামহেরা প্রছুল্পমনে আন্ফোটন ও নৃত্য করেন। ২৭৭। হেবিপ্র্ষে! 

ভাগবতশাস্ত্র যতসংখ্য দিন গৃহে বিরাজ করে, পিতৃগণ ততসংখ্য বর্ধ ক্ষীর, ম্বশ, মধু ও জল 

সেবন করিয়া থাকেন। গৃহে ভাগবত শাস্ত্রের পূজা করিলে স্থরগণ আপ্রলয়, পরিতৃণ্ণ 

থাকেন। ১৭৮। ভক্তিমান্ হুইয়! বৈষ্কবকরে ভাগবত শাস্ত্র অর্পণ করিলে সহম্ম কোটিকল্প 

যাবৎ বিষুখামে বমতি হয়। ভাগবতের অর্ধাঙ্সোক অথব| একচরণমাত্ও গৃহে বিরাজিত 

থাকা শ্রেয়ঃ; তথাপি শত শত সহম্ব সহম্র শাস্তান্তর স্থাপনের আবশ্বক নাই। ২৭৯।, কলি- 

যুগে গৃহে ভাগবত শাস্ত্র বিরাজ্িত না থাকিলে তাহাকে শমনবন্ধন হইতে আর পুনরাগমন 

করিতে হয় না। কলিকালে গৃহে ভাগবত শাস্ত্র বিধাজিত না থাকিলে সেই দ্বিজাতিকে শ্বপচ 

অপেক্ষাও নিকৃষ্ট জানিবে, তাহাকে কিরূপে বৈষ্কব বলিয়া! জাত হওয়া যাইতে পারে? হে 

দেবর্ষে! কলিযুগে ঘথায় যথায় ভাগবতশান্্র বিরাজ করে, স্বয়ং হরি স্থরগণ সহ তথায় গমণ 

করেন। হে খষিগ্রবর! যথায় ভাগবতশাস্ত্র বিদ্যমান থাকে, তথায় নদ, নদী, সরোবর 

প্রভৃতি নিখিল তীর্ঘই বিরাজিত। যে গৃহে ভাগবতশাস্ত্ সম্পৃজ্ধিত হুইয়! বিরাজ করে, তথায় 

নিখিল তীর্থ ও সঘক্ষিণ যজ্ঞ সকল অধিঠিত হইয়া থাকে । আরও লিখিত আছে, নিত্য 

ভাগবত-পুরাণ অধ্যয়ন করিলে প্রতি বর্ণে কপিলাদানের ফল গ্রাধ হওয়া যায়। প্রত্যহ 

ভক্তিধন্ হইয়া ভাগবতের গ্লোকার্ধ বা পাদমাত্র অধ্যয়ন অথবা! শ্রবণ করিলেও সহ 

গোদানের ফল হইয়া থাকে। হে খষে! প্রত্যহ স্দ্ধমন! হইয়া স্ঠাগৰতের ক্লোক অধ্যয়ন 
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তত্ৈব মার্কগ্ডয়েতগীরথসংবাদে ।-- 

যে৷ ছি ভাগবতে শাস্ত্রে বিশ্বমাচরতে পুমান্। নাভিনন্দতি ছৃষ্টাত্ম। কুলানাং পাতয়ে স্বতম্ ॥ :৮১ 

পাম্মে গৌতমাম্বরীষসংবাদে ।__ 

অন্বরীষ শুকপ্রোক্তং নিত্যং ভাগবতং শৃণু। গঠন স্বমুখেনাপি যদীচ্ছসি ভবক্ষয়ম্ ॥ 

শ্নোকং ভাগবতং বাপি শ্লোকার্ঘং পাদমেব বা। লিখিতং তিষ্ঠতে যস্ গৃহে তস্য সদ! হরিঃ | 

বসতে নাব্্ সন্দেহে। দেবদেবো! জনার্দনঃ ॥ 

দ্বারকামাহাত্য্ে শ্রীমার্কণেয়েন্দ্র্যয়সংবাদে 1. 

প্রমস্ভাগবতং শান্ত্রং পঠতে কৃষ্ণসন্গিধৌ। কুলকোটিশতৈরুক্তঃ ক্রীড়তে যোগিভিঃ সহ ॥ ১৮২ ॥ 

গারুড়ে । _অর্থোইয়ং ত্রক্ষসথত্রাণাং ভীরতার্থবিনির্ণয়ঃ 

গায়ত্রীভাষ্যবূপোইসে৷ বেদার্থপরিবৃংহিতঃ | 

পুরাণানাং সামরূপ: সাক্ষান্তগবতোদিতঃ ৷ দাদশন্বদ্বযুক্রোইয়ং শতবিদ্ষেদসংযুতঃ | 

গ্রন্থোইষ্টাদশসাহ্রঃ শ্রীমস্ভাগবতাভিধঃ ॥ ২৮৩ ॥ 

তম্মিন্নেব ভাগবতে গ্রথমস্কন্ধে ।-_- 

ধর্মঃ প্রোজ বিতকৈতবোহত্র পরমে। নির্মসরাণাং সতাং 

বেদ্যং বান্তবমত্র বন্ত শিবদং তাপত্রয়োন্ম লনং। 
০ শপ পরপর পার এরা 

যস্তেতি দ্বাভ্যাং ॥ ২৮০ ॥ বিশ তৎগাঠাদাবস্তরায়ং |নচ তরভিনন্তি য:। ২৮ ॥ কৃষসন্নিধে 

ক্রীড়তি। যোগিভিঃ ভঞ্চিযোগপরৈঃ | যদ্বা৷ কৃষ্ণমংযোগবস্তিঃ সহ ক্রীড়াতি ॥ ২৮২ ॥ ব্রক্ম- 

সুত্রাপাং বেদাস্তস্ত্রাপাং পুরাণানাং মধ্যে সামরূপঃ শ্রেষ্ঠ ইত্যর্থঃ। সারেতি বা পাঠঃ। 

বিচ্ছেদাঃ প্রকরণানি ॥ ২৮৩॥ তথা স্বতঃ প্রমাণভূতানাং বেদানাং সর্বাণ্যেব বচনানি 
৯ শশ্পাগ শাশীশ্প শীট পপির ০ শা শিপ 

৩. ৯ সপ স্্পপাল পাশপাশি সপ জাত উপ পপ এপ রি এ স্পা রা সস 

শা শপ শপ পপ» * শে ৭ পাস পাশপাশি | পিসী পপ ০ পপ পপ পাশ শপ শপ শসা পপ পপ আপ শা পট জপ শপে শপ শপ শপ শী 

করিলে অষ্টাদশ পুরাণ পাঠের ফলভাগী হওয়! যায়। ২৮*। উক্ত পুরাণে মারকত্েভগীরধ 

সংবাদে" লিখিত আছে, ভাগবত অধায়নাদ্দিতে অভিনন্দন ন| করিয়! বিষ্বাচরণ করিলে 

সেই ছুরাত্ম! হ্বীয় শত কুলকে অধোগামী করিয়া দেয়। ২৮১। পদ্মপুরাণে গৌতমান্বরীষ- 

সংবাদে লিখিত আছে, হে অন্বরীষ ! ভববন্ধগ্ছেদে বাসন! থাকিলে প্রত্যহ শুককধিত ভাগ- 

বত শ্রবণ বা নিজমুখে অধ্যয়ন কর, ভাগবতের একটা শ্লোক, শ্লোকার্ঘ অথব। পাদমাজ 

লিখিত হইয়! যে ব্যক্তির গৃহে বিরাজ করে, দেবদেব হরি নিরস্তর তদীয় হুবনে অধিষ্ঠিত 

থাকেন। দ্বারকা-মাহাজ্মো মার্কগ্ডেয়-ইন্ত্র্যয় সংবাদে লিখিত আছে, শ্রীহরির পুরোভাগে 
ভাগবত শাস্ত্র অধ্যয়ন করিলে স্বীয়-কোটিকুল সমবেত হইয়া ভক্তিরসিক বৈষবগণ সম্ি- 

ব্যাহারে শ্রীহরির সমীপে ক্রীড়া করিতে পারে। ২৮২। গরুড়-পুরাণে লিখিত আছে, 
শ্রীমদ্ভাগবত বেদাস্তস্থত্রের অর্থন্বরপ, ভাগবতের অর্থ-বিনির্ণায়ক, গায়ত্রীর ভাষ্যরূপ, 
বেদার্থবোধক এবং নিখিল পুরাণমধ্যে গরীয়ান্। এই ভাগবত সাক্ষাৎ ভগবান্ কর্তৃক 
প্রোজ, ঘাদশন্বদ্ধ-সমদ্িত, শত প্রকরণযুক্ত এবং অষ্টাদশ সহ ক্লোকে নিবন্ধ । ২৮৩। 
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শ্ীস্তাগবতে মহামুনিকৃতে কিংবা পরৈরীশ্বরঃ 
সদ্য হদ্যবরুধ্যতেইত্র কৃতিভিঃ শুশ্রাযুভিত্তৎক্ষণাৎ ॥ ২৮৪ | 

০ আপস 
সপ্ত পপ ৯ পা হস (০, রস্রররাারররর্, ওঃ তএ্ 

প্রমাণভূতানি, তথা সর্বববেদফলন্য শ্রীভাগবতম্ত বচনান্তেব স্বয়ং পরমপ্রমাণভূতানীতি তৈরেব 
তন্নাহাত্ম্যং লিখতি ধর্ম ইত্যারিভিঃ ৷ তত্র প্রথমং শ্রোতৃপ্রবর্তনায় শ্রভাগবতম্য কা গুত্রয়- 

বিষয়েভ্যুঃ সর্বশান্ত্রেত্যঃ শ্রৈষ্ঠ্যৎ দর্শয়তি ধর্ম ইতি। অত্র শ্রীমতি স্থন্দরে সাক্ষাদ্ভক্তি- 

সম্পতিমতি বা ভাগবতে পরমো ধর্ম! নিরূপ্যতে। সাক্ষাদেবান্তীতি বা। এতৎসেবযৈব 
স স্বতঃ প্রাপ্তঃ স্যাদিতি ভাবঃ। . পরমত্ে হেতুঃ। প্রকর্ষেণ উজঝিতং ত্যক্তং কৈতবং 
ফলাভিসদ্ষিলক্ষণং কপটং যন্মিন্ সঃ প্রশবেন মোক্ষাভিসদ্ধিরপি নিরস্তঃ, কেবলমীশ্বরারা- 
ধনলক্ষণে। ধর্ম ইতার্থঃ। অধিকারিতোইপি ধর্মশ্য পরমত্বমাহ নির্মৎসরাণাং। পরোৎ. 

কর্যাসহনং মত্নরঃ তত্রহিতানাং তাং ভৃতান্ুকম্পিনাং। যদ্বা পরমত্তবহেতুতয়া প্রোজ. 
ঝিতকৈতবত্বমেব প্রতিপাদয়তি । মংসরকারণে বর্তমানেইপি মংসরহীনানাং তাং ভগবন্ত- 
ক্তানামিত্যর্থ:। কর্দিণাং ম্পর্দাদিহেতুসন্তাবেন মৎসরন্ব গ্াবন্বাৎ জ্ঞানিনাঞ্চ কর্াদিপরি- 
ত্যাগেন মৎসরকারণাভাবাং। তক্কানাস্ত পৃজাদিভগবদ্ধন্শপরাণাং কর্শিণামেব মংসরসম্ভ- 

বেহপি ভক্তিম্বভাবেন পরম্পরমাসক্ত্যা ভগবৎকথা-শ্রবণাদিনান্তোন্যং প্রীতিসম্পত্ত্যা মৎসরার্দি- 
দোষান্গংপত্তেঃ। এবং কর্শকাগুবিষয়েভ্যঃ শান্ত্রেভাঃ শৈষ্ট্যমুক্তং। জ্ঞানকাগ্ডবিষয়েভ্যো- 
২পি শ্ৈষ্ট্যমাহ বেদ্যমিতি। বাস্তবং পরমার্থভূতং বস্ত বেদ্য। নতু বৈশেধিকাণামিব 
দ্রব্যগুণাদিরপং। যদ্ধা বাস্তবশব্ধেন বস্তনোইংশো। জীবঃ বস্তনঃ শক্তিমাঁয়। চ বস্ত্বনঃ কার্য্যং 
জগচ্চ। তৎসর্বং বন্বেব ন তু তত*পৃথগিতি। বেদ্যম্ অযত্বেনৈব জ্ঞাতুং শক্য। ততঃ 
কিমত আহ। শিবদং পরমন্থখদং। আধ্যাত্মিকাদিতাপত্রয়োস্ুলনঞ্চ । যদ্বা বন্ত সারভৃতং 
ভগবস্তক্তিলক্ষণং তন্তাপি বন্ত প্রেম তৎ বেদ্যং প্রাপাং। বিদ লাভ ইতাম্মাৎ। এবং সাধন- 
সাধকসাধ্যঘ্বার! ক্রমেণ শৈষ্্যং দর্শিতং। কর্তৃতোহপি শ্ৈষ্ঠ্যমাহ মহামুনিঃ শ্রীনারায়ণন্তেন 
প্রথমতঃ সংক্ষেপেণ কৃতে। দেবতাকাগুগতং শ্ৈষ্ঠ্যমাহ। পরৈঃ শাঙ্ষৈস্তদুক্তসাধনৈর্বা 
ঈশ্বরো হৃদি কিং বা স্ঘ এব অবরুধ্যতে স্থিরীক্রিপনতে | বাশবঃ কটাক্ষে কিন্ত বিলম্বেন 

কথঞ্দেব। অত্র তু শুশ্রযুভিঃ প্রোতৃমিচ্ছত্িরপি তৎক্ষণাদবরুধ্যতে | যদ্বা অগরৈঃ 

গ্রয়োজনৈর্ববণিতেঃ কিং সদ্যঃ সম্প্রতি স্থিতো। ষ ঈশ্বরঃ শ্রী, তদবতারট্যৈব নিরস্তর- 
বর্ণনে শ্রীভাগবতপ্রবৃতেঃ | যদ্ধা সদ্যঃ সপদ্যেব হ্ৃদ্যবরুধ্যতে প্রকটসর্ধবাঙ্গলাবণ্যতত্তন্লীলা- 

পরিকরপরিবারাদিসতিতঃ সাক্ষার্দিব সদানুতূয়ত ইত্যর্থঃ। যন্ধা হৃদি স্থিতো যঃ সোইবরুধ্যতে 
সাক্ষান্নিজসমীপং প্রাপ্যতে। কীদৃশঃ সঃ? নির্বক্র,মযোগ্যো যঃ ক্ষণঃ মরপকাল ইত্য্থ, তমত্ি 

শপ সপ শপ সপ 

উক্ত তাগবতের প্রথম স্বদ্ধে লিখিত আছে যে, মহি প্রনারায়ণ কর্তৃক এই ভাগবত বিরচিত, 
এই শাস্ত্রে নির্মৎসর সাধুগণের আদরণীয় পরম ধর্দদ বিবৃত হইয়াছে, ইহাতে আধ্যাত্মিকাদি 
ভ্রিতাপচ্ছেঘক পরমার্থ বস্ত বিদিত হওয়া যায়; স্ৃতরাং অপরাপর শানে বা তততলিখিত 



৫৭৬ স্ীপ্ীহরিভর্তিবিলাসঃ [ ১*ম বিলাঃ। 

ইদং ভাগবতং নাম পুরাণ, ্্ষসম্মিতম্। উত্তমঙ্সৌকচরিতং চকার ভগবানৃষিঃ ॥ ২৮৫ ॥ 

নিঃশ্রেয়সায় লোকন্য ধন্ং শ্বস্তায়নং মহৎ । তদিদং গ্রাহয়ামাস হুতমাত্ববতাং বরং। 

সর্বববেদেতিহাসানাং সারং সারং সমুদ্ধতম্ ॥ ২৮৬॥ 
শপ সপে পল ৪ 

নাশয়তীতি তথা সঃ) , মরখাদিসং সারদুঃ্হস্ততা্থ: | ধা; স লস অনির্বচনীয: ক্ষণ উৎসব: 
মুক্তিলক্ষণত্তমত্তি নিজতক্রিমহিয়! নিরস্যতি তথা সঃ। যন্ধা তং প্রসিদ্ধং ক্ষণম্ ইন্রমহণ্ অত্তি 
শ্রগোবর্ধনপৃজাপ্রবর্তনেন হৃস্তীতি সঃ। দ্ধ! তন্মিন্ প্রগোবর্ধনমহোৎনবে তদখিলবলিভক্ষণে- 

নোপচারাত্বমেৰ অত্তি ভক্ষয়তীতি তথ! সঃ, বলিমাদৎ বৃহদ্বপুরিতি তত্রৈবোক্তেঃ | যত্ধা 
তাসাং শ্রীগোপীনাং তস্যা বা! শ্রীরাধায়াঃ, তন্নামাগ্রহণং গৌরবাদিনা, ক্ষণং গৃহাত্থশেযোৎসবং 
বাহ্মাস্তরধ প্রেমবিশেষবিস্তারণেন প্রায়! বিরহছূঃখপ্রদানেন বা নাশয়তীতি তথা সঃ। 
এতচ্চ শ্রীভাগবতামুতে বিস্তরতো৷ লিখিতমন্তি । এবং সর্বথা শ্রীকৃষ্ণ এবেতার্থঃ, শ্রীভাগবতে- 

ইন্রিন্ প্রীকফ্ণন্তেব নায়কত্েন প্রাধান্তাৎ | তথা চ। যকৃত; কৃষসংপ্রশ্গ ইতাত্র প্রীন্বামি- 

পাদৈর্ব্যাখ্যাতং। যতঃ কৃষ্বিষয়ঃ প্রশ্নঃ কৃতঃ সর্বশাস্ত্রসারোদ্ধার প্রশ্নস্যাপি শ্রীকৃষ্ণ পর্ধ্যব- 
সানাদ্দিতি অতএব তত্রছৃপাখ্যানাদেঃ সর্দস্াপি গ্রীকঞ্চ এব তাংপর্ধ্যং সাক্ষাদেব ভাভীতি দিকৃ। 

নহ্থ তহি ইদমেব সর্ব্বে কিমিতি ন শূরস্তি তত্রাহ কৃতিভিঃ। এতট্ছুবণেচ্ছা তু পুণ্যে্বিনা 
নোৎপদ্যত ইত্র্থঃ। যদ্ব। কৃতিভিঃ পণ্ডিতৈ:, সদসদ্বিচারাভাবেনান্ত শুশ্রাযানুৎপত্তেঃ। 
এবং সর্বথা সর্বতঃ জৈষ্ঠ্যাদিগিমেব দিত্যমবশ্তং প্রোতব্যমিতি ভাব; ॥ ২৮৪ । ইদং পুরাণং 
ভাগবতং নাগ শ্রগাগবতসংজ্ং। যছ। নামপুরাণং নামগ্রধানং পুর়াণমিদমিত্যর্থ)) লর্বজৈব 
বিশেষতো৷ ভগবঙ্নামমাহাত্মযগ্রতিপাদনাৎ | প্রক্ষসন্মিতং সর্ববেদতূল্যং, ঘা অষ্টাদশ- 

সাহম্রীসংহিতারূপেণ সংমিতং পরিমিতিমেব প্রাপ্ং পরত্রদ্ৈব, কৃঞ্চে ব্বধামোপগতে ইত্যাদি- 

বক্ষ্যমাণত্বাৎ। উত্তমঙ্জেরকশ্ত চরিতং যশ্মিন তৎ। যন্ধ! উত্তমাঃ সর্বতঃ শ্রেষ্ঠাঃ উত্তমসো 

বা তমে। অজ্ঞানাদিছঃখং তন্নিবর্তকাঃ ক্লোকাঃ পদ্যানি চরিতানি চাখ্যানানি যশ্মিন্। ভগ- 

বানের খধিঃ ব্যাসরপঃ সন্ চকার নিববন্ধ ॥ ২৮৫ ॥ ধন্তং ধনাবহং। স্বত্ত্যয়নং সর্বমন্গল- 

প্রাপকং। দ্ধ! প্রেমধশাবহমত এব সর্বলঙ্গলাশ্রয়। কিঞ্ক। মহৎ সর্বোতকষ্টং স্বতঃ 

গরমফলবপমেবেতার্থঃ। ততম্মাদেব হেতোঃ | স্থৃতং শ্ীগুকদেবং | মহত্বমেবাডিব্যগ্জয়তি 

সর্ধ্বেতি। সারমভিেযেযু শষ বীক্ষয়। সর্বং সারমিতার্থ;ঃ। লমুদ্ধুতমিত্যনেন ক্ষীরোদ- 
স্পা পাস স্পা _ 

অচ্ঠানে ফি আবশ্বক ? পুপ্যশীলগণ এই "ভাগবত শরবণমাত্র তৎক্ষণাৎ ্বায়ানজ্তরে পরাৎ. ৃ 

পর পরমেশ্বরকে স্থিরীকূত করিতে সমর্থ হন। ২৮৪। হে তাপনগণ ! আমি আপনাদের 

নিকট এই ভাগবত পুরাণ বর্ণন করিতেছি, ইহ! নিখিল বেদের সদৃশ, ইহাতে উত্বমঙ্শোক 

হয়ির চরিজ্জ ফীিত হইয়াছে, ভগবান্ হৈপাম়ন লোক হিতভার্থ এই শাঞ্জ বিরচন করেন; 
সৃতরাং এই শাস্ত্র দ্বার! নিখিল পুষ্রযার্থ সম্পাদিত হয় এবং পরম কল্যাণ লাত হইয়া খাঁকে। 

এই গ্তাগবত সকলেরই প্রধান। ২৮৫ মহাধুনি খৈপায়ন এই ভাগবতে বেদসমূহের ৬ 



১৯ম বিলাস: ] ীশ্রীহরিভক্িবিলাসঃ| ৫৭৭ 
কিঞ্চ।- 

কষে, স্বধামোপগতে ধর্মজানাদিভিঃ সহ। কলৌ নষ্টদৃশামেষ পুরাণার্কোহধুনোদিতঃ ॥ ২৮৭ 
কিঞ্চ।__ 

অনর্থোপশমং সাক্ষান্তক্তিযোগমধোক্ষজে । লোকল্তাজানতো ব্যাসশ্ক্রে সাত্বতসং ংহিতাম্1২৮৮া 
যন্যাং বৈ রয়মাপায়াৎ কৃষে। পরমপূরুষে | ভক্তিরুৎপদাতে পুংসঃ শোকমোহভয়াপহা ॥ ২৮৯ ॥ 

দ্বিতীয়ে শ্রীশুকোক্কৌ।-_ 
পরিনিষ্টিতোইপি নৈপুণ্যে উত্তমঃক্লোকলীলয়! । গৃহীতচেতা রাজর্ষে আখ্যানং যদধীতবান্ঃ২৯ 

৭০১০০০০০৪১০ বু ০০৮০৮ শপ সপ শপ 

মহাসাগরাদম্ৃতমেবেতি স্থচিতং। অত এব আত্মবতাং ধীরাণা* জীবনুক্তানাং বা বরং পরম- 
তক্তত্বাৎ। অতএব তং গ্রাহয়ামাস। অন্তথ! তপ্যাত্র প্রবৃত্যসম্ভবাদিতি দিক ॥ -৮৬॥ ব্রাহি 
যোগেশ্বরে কৃষে, ব্রন্মণো ধর্মবন্মণি। ন্বাং কাষ্ঠামধুনোপেতে ধর্্নঃ কং শরণং গতঃ। ইত্যস্য 
প্রশৌনকাদিপ্রশ্থস্য উত্তরমাহ কৃষে ইতি। স্বধাম বৈকুষমুপগতে সতি। অধুনা কলে নষ্টদৃশাং 
সতাং লোকানাম্ এষ ভাগবতাখ্যঃ পুরাণার্কঃ ধন্মার্দিভিঃ সহ উদ্দিতঃ। যথার্কোদয়ে তমোনাশা- 
্কছুরিক্জিয়প্রবৃত্যা দৃশ্ঠং দৃশ্ঠেত, তথান্য প্রাকট্যেন সর্ববাজাননিবৃত্তেরডক্তিপ্রবৃত্যা প্রীরৃষঃ 
সাক্ষাদিব প্রাপ্যত ইত্যর্থঃ ॥ ২৮৭॥ সাক্ষাদেব অনর্থং সংসারং যদ্বা ন অর্থো ভক্তিলক্ষণো 
যন্মিন্ তং মোক্ষম্ উপশময়তীতি তথা! তং। ভক্তিষোগমজানতো৷ লোকস্যার্থে সাত্বতসংহিতাং 
শ্রীভাগবতাখ্যাং ॥ ২৮৮॥ অনর্থোপশমং দর্শয়তি যসযামিতি। শ্রয়মাণায়ামেব কিং পুনঃ 
শ্রতায়ামিত্যর্থঃ। পরমপুরুষে পুরুষোত্বমে। ভক্তিঃ পুরুযোত্তমবিষয়কভাববিশেধঃ। পুংসঃ 
যস্ত কম্তচিজ্জনস্যেতার্থঃ। শোক: সংসারিত্বাদিনাহ্ছতাপ:, মোহস্তত্.লমজ্ঞানহ, ভয়ং ,সংসারঃ, 
তান্তপহস্তীতি তথা সা। যদ্বা শোক: ভগবদপ্রাপ্ত্যান্ছতাপঃ) মোহ্ঃ ৃহাদ্যাস্তিঃ ভয়ং লোকা- 
দিত্যঃ, তান্তপহন্তীতি তথা সা। এতচ্চানর্৫ধোপশম তাবপমাঞ্র্ষিককলং দর্শিতং ॥ ২৮৯ ॥ 
রহ্ধানন্দপরিনিষ্িতশ্য শ্রীবাদরায়ণেরেতদধ্যয়নে প্রবৃত্ত্যাঃ পরমফলত্বং দর্শয়ন্ তদ্ষচনেনৈব 
লিখতি পরিনিষ্ঠিত ইতি। গৃহীতচেতা আকটচিত:। আধ্যানং শ্রভাগবতরূপং ॥ ২৯০। 
শট ৮ সা, ৭.০ পপ ৮, 

ইতিহাসের সারাংশ উদ্ধার পূর্বক পুত্র ধীরপ্রবর মহামতি শুকদেবকে উপদেশ প্রদান 
করিয়াছেন। ২৮*। আরও লিখিত আছে, শ্রীকৃষ্ণ ধর্শ্ঞানার্দি সমভিব্যাহারে নিজধামে 
গমন করিলে কলিকালে যাবতীয় লোকেরই নেত্র অজ্ঞানান্বকারে সমাচ্ছন্ন ছিল, তৎকালেই 
এই পুরাণক্ষপ ভাস্কর সমুদিত হইয়াছে। ২৮৭। আরও লিখিত আছে, অধোক্ষজ প্রকে 
সাক্ষাৎ ভক্তিযোগ বিধান করিলে যে অনর্থ বিদূরিত হয়, তাহাও প্রত্যক্ষ হইল। এই 
সকল নিজে দর্শন পূর্বক অবিবেকী জনগণের হিতার্থ এই ভাগবতরূপ সাত্বতসংহিতা প্রণয়ন 
করিলেন। ২৮৮। যেব্যক্তি এই সংহিত। শ্রবণ করেন, প্রীহরির প্রতি তাহার শোক-মোহ্- 
তয়-হারিণী ভক্তির উদয় হয়। ২৮৯। দ্বিতীয় ক্কন্ধে শুকোক্তি আছে যে, হে নুপতে ! নিগুণ 
অন্ে পরিনিষ্টিত থাকিলেও উত্তমক্নোক প্রীইরির লীল! মদীয় মানস যেন আকর্ষণ করিয়াছিল, 

৩ 



৫৮ ীপ্রীহরিভাক্তবিলাসঃ। [ ১০ম বিলাসঃ। 

তদহং তেইভিধান্তামি মহাপৌরুধিকো ভবান্। যন্য শ্রদ্দধতামাস্ত স্যান্ুকুন্দে মতিঃ সতীঃ২৯১ 

ঘ্বাদশে চ।-_ 

রাজস্তে তাবদন্যানি পুরাণানি সতাং গণে। যাঁবস্ভাগবতং নৈব শ্রয়তেইমৃতসাগরঃ ॥ ২৯২॥ 

সর্ববেদান্তসারং হি শ্রীভাগবতমিষ্যতে । তত্দরসামৃততৃথ্বন্য নান্তত্র স্তাদ্রতিঃ কচিৎ।॥ 

নিয়গানাং যথা গঙ্গ! দেবানামচ্যুতো যথা । বৈষ্ণবানাং যথা শস্ত,: পুরাণানামিদং তথা ॥ ২৯৩ ॥ 

প্রীম্াগবতং পুরাণমমলং যছৈষ্ণবানাং প্রিয়ম্, যশ্মিন্ পারমহংস্যমেকমমলং জ্ঞানং পরং গীয়তে । 

যত্র জানবিরাগভক্তিসহিতং নৈষবনখ্যমাবি্কৃতম্, তদ্ছ_থন্ বিপঠন্ বিচারপ্পরো ভক্ত্যা বিমুচ্যেন্বরঃ। 

অতএবোক্তং1__নিগমকল্পতরোর্গলিতং ফলম। শুকমুখাদম্বতদ্রবসংযুতমু। 

বিবি ভাগবতং রসমালয়ং,  মূহরহো! রসিকা তৃবি ভাবুকাঃ ॥ ২৯৫ ॥ 
০০০ ও জর. আত শা পপ সপ 

 মহাপুরুষে! তগবান্ রুফ্তদীযঃ। এবং বৈষণবেঘেব রঙতাগবতমভিধেমিত্যুং | যস্য 

হন্মিন্ শদ্ধাং কুর্বতামপি। সতী অহৈচুকী মতিঃ প্রেমেত্যর্থঃ ॥ ২৯১॥ অমৃতং ভগবন্তজি- 

রসঃ তস্য সাগরঃ 1২৯২ ॥ তত্রসঃ তগ্যাস্বাদনং তগ্রীতি্বা স এবামৃতং তেন তৃপ্তস্য। অন্তত 

বেদান্তাদৌ ॥ ২৯৩॥ বৈষ্ঝবানাং প্রিয়তে হেতুমাহ যন্সিক্লিত্যাদদিনা । পরমহ্ংসৈঃ প্রাপ্যং। 

যন্বা পরম্হংসানামপি হিতং পরং জ্ঞানং ভগবন্তক্তিমাহাত্যাদিবিষয়ং। অতোইমলং সর্বমল- 

নিবর্তকং। অতএব শ্রীভাগবতে ব্যাখ্যাতং$ আদৌ জানং ততত্তত্ববেদনং, ততো বিরাগ: 

বিষয়াদিবৈরাগ্যং, ততো তক্তিশ্চ শ্রবপাঁদিলক্ষণা তৎসহিতং নৈষ্দ্যং নিষ্ন্মাণো! ভগবস্ত কান্ত 

প্রাপ্যৎ ভগবংপ্রেম আবিষ্কৃতং সাক্ষাদদিব দ্শিতং। এতচ্ছবণীদিপ্রবৃত্যা এব স্বতন্তত্বৎসিদ্ধেঃ | 

তত শ্রীমন্তাগবতং ভ্ত্যা শৃরুন্ বিপঠন্ কার্ডয়ন্ বিচারণপরশ্ঠ তাদর্থং বিচারয়ংস্চ সন্ নরঃ 

সর্বো। জনঃ বিশেষেণ মুচাতে শ্রীবৈকৃঠলোকং প্রাপ্সোতীত্যর্থ; ॥ ২৯৪ ॥ এবং প্রায়ঃ সাধন- 

রূপত্বমস্য দর্শিতং, অধুনা স্বতঃ পরমফলরপত্বং দশয়ন্ সর্বদা পরমাদরেণেদমেব সেব্যমিতি 
পপ পপ 

জজ্ন্ই এইআ৷ আখ্যান অধায়ন করিয্াছি। ২৯. । তোমাকে পরম ভগবন্ক্ জানিয়াই ত্বৎদকাশে 

এই শাস্ত্রের ব্যাখ্যা করিতেছি। ইহার প্রতি শ্রদ্ধাবান্ হইলে ভগবান্ কৃষে বিমল! 

বুদ্ধির সঞ্চার হয়। ২৯১। দ্বাদশস্বদ্ধে লিখিত আছে, যত দিন ্থধাসাগরন্বরূপ এই পুরাণ 

বণ কর! না যায়, ততদিনই সঙ্জন-সমাজে অপরাপর পুরাণের আদর দৃষ্ট হইয়! থাকে। ২৯২। 

একবার এই সর্ধবেদাস্তার ভাগবতের স্থধারসে পরিতৃপ্তি জন্মিলে আর কদাচ অন্য কিছুতে 

অন্থ্রাগ হয় না। নদীমধ্যে গঙ্গার ন্যায়, দেবমধ্যে বিষ্ণুর স্তায় 'এবং হরিভক্কমধ্যে মহাদেবের 

স্তায় যাবতীয় পুরাণ মধ্যে এই ভাগবতই শ্রেষ্ঠ । ২৯৩। এই বিমল ভাগবত মহাপুরাণ বৈষ্ব- 

গণের পরম প্রিয়; ইহাতে পরমহংসপ্রাপ্য একমাজ অমল জান পরিগীত হইয়াছে এবং জান 

বিরাগতক্জি-সমন্থিত নৈষ্কর্্য আবিষ্কৃত হইয়াছে; সুতরাং ভক্তিমান্ হুইয়া ইহা শ্রবণ, রর ও 

বিচার করিলে মুক্তিলাত করা, যায়। ২৯৪ । অঙএব গ্রথম স্বন্ধেই কথিত আছে যে, হে 
রূদিকগণ!| এই ভাগবত নিখিল পুকুযার্থ-সম্পাদক বেদরূপ বল্পতরুর ফল, ইহা! শুকদেবের 



১*ম বিষাসঃ |] উক্রীহরিভক্তিবিলানঃ। ৫৭৯ 

কিঞ।-_. 

যঃ স্বাহ্ছভাবমখিলস্রুতিসারমেক-মধ্যাত্বদীপমতিতিতীর্যতাং তমোহন্বমূ। 
সংসারিণাং করুণয়াহ পুরাপগুহম্, তং ব্যাসস্হথমূপযামি গুরুৎ মূনীনাম্ ॥ ২৯৬ 

আপ পপ 

 লিখতি নিগমেতি। নিগমো বেদঃ, স এব কল্পতরুঃ র্বপুরুষার্থোপায়্থাৎ সেবকস্যাভীষট 
পূরকন্বাদ্বা, তম্ত ফলমিদৎ শ্রীভাগবতং নাম। তত বৈকুঞঠগতং নারদেনানীয় প্রীব্যাসায় 
দত্তং, তেন চ্রীশুকমূখে নিহিতং, তচ্চ তন্ুখাস্ভুবি গলিতং শিষ্যপ্রশিষ্যাদিরূপপল্পবপরম্পরয়া 
শনৈরথগ্ুমেবাবতীর্ণৎ ন তৃচ্চনিপাতেন ্ছুটিতমিত্যর্থ:। অতএবামৃতরূপেণ জুবেণ সংযুতং । 
লোকে হি শুকমূখস্পৃ্ং ফলমম্ৃতমিব স্বাহু ভবতীতি প্রসিদ্ধং। অত্র তু শুকো মুনিং। 

অমৃতং পরমানন্দঃ স এব ভ্রবো রসঃ। রসে! বৈ ম রসং হেব লব্ানন্দী ভবতীতি শ্রুতেঃ। 
যদ্৷ দ্রবয়তি জগচ্চিত্তমার্্য়তীতি দ্রবঃ ন এব পরমমধুরত্বাদিন। অমৃতরূপঃ প্রীুষ্ণচরণার- 
বিন্দবিষয়কপ্রেমেত্যর্থঃ। অত; হে রসিকাঃ! তত্রাপি ভাবুকাঃ রসবিশেষভাবনাচতুরাঃ! 
অহে৷ ভূবি গলিতমিত্যলভ্যলাভোক্তিঃ ৷ ইদ্ং ভাগবতং নাম ফলং মুহুঃ পিবত। নম্থু 
ত্বগষ্ট্যাদ্দিকং বিহায় ফলাত্রসঃ পীয়তে কথং ফলমেব পাতব্যং তত্রাহ রসং রসরূপং অতত্বগষ্ট্যাদে- 
হেক্বাংশস্তাভাবাৎ ফলমেব কত্ত পিবত। অত্র চ রসতাদাত্মবিবক্ষয়৷ রসবন্বস্তাবিব- 
ক্ষিতত্বাৎ অগুণবচনে২পি রসশবে মতুপঃ প্রাপ্ত্ভাবাৎ তেনবিনৈব রূসং ফলমিতি সামানা- 
ধিকরণ্যং। অত্র ফলমিত্যুক্তে পানাসম্ভবো হেয়াংশ প্রসক্কিশ্চ ভবেদিতি তন্নিবৃত্যর্থং 
রলমিত্যুক্তং রসমিত্যুক্তেইপি গলিতস্য রসস্য পাতুমশক্যত্বাৎ ফলমিত্যুক্তমিতি দ্রষ্টব্য । 
ন্ চ ভাগবতামৃতপানং মোক্ষে২পি ত্যাজ্যমিত্যাহ। আলয়ং লয়ো!৷ মোক্ষঃ, অভিবিধাবাকার:, 

লয়মভিব্যাপ্য । ন হাদং ন্বর্গাদিস্থখবং মুক্তৈরুপেক্ষ্যৎ কিন্তু সেব্যমেবেত্যর্থঃ। বক্ষ্যতি হি 
আত্মারামাশ্চ মুনয়ে! নিগ্রন্থা অপুযরুত্রমে ইত্যাদি ॥ ২৯৫ ॥ এবং শ্রীভাগবতপ্যাসাধারণ- 

মাহাত্মমে দর্শয়ন্ তচ্চোপসংহরন্ ভক্ত্য! তত্র প্রবক্তারং শ্রীব্যাসনন্দনমাশ্রয়তি য 
ইতি। অন্ধং গাঢন্তমঃ সংসারাখ্যং মায়াখ্যং বা। অত্যন্তং সমাক্রয়া তরিতুমিচ্ছতাং সংদীরিণাং 
জনানাং করুণয়া তদ্ধিষয়ককপয়! ষঃ পুরাণেষু মধ্যে গুহাং গোপ্যমাহ। গোপ্যত্বে হেতুত্বেন 

চত্বারি বিশেষণানি। স্ব নিজঃ অনাধারণঃ অনুভাবঃ প্রভাব ঈশ্বরঃ সদ্য হৃদ্যবরধ্যত 

ইত্যাদিকূপো যসা। অধিলশ্রুতীনাং সারং। একম্ অদ্বিতীয়মন্থুপমমিতার্থ:। আত্মানং 
কার্ধ্যকারণসঙ্ঘমধিকৃত্য বর্তমানমাত্মতত্বমধ্যাত্মং। যদ্বা আত্মানং ভগবস্তং হরিমধিরত্য 
বর্তমানমধ্যাত্বং ততপ্রসাদৈকলভ্যং তৎপ্রেমেত্যর্থঃ ৷ তস্য দীপং সাক্ষা প্রকাশকং | উপযামি 

বদনকমল হইতে স্খলিত হইয়া! ধরাতলে অখগ্ডরূপে নিপতিত হইয়াছে; অতএব স্থধাদ্রবসম- 
স্বিত রদময় এই ফল আমোক্ষ পুনঃ পুনঃ পান কর। ২৯৫ | আরও লিখিত আছে, যিনি ঘোর 
ভবান্ধতরণেচ্ছু সংসারিগণের প্রতি কূপ। করিয়! এই অসাধারণগ্রভাব, বেদসমূহের সারম্বরূপ, 
অধ্যাত্বদীপক, গুন্ৃপুরাণ বর্ণন করিয়াছেন, সেই ব্যাসতনয় তাপদপ্রবর গুকদেবকে প্রণাম 

স্পা শশা ও শপে পাপা টি শপীশীশীশী কী শশীেশীটা্পী তি শি ০ শত জপ আচ আর আজ ৮প্প্পাপপাশাাপাস্সি 
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ভগবন্র্শবক্তারং ভগবঙ্ষা্্বাচকম্। বৈষ্ণবং গুরুবস্তক্যা৷ পূজয়েজজ্ঞানদায়কম্ ॥ ২৯৭। 
অথ প্রীভগবচ্ছাস্ত্রবক্ত,মাহাত্মাস্। 

নারদপঞ্চরাত্রে খষীন্ প্রতি শ্রীশা্ডিল্যোক্কৌ। - 

বৈষ্বজ্ানবক্তারং যো বিদ্যাদ্বিষুবদগরুম্। পৃজয়েদ্াত্মনঃকায়ৈঃ স শাস্ত্রজঃ স বৈষবঃ | 
ক্লোকপাদন্য বক্তাপি যঃ পৃজ্রাঃ স সদৈব হি। কিং পুনর্তগবদ্িষ্ণোঃ স্বরূপং বিতনোতি যঃ ৪২৯৮ 
কিঞ্চ -_নারায়ণঃ পরং ব্রদ্ম তজজ্ঞানেনাথ গম্যতে। জ্ঞানম্য মাধনং শান্ং শান্রঞ্চ গুরুবজ্,গম্॥ 

র্ষপ্রাপ্িরতে৷ হেতোণ্গর্ব্বধীনা সদৈব হি। হেতুনানেন বৈ বিগ্র। গুরুপ্তরুতরঃ স্মৃতঃ ॥১৯৯ 
যন্মাদ্দেবো! জগন্নাথঃ কৃত মর্ত্যময়ীং তন্থং। মগ্রানুদ্ধরতে লোকান্ কারণ্যাচ্ছান্্রপাণিনা॥ ৩,০ 
ত্মাস্তক্কিণ্রৌ কার্ধ্যা সংদারভযভীরুণ!। শীস্ত্জ্ঞানেন যোইজানং তিমিরং বিনিপাতয়েৎ। 
শান্ত্ং পাঁপহরং পুণ্যং পবিত্রং ভোগমোক্ষদম্। শান্তিদধ মহার্থঝ বক্ষি যঃ স জগদগূরুঃ 1৩" 

শ্ীঝলীলাকথাহ্রবণমাহাস্যং: 

তত্র পাপা দশোধকত্বং। 

স্বান্দে ত্রদ্মনারদসংবাদে ।-_ 

তেষাং ক্ষীণং মহৎ পাপং বর্ধকোটিশতোন্তবম্। বিপ্রেন্ত্ নান্তি সন্দেহো। ষে শূথস্তি হরেঃ কথাম্॥ 

শরণং ব্রজামি ॥ ২৯৬ ॥ গুরুরমন্ত্রোপদে্ট। তদ্ জানন্ত ভগবন্ধশ্বাদিবিষয়কদ্য দায়কং ভগবচ্ছাস্ত- 

বাচনেন। ভগবদ্ধন্মপ্রতিপাদনাং ॥ ১৯৭ ॥ 

স্বরূপং তত্বং তদ্বর্শাদিমাহাত্মযং ॥ ২৯৮॥ হে বিপ্রাঃ॥ ২৯৯॥ শাস্্রমেব পাণিঃ উদ্ধার- 

হেতৃত্বাং তেন ॥ ৩০০ ॥ মহানর্৫থঃ ভক্তিলক্ষণে! যন্মাতৃং ॥ ৩০১। 

করি। ২৯৬। ভগবহ্র্শব ্তা, ভগবঙ্ছান্্বস্তা, জ্ঞানপ্রদ বৈষ্ণবকে ভক্তি মহকারে গুরুবৎ 

পূজ। কর] কর্তবা | ২৯৭। 

অনন্তর ভগবচ্ছাস্ত্বক্তার মাহাত্ম্য বর্ণিত হইতেছে ।_ নারদপঞ্চরাত্রে খধিগণের প্রতি 

শাণ্ডিক্ব্যোক্তি আছে, হরিসম্বদ্িজ্ঞানবক্তাকে হরিসদৃশ গুরুবূপে পরিজ্ঞাত থাকিয়া! কায়- 
মনোবাঁক্যে অর্চনা করিলে তাহাকে শাস্্বিদ্ ও বৈষ্ণব বলিয়! গণন! করা যায়। ধিনি 
হরির তত্ব অথবা! তন্ন প্রতৃতি মাহাত্ম বিস্তার করেন, তাহার কথা দূরে থাকুক, 
পাদমাত্র শ্লোকবক্কাও নিরপ্তর পূজার যোগ্য। ২৯৮। আরও লিখিত আছে, হে দ্বিজগণ ! 

ব্রক্মজ।নবলে পরক্রদ্ম হরিকে প্রাপ্ত হওয়। দুনহ। শাস্তই জানের সাধন এবং শান্্ও আবার 

গুরুমুখগত, কাজে কাজেই ব্রদ্ধলাভ নিরস্তরই গুরুর অধীন, এই কারণেই গুরু সর্বাপেক্ষা 
প্রধান বলিয়। পরিকীষ্িত। ২৯৯। ভগবান্ জগৎপতি হরি মাঙ্ষী মূর্তি পরিগ্রহ পূর্বক 

রূপা সহকারে শান্ত্রর্ূপ কর দ্বার! সংসারপতিত জনগণকে পরিস্রাণ করিয়! থাকেন। ৩০%। 

যিনি শান্্জান দ্বারা অজানান্বকার বিদূরিত করেন, সেই গুরুদেবের প্রতি ভক্তি রাখ! ভগ- 
বন্তকত ব্যক্তির অবস্ঠ কর্তব্য। শাস্ত্র পাঁপহর, পুণ্য, বিশুদ্ধ, ভোগমোক্ষজনক, শাস্তিপ্রদ ও 

ভক্তিলক্ষণন্বরূপ। এই শাঙ্জবক্তাই জগৎসংসারের গুরু বলিয়া! গণনীয় , ৩০১। 
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তন্্বান্তাত্র ।__ 
সর্বাশ্রমাভিগমনং সর্বতীর্থাবগাহনম্। ন তথা পাবনং নৃণাং নারায়ণকথা! যথা ॥ ৫০*॥ 

বৃহন্নারদীয়ে যজ্ঞধবজোপাখ্যানারস্তে । - 
'অহো৷ হরিকথ৷ লোকে পাপন্বী পুণাদায্রিনী । শৃর্থতাং ক্রবতাঞ্চেৰ তন্তাবানাহং বিশেষতঃ ॥ ৩০৩ ॥ 

গ্রথমন্কন্ধে। - 

শৃৰ্ঘতাং স্বকথাঃ কষ: পুণ্যশ্রবণকীর্তনঃ ৷ হস্যন্ত:স্থে। হত দ্রাণি বিধুনোতি সুহ্ৃং সতাম্ (৩০৪ ॥ 
একাদশে চ দেবস্ততৌ ।-_ 

শুদ্ধিনূ্ণাং ন তু তথেভ্য ছুরাশয়ানাং, বিস্যাশ্রুতাধ্যয়নদান তুপ:ক্রিয়াভিঃ | 
সব্বাত্মনাম্ববভ তে যশসি প্রবৃদ্ধ-সচ্ছদ্বয়া শরবণনংতৃত। যথ| শ্যাৎ॥ :*৫॥ 

সি ০০৮ ০ পপি শট পপ সস. ০০৯ এ সা সত জা ০৬৯ সপ শশার «সপ | ০ 

সর্বেষামাশ্রমাণাং ্্ষচরধ্যাদীনাম অভিগমনং ক্রমেণ তন্ত্বপ্া্ঠানং। | কখেঝি ত সামা- 

ন্ততে! যগ্যপি কথায়াঃ শবণং কীর্ভনাদিকং চোক্ত স্তাৎ, তথাপি শ্রবণানস্তরমেব কীর্ভনাদি 
সম্ভবতীতি আদৌ শ্রবণাপেক্ষা। যদ্ধা শ্রবণে সতি স্বতঃ কীর্তনাদি সিধ্যতীতি। কথায়াং 
শ্রবণস্থ প্রাধান্তাভি গ্রায়েগ পণ্চমেতদত্র সংগৃহীতং। কিঞ্চ শৃর্খতাং ক্রবতামিত্যাদৌ চ যগ্ঘাপি 

কীর্তনাদেরপি স্পষ্টং মাহাত্মামুচ্াতে, তথাপি শ্রবণপ্রকরণেইত্র লিখনাৎ তততদত্র দৃষ্টাস্তত্বে- 
নোহ্ং। যদি বা তত সর্ব্বং স্বতন্ত্রমেব মন্তব্য তহি এক এব মহাভাগবতো৷ রমিকতয়। কদ। 

চিৎ শ্রোতা যুগপদ্ধ। শ্রবণাদিকর্তেত্যেবং শ্রবণ-কীর্তনাদি-মিশ্রিত-প্রকরণং শ্রীবিষুপুরাণ- 
লিখিতানুসারেণ পৃথক্ কল্পয়িতব্াযাং। অন্ত্রচ প্রয়োজনবিশেষাভাবেন গ্রন্থবিষ্তরভয়েন চ ন 
লিখিতমিতি দিকৃ। এবমন্যবপৃহং ॥ ৩০২ ॥ তশ্তাৎ হরিকথায়াং ভাবে ভক্তির্ষেষাং 
তেষাং ॥ ৩ ৩॥ পুণো শ্রববকীর্তনে যন্ত সঃ। হৃদি যানি অভগ্রাণি কামাদিবাসনান্তানি। 
অন্ত-স্থঃ হৃদয়স্থঃ সন্ নতাং কথাশ্রবশাদিপরাণাং নুহ্বদ্ধিতকারী। ৩০৪ ॥ হে ঈডায! হে 

রা পপ পা এ ৫, পা. কা 

অনস্তর কৃষ্ণনীলাকথাশ্রবণমাহাত্মা -_ভন্ধ্যে উক্ক লীলাকখার পাতকাদিশোধকত্ “কথিত 

হইতেছে ।-_ক্ন্দপুরাণে ব্রহ্মনারদসংবাদে লিখিত আছে, হে বিপ্রসত্তম! হরিকথা শ্রবণ 
করিলে শতকোটিবর্ষঞ্চিত মহাপাপও নিঃসন্দেহ লয়প্রীপ্ত হয়। উক্ত পুরাশের অন্থত্র 
লিখিত আছে যে, শ্রীহরিকথ! মানবগণসম্বদ্ধে যেমন পবিত্রতা আনয়ন করে, নিখিল আশ্রম- 
ধর্মাচরণ অথব! অখিলভীর্থাবগাহন দ্বারাও সেরূপ পবিত্রতার সম্ভাবন! নাই। ৩*২। বৃহন্নার- 
দীয়পুরাণে যজধ্বজোপাখ্যানের প্রথমে লিখিত আছে, অহো৷! একমাত্র প্রীহরিকথাই সংসারে 
পাতকবিনাশ ও পুণ্যবর্ধন করে। আবার হরিকথায় ভক্তিমান্ হইয়া শ্রবণ বা কীর্ন করিলে 
উহা! বিশেষরূপে পাতকবিদুরণ ও পুণ্য প্রদান করে সংশয় নাই। ৩*৩। প্রথমন্কদ্ধে লিখিত 
আছে যে, সাধুগণের হিতকারী, পুণ্যশ্রবপকীর্তন ভগবান্ কৃষ্ণ নিজকথা-শ্রবণকারী জন- 
গণের হৃদয়ে অধিষিত থাকিয়। তদীয় চিত্তগত যাবতীয় কামাদিবাস”1 বিনাশ করিয়া দেন। 
৩১৪। একাদশবন্ধে দেবস্ততিতে লিখিত আছে, হে স্বত্য! হেখাবভ! দ্বদীয় কীর্ধিরাশি 
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ৃ তথ ক্ষুতূড়াদিসর্বহ£খনিবন্তকত্বস্। 

দশমে প্রীবাদরায়ণিং প্রতি প্রীপরীক্ষিদুক্কৌ। _ 

নৈষাতিছুঃসহা৷ ্ষুন্মাং ত্যক্রোদমপি বাধনে। পিবস্তং তন্ুখান্তোজচ্যুতং হরিকথামৃতম্॥ ৩০৬ ॥ 
স্কান্দে চ তত্রিব।-__ 

্ীপ্রদং বিষুচরিতং সর্কোপত্রবনাশনম্। সর্বহুঃখোপশমনং হষ্টগ্রহনিবারণম্.। 
অথ প্রকর্ষেণ সর্বানঙ্গলকারিত্বম্। 

তত্ৈব।-_ঞ্োতব্যং সাধুচত্রিতং যশোধর্মজয়ার্থিভি; ৷ পাপক্ষয়ার্থং দেবর্ষে স্বরীর্থ, ধর্মবুদ্ধিতি:॥ 
আমুষযমারোগ্যকরং যশস্তাং পুথ্যবর্ধনমূ। চরিতং বৈষ্ণব নিত্যং প্রোতব্যং সাধুবুদ্ধিন। । 

কুষটুবৃদ্ধিং বিভ়্ং শক্রনাশং যশে! বলম্।  করোতি বিষুচরিতং সর্বাকামফল প্রদম্॥৩*৭ 

খষভ | ঢুরাশয়ানাং রাগিণাং। বিদ্যারদিভিন্তথা শুদ্ধির্ন ভবতি। অত্র বিদ্তা। উপাসন|। শ্রতং 

শান্্ং | অধ্যয়ন বেদাভ্যানঃ। তপঃ ম্বধন্মীচরণং | ক্রিয়া যজ্ঞাদয়ঃ। সত্বাত্মনাং সতাং 

তে যশসি শ্রবণেন সম্ভতয় পরিপুষ্টয়।৷ অতিবুদ্ধয়া! সচ্ছদ্ধয়। উত্তমগ্রীত্যা পরমাদরেণ বাঁ, যথা 

সতামিব শ্রদ্ধয়া৷ আন্তিকামাত্রেণাপি যথা শ্যাৎ। যদ্ধ। শুদ্ধির্ন শ্যাদিত্যত্র হেতুঃ ছুরাশয়ানাং 

বিগ্যার্দিভিরেব দুষ্টাভিমানবভাং সতামিতি। শুদ্ধি: স্যাদিত্যত্র হেতু: যশসি প্রবৃদ্ধসচ্ছ,দ্বয়ৈব 

সত্বাত্মনাং শুদ্ধচিত্বানাং সতামিতি। যদ্বা হে সব্বাত্মনামষভ ! সাখতবর্গপ্রভো! ! দুরাশয়া- 

নামপি যশসি গ্রবৃদ্ধ-সচ্ছদ্বয়া যথা শুদ্ধিঃ স্যাৎ তথা বিস্যারদিভিরন স্তাৎ। যত্ধা তথ! মত্বাজ্মনাং 

সাত্বিকানামপি বিষ্যার্দিভির্ন স্তাৎ ভগবৎকথাশ্রবণাভা বাৎ ॥৩ ৫॥ 

এষা ্কুৎ অনশনব্রতোখা৷ সর্ববানর্থমূলভূতা সগ্ো মহার্ডি গ্রদত্েন সর্বরহৃভূয়মানা বা! অগ্ভেষা- 
মতিছুঃসহাগি মাং ত্যক্তোদমপি ন বাধতে ন পীড়য়তি। যদ্ধা কায়িকব্যাপারাদিবাধমপি 

নাচরতি। কুতঃ 1? সর্বহ্ঃখং হরতীতি হরিম্তস্ত কথৈবামৃতং তং পিবন্তং। তচ্চ 

বুখাস্তোক্ষচ্যুতমিতি গুণবিশেষো! দর্শিতঃ। হরিকথাম্ৃতপানাভাবে চ সন্ত এব জীবনং ন 

স্যাদিত্যুর্থ;॥ ৩০৬ ॥ কিং বহুনোক্তেন, সর্বেষামেব কামানাং বাঞ্ানাং ফলং প্রকর্ষেণ দদা- 

তীতি তথা তৎ॥ ৩১৭ ॥ 

শ্রবণে সংবন্ধিত শ্রদ্ধ। ছার! সঞ্জনগণের যেরূপ চিতবিশোধন হয়, কি বিদ্যা, কি অধ্যয়ন, কি 

দান, কি তপশ্চরণাদি কিছুতেই সেরূপ শুদ্ধির সম্ভাবনা! নাই। ৩০৫। 
অনস্তর কঞ্কলীলাবথ। ছার। যে ক্ষুধা! তৃষ্ণ। প্রভৃতি সর্বহূঃখ নিবারণ হয়, তাহাই কথিত 

হইতেছে ।-দশমন্বদ্ধে শুকদেবের প্রতি পরীক্ষিতের উক্তি আছে যে, আমি প্রায়োপবেশনের 

সন্ত জলপর্ধ্যস্তও বিসর্জন দিয়াছি সত্য, কিন্তু ভবদীয় মুখকমলনিঃবত কৃষকথাম্ৃত পান 

করাতে অসহনীয় ক্ষুধা আমাকে বিন্দুমাত্র কষ্ট দিতেও সক্ষম হইতেছে না । ৬*৬। স্বন্দ- 

পুরাণের পূর্বোক্ত স্থানেই লিখিত আছে, হরিচরিত শ্রবণ করিলে সম্পত্তিলাভ হয়, 
ঘাবতীয় উপন্বের শবস্তি হয়, ছুখরাশি বিদূরিত হইয়া যায় এবং কুগ্রহ বিনষ্ট হই! থাকে। 

হরিলীল। শ্রবণ যে সম্যকক্নপে যকহীয় মঙ্গলপ্রদ তাহাই কখিত হুইতেছে। উক 

০ 
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প্রথমন্কদ্ধে | অথ সর্বসৎকর্মকলবম্। 

ধর্মঃ স্বনষ্টিতঃ পুংসাং বিঘক্সেনকথাস্থ ঘঃ। নোৎপাদয়েদ্যদি রতিং শ্রম এব হি কেবলম্ 1৩০৮ 
অথ শ্রোত্রেত্রিযসাফল্যকারিত্বম্ । 

তৃতীয়ে শ্রীবিছুরমৈত্েয়সংবাদে ।__ 
একাস্তলাতং বচসে। সু "সাং, স্ুশ্লোকমৌলেগু নবাদমানঃ। 

ক্রুতেশ্চ বিদ্বত্তিরুপারুতায়াং, কথান্থধায়ামপসংপ্রয়োগম্ ॥ ৩০৯ ॥ 

যো! ধর্ম ইতি প্রসিদ্ধঃ স যদি বিষক্সেনকথান্থ রতিং নোৎপাদয়ে, তহি স্বন্ঠিতোইপি 

সন্ অয়ং শ্রমো জেেয়ঃ। কথাস্বিতি বহুত্বং গৌরবেণ যাস্থ কাহ্থচিদিত্যেতদ্বিবক্ষয়া ব। 
নঙ্থ মোক্ষাত্যর্থন্ত ধর্ন্ত শ্রমত্মস্তেব অত আহ কেবলং বিফলশ্রম ইত্যর্থ:, ভগবৎ- 
কথা রত্যন্নৎপত্ত্য। মোক্ষাসিদ্ধেঃ নিজসাঁধা ভগবংকথারত্যনুংপাদনাদ্বা। নন্বস্তি তত্রাপি স্বর্গাদি 

ফলমিত্যাশঙ্ক্য এবকারেণ নিরাকরোতি। ক্ষয়িফুত্বার তত ফলমিত্যর্থ:। নব্ক্ষ্যং হ ৰৈ 

চাতম্বাস্তযাজিনঃ স্থকৃতং ভবতীত্যাদিশ্রতের্ন তৎফল্ ক্ষয়িফুত্বমিত্যাশঙ্কা হিশবেন সাধয়তি 
তদ্বৎ যথেহ্ কর্মজিতো৷ লোক: ক্ষীয়তে এবমেবামুত্র পুণ্যজিতে। লোক: ক্ষীয়তে ইতি তর্কান্- 
গৃহীতয়। শ্রত্যা ক্ষয় গ্রতিপাদনাৎ। যদ্বা নন সত্বশুদ্ধিদ্বারা মোক্ষঃ ফলমস্তত তত্রাহ কেবল 

মিতি। তথাপি বিফলশ্রম এবেতি ভাবঃ বৈষ্বৈর্মোক্ষন্তাপ্যনাদৃতত্বাং। যদ্বা নচ্ছ ভক্তি- 
বিস্বরূপবিবিধনংসারছুংখনিরসনার্থং তেষাষপ্যসাবপেক্ষাঃ স্যাৎ তত্রাহ এবেতি। তথাপি 

তশ্যাতিতুচ্ছত্বাৎ কেবলং শ্রম এবেতি ভাবঃ। নম মোক্ষঃ পরমপুরুযার্থো বেদাস্তাদৌ 
প্রদিদ্ধঃ তত্রাহ হীতি। অজ্ঞানসংজ্ঞো ভববন্ধমোক্ষাবিত্যাদিভির্বচনৈর্মোক্ষন্ত মায়িকতুল্যতা- 
প্রাতপাদনাৎ। তচ্চ বিস্তরেণ শ্রভাগবতামৃতোত্তরধণ্ডে ব্যক্তমেবাস্তি। এবং শ্রীকৃষ- 

কথারত্যুৎপাদনমেব সর্বধন্মফলমিতি তাৎপধ্যং ॥ ৩০৮॥ 
একান্ততো লাভং ফলং হু নিশ্চিতমাহুঃ। শ্রুতেঃ শ্রোত্রস্য চ। উপাকৃতায়াং নিরপিতায়াং। 

উপসংগ্রয়োগং সন্গিধাবর্পণং ॥ ৩০৯॥ 

পুরাণে লিখিত আছে, হে নারদ! যশোলিগ্প, ধর্টেন্চ, বিজিগীধু এবং পাপ- 
নাশার্থ ও ্বর্গপ্রাপ্তির জন্য অভিলাঁষী ধার্মিক ব্যক্তিগণের পক্ষে ভগবচ্চরিত শ্রবণ করা 

কর্তবা। স্থুবুদ্ধি ব্যক্তি পরমামুর্বর্ধক, আরোগ্জনন, ধশ:গ্রদ ও পুণ্যবৃদ্ধিকর হরিচরিত 

সর্বদা শ্রবণ করিবেন। হরিচরিতপ্রসাদে কুটুম্ববৃদ্ধি, বিজয়লাভ, অরিক্ষয়, যশোবর্ধন ও 

'বলবৃদ্ধি হইয়া থাকে এবং উহার দ্বার! যাবতীয় মনোরথ স্থসিদ্ধ হয়। ৩০৭| 
শ্রহরির লীলা-শ্রবণ যে নিখিল সংকর্খের ফলস্বরূপ, অধুনা তাহাই কথিত হইতেছে ।-_ 

প্রথম স্বন্ধে লিখিত আছে, হরিকথায় অগ্রাগ ন! হইলে সম্যক্ অনুষ্ঠিত ধর্শও কেবল শ্রমমাত্র 

বলিয়া পরিগণিত.হয়। ৩০৮। 

হরিকথ! যে শ্রবণেন্দ্িয়নের সফলতা সাধন করে, তাহা বিবৃত হইতেছে ।--তৃতীয় স্বত্ধে 

বিছুরমৈজেয়-সংবাদদে লিখিত আছে, পুণ্যক্লোফ শ্রীহরির গণাহ্ছবাদই পুরুষগণের বাকোর 

8000 ও পপর ০ 
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. অথ আয়ুঃসাফল্যকারিতমূ। 

দ্বিতীয়ে শৌনকোভো ।-_ 

আমুর্থরতি বৈ পুংসামুগ্ননন্তঞচ যয্পসৌ। তন্যর্তে যৎ ক্ষণ নীত উত্তমঃঙ্গোকবার্তয়া ।৩১০ 

তৃতীয়ে বিদুরোক্তো রুল অথ গরমবৈরাগ্যোৎপাঁদকত্বস্। 2 

সা শ্রদ্দধানন্ত বিবর্ধমানা, বিরক্তিমন্থাত্্ করোতি পুংসঃ। 

হবেঃ পদ্দাহ্ুস্বতিনিবৃ তস্য, সমন্তদুঃখাত্যয়মাশ্ড ধত্তে ॥ ৩১১। 

চতুর্থে শ্রপৃথুচরিতান্তে শ্রমৈত্রেয়োক্ৌ।__ 
ছিন্নান্তধীরধিগতাত্মগতির্নিরীহত্ততত্যজেইচ্ছিনদিদং বযুনেন যেন। 

তাবন্ন যোগগতিভিতধতিরপ্রমতৌ, যাবাগদা গ্রজকথাস্থব রতিং ন ্ধ্যাং ॥ ৩১২॥। 
াচত। ৩০০ 

আসে স্য ঃ উদ্ধনউ উদাচ্ছন্ অন্তমদশনঞ ন্ গচ্ছন্ য যেন ক্ষণো নীত: তত্তযু্ীবন- 
কালম্ খতে বজ্জয়িত্ব। হরতি। এবং শ্্রীভগবন্ধার্তারহিতন্ত বৃখৈবাঘু্গচ্ছতি ৷ একদাপি প্রীভগ- 

বৎকথয়! সর্ধবমেবাযু; সফলং স্যাদিতি ভাবঃ ॥ ৩১০ ॥ 

সা হরিকথা শ্রদ্দধানম্ত প্রীতিং বিশ্বাসং ব| কুর্বতঃ, তয়। বিনা তাদৃশবিরক্ঞযসিদ্ধেঃ 

প্রবৃত্তাভাবাচ্চ। যদ্বা আন্তিক্মাত্রং কুর্বতোইপি পুংমাত্রস্য। অন্থত্র গ্রাম্যন্থথে হরিকথা- 

ব্যতিরিক্তে বা সর্ধত্র। ততঃ কিমত আহ হরেরিতি। হরেঃ পাঁদয়োরক্শ্বতিঃ নিরস্তরম্মরণং 

তয়া নির্বৃতস্ত সতঃ। ৩১১। ছিন্ন! বিনষ্টা অন্তধীঃ দেহাত্ববুদধির্দেবাস্তরবিষয়কবুদ্ধি্বা ভক্তি- 
বাতিরিক্জ্ঞানার্দিবিষয়কবুদ্ধিরব্বা যম্য সঃ। যতঃ অধিগত। অধিকং প্রাণ্ঠ। আত্মগতিঃ আত্মতত্বং 

শ্রীকণো বা তত্ত্ব যেন ঃ। অতএব নিরীহঃ গ্রাপ্তান্থ মিদ্দিষপি নিংম্প্হঃ দেহাদ্যর্থ- 
চেষ্ারিতে বা। কিঞ্চ যেন বয়ুনেন জ্ঞানেন ইদং রং সংশয়পদং মংসারবনধন, বা 

০. সত পা পাপা সপ শপে 

একাত্ত ফল বলিয়া নিরূপিত | ধীগণ কর্তৃক নির্দিষ্ট তীয় কথারপ অমতে ৫ ে  শরবেকিয়ের 

সন্নিকর্ষ, তাহাই শ্রুতিষুগলের সার্থকতা বলিয়া নিরূপিত। ৩০৯। 
শ্রহরির লীলাশ্রবণ করিলে যে পরমায়ু সফল হয়, তাহা কথিত হইতেছে ।-_দ্বিতীয় স্বদ্ধে 

শৌনকোক্তি আছে যে, হে কৃত! ভাস্করদেব প্রত্যহ উদ্দিত ও অন্তগত হইয়া মানবগণের 
পরমামু হরণ করিতেছেন, অতএব তুমি উত্তমঙ্োক হরির গুঁপকথ। শ্রবণ করাইয়া আমা- 
দিগের জীবিতকাল সার্থক কর। ৩১০ । 

অনস্তর শ্রীহরি-লীলা-শ্রবণের পরম-বৈরাগ্যোৎপাদকতা৷ কথিত হইতেছে ।-_তৃতীয় স্বক্ধে' 

বিছুরোক্তি স্থাছে, শ্রদ্ধাবান্ হইলে বুদ্ধি ক্রমে ক্রমে সংবর্ধিতা হইয়া গ্রামান্থখে বিরাগ জন্মায়, 
পরে সেই ব্যক্তিকে কৃষ্ণপাদপত্পের অনুম্মরণে পুলকিত করিয়া! অচিরে তাহার নিখিল দুঃখ 
বিদুরণ করে। ৩১১। চহুথস্ন্ধে পৃথুচরিতে মৈত্রেয়ের উক্তি আছে যে, নরপতি পৃথুর 
শরীরে আত্মবুদ্ধি থাকিল না, উহা ছিন্ন হইল; ভগবঞ্চ্রপ-লা৪ নিবন্ধন অপিমা্দি লিদ্ধি- 
সমূছেও তাহার বাসনা থাকিল না? কাজে কাজেই যে জানবলে অসভ্ভাবনাদির আধার- 



১*ম বিলাস: |] শ্ীতীহরিভক্তিবিলালঃ | ৫৮৫ 

একাদশে চ শ্রীভগবস্তং প্রত্যুদ্ধববাকো ।__ 

তব বিজ্রীঠিতং কৃষ্ণ নূণাং পরমমজলম্। কর্ণপীযুষমাস্থাদ্য ত্যজন্তযইস্প্হাৎ জনা: 0৩১৩ 

চতুর্থে প্রচেতসঃ প্রতি শ্রীভগবছুক্জৌ।__ 

গৃহেঘাবিণতাঞ্চাপি পুংসাং কুশল কর্দদণাম্। মদ্বার্তাযাতঘামানাং ন বন্ধাগ গৃহ মতাঃ ॥৩,৪। 

স্কান্দে তত্ৈব।-__ 
ধন্মার্থকামমোক্ষাণাং যদিষ্টঞচ নৃণামিহ। 

তৎ সব্বং লঙভতে বৎস কথাং শ্রত্ব। হরে; সদা ॥ ৩১৫ | 
পপ পি পপ পপ পপ ৪৩ ৮৮ পাাশিপপম্মজ জপ 

স্পা | ০ সাপ শত 

অচ্ছিনৎ তত্যাজ -পৃথুঃ তত্প্রযত্বাদপুযুেপররামেত্যর্থঠ ফলে সিদ্ধে সাধনপ্রয়াসাহপপত্তেঃ । 

তন্তাণিমাদিসিদ্ধিষু চতুর্ববিধমোক্ষেষপি নিঃস্প্হত্বং যুক্তমেবেত্যাহ ভাবন্গাপ্রমত্তঃ কিন্ত প্রমত্তো 

ভবত্যেব। যতিজ্ঞননিষ্টোইশি । অতঃ পৃথোঃ শ্রীকৃষ্ণকথারত্য। তত্র তত্র ন লোড! জাত 

ইত্যর্থ:॥ ৩১২॥ আন্বাদ্য প্রীত নিশম্য। অন্থশ্মিন্ বি্ষয়তোগাদে। মোক্ষেহপি 

স্প্হাং ॥ ৩,৩॥ 

আবিশতাম্ আক্্যা। নিবসতামপি। কুশলং মদর্পিতৎ কর্ম যেষাং। ম্ার্তয়া যাতে! 

যাষঃ কালঃ একপ্রহরমাত্রো বা যেষাং। ন বন্ধায় মতাঃ কিন্ত ংসারবন্ধমোচনায়ৈব মতাঃ 

সম্ভিরিত্যর্থঃ ॥ ৩১৪ ॥ 

বৎস হে নারদ ! যদ্ধা হরেব্ববৎসসম্বদ্ধিকথাং বংসপালনলীলা বার্তীমিত্যার্থ: ॥ ৩১৫ ॥ বিবিধং 

৮৮ শপে স্পােপা পাপা সপ পপ শত শপ শি পপ তত আপপাসপিপসা পাপ পপ পপ 
এ পপ পাপন তত শী শশার আনা ও শপ পপ 

স্বরূপ হৃদ্গ্ুস্থি কপ্িত হইল, তাহা বিনঞ্ঞন দিলেন। হে বিছুর! এতদবস্থায় পৃথু নৃপতির 

পক্ষে যোগসিদ্ধি বিষয়ে বাসনাহীন হওয়াই যুক্তিযুক্ত, কেন না, যতদিন দেবদেব হরির 

কথায় অন্থরাগ হইয়া লোভের উৎপত্তি ন! হয়, তত দিন যোগগতিতে মতি মতততারহিত 

হইতে সমর্থ হয় না। ৩১২। একাদশস্কন্ধে চ্গবানের প্রতি উদ্ধবের উক্তি আছে, 

হে প্রভে।! ত্বদীয়্ বিক্রীড়িত শ্রবণ পীবুষনমান ও পরম কল্যাণকর; মানবগণ উহার আস্বাদ 

প্রাপ্ত হইলেই অন্তান্ত বাসনাকে বিসর্জন দিয়া থাকে । ৩১৩। 

ভ্রীহরিলীলা শ্রবণ করিলে যে সংসার হইতে পরিস্রাণ লাভ হয়, অধুনা তাহাই বিবৃত 

হইতেছে ।-__চতুর্থস্বদ্ধে প্রচেতোগণের প্রতি ভগবানের উপ্তি আছে যে, হে রাজকুমারগণ ! 

গৃহ-প্রবেশ করিলে যে আসক্তিমান্ হইতে হয়, এ আসক্কি নিবদ্ধনই বদ্ধ হইতে পারে, 

ক্বতরাং তাহা হইলেই ভক্তির ব্যাঘাত হইল এরূপ বিবেচনা করিও না। হে বংসগণ ! 

গাহসথ্যাশ্রম হইতে বন্ধের উৎপত্তি হয় বটে, কিন্তু গৃহস্থাশ্রমে প্রবিষ্ট হইয়া! কর্মদ-সকল মত্প্রতি 

সমর্পণ করিলে আর মৎ-কথ।প্রসজে কালযাপন করিতে বাসন! কগিলে সেই গাহস্থ্য আশ্রম 

কদদাচ বন্ধের হেতুভৃত হয় না। ৩১৪। 
[ছি ০ 

ইরুফ-লীলা শ্রবণ করিলে যে সর্কার্থ প্রাপ্ত হওয়া ায়অধুন! তাহাই বিবৃত হইতেছে।-_ 

কবনমপুয়াণের পূর্বোক্ত স্থলে লিখিত আছে, হে বৎস দেবর্ধে! নংসারমধ্যে ধর্শার্কামমোক্ষেছ 

৭8 
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দ্বাদশে চ শ্ীশুকোকৌ ।-_ 

সংসারসিন্ধুমতিছুত্তরমৃত্তিতীর্ধোর্নান্তঃ প্রবো ভগবতঃ পুরুযোত মস্ত । 

লীলাকথারমনিষেবণমণ্থরেণ, পুংসো ভবেদ্ধিবিধ-ছৃঃখদবার্দিতন্ত ॥ ৩১৬ ॥ 

ঘ্বারকামাহাত্য্যে ।-- | 

নিতাং কৃফকথা ঘন্ প্রাণাদপি গরীয়ূসী। 

ন তশ্য ছুর্লভং কিঞ্দিহ লোকে পরজ চ ॥ ৩১৭.। 

দ্বিতীয়স্বদ্ধে।-_ 

জানং যদ প্রতিনিবৃত্তগুণোর্শিচক্র-মাত্মুপ্রসাদ :উত যত্ত গ্ুণেষসঙ্গ; | 
কৈবল্যসম্মতপথস্বথ ভক্তিযোগঃ) কো নির্বুতে। হরিবথাস্থ রতিং ন কুরধযাং ॥৩১৮1 

দশমন্বন্ধে শ্রতিস্বতৌ ।__ অথ মোক্ষাধিকত্বম্। 

দুরবগমাত্মতত্বনিগমায় তবান্ততনোশ্চরিতমহামৃতান্ধিপরিবর্তপরিশ্রমণাঃ। 

ন পরিলযস্তি কেচিদপবর্গমপীশ্বর তে,চরণসরোজহংসকুলসঙ্গবিহৃষ্টগৃহাঃ ॥ ৩১৯ ॥ 
সপ শপ পা শপ কাপ ০” শপ পপ শা শত ০০০০ 

ছুঃখমেব গাবাননঃ তেনাদ্দিতন্য গীড়িতন্ত । অত উত্তিতীর্যোঃ পুংসঃ ভগবতো য৷ লীলাকথা- 

স্তাসাং রসন্তন্নিষেবণমস্তরেণ অগ্কঃ প্রবঃ উত্তরণসাধনং ন ভবে ॥ ২১৬ ॥ প্রাণাদপি কথ! 

গরীয়সীতি নিজজীবনার্দপি কথাশ্রবণাদৌ যস্যাসক্িরিত্যর্থ; ॥ ২১৭ ॥ যং যাস্থ কথান্থ জ্ঞানং 

ভবতি। কীদৃশং? আ৷ সর্বতঃ গ্রতিনিবৃত্তম উপরতং গুণোর্মীণাং রাগাদীনাং চক্রং সমূহে 
যম্মাং। তদ্ধেতুরাত্মনো মনসঃ প্রসাদশ্চ ত্র যান্ন। আত্মগ্রসাদহেতুঃ গুণেষু বিষয়েযু অসঙে। 
বৈরাগাঞ্চ। উতয়ত্রেতি পাঠে ইহামুত্র চ গুণেঘসঙ্গ:। তত্তদনস্তরং কৈবল্যমিত্যেব সম্মত: 
পন্থা যো! ভ্তিযোগঃ সচ ভবতি। নির্তঃ অন্তর, শ্রবণস্থখেন নিবৃতি ইতি বা ॥ ৩১৮। 

ভো৷ ঈশ্বর ছুর্ববোধং যং আত্মনস্তব তন্বং তন্য নিগমায় জ্ঞাপনায় তবাত্ততনোঃ আবিষ্কৃত- 

ূর্তেঃ। চরিতমেব মহাম্বতান্ধিঃ তন্মিন্ পরিবর্তে! বিগাহস্তেন পরিশ্রমণাঃ পরিবর্জনার্ঘঃ শরমণং 

মানবগণ রুষ্ণকথ। আকর্ণন করুন, তাহ হইলে এ চতুর প্রাপ্ত হইতে গারিবে। ৬১৫। 
হাদশ স্বদ্ধে শ্রীশুকোক্তি আছে, যাহারা নানাব্প ছুঃখদাবাগ্নিতে ক্রিষ্ঠ এবং ধাহার! ছুপ্পার 

ভবসাগরের পার-গমনে অভিলাধী, একমাত্র পুরুষপ্রবর প্রীক্জের লীলা-কথারসসেবন ব্যতীত 

তাহাদিগের পক্ষে অন্ত উপায় আর নাই | ৩১৬। দ্বারকা-মাহাত্মে লিখিত আছে, ধিনি 

প্রত্যহ প্রীহরি-কথাকে স্বীয় জীবন অপেক্ষাও অধিক জ্ঞান করেন, ইহলোকে তদীয় ভৃপ্রাপ্য 
কিছুই দৃষ্ট হয় না। ৩১৭। দ্বিতীয়স্বদ্ধে লিখিত আছে, কৃষ্ণকথা! শ্রবণ করিতে করিতে রাগাদি 
প্রশাস্ত হয়, চিত্তের গ্রফুম্থতা জন্মে, বিষয়-বৈরাগোর উৎপত্তি হয়; স্থৃতরাং উবাই কৈবল্য- 

মার্গরূপ ভক্তিযোগ . বলিয়া আভিহিত? অতএব এ হরিকথাতে কাহার না রতি 
নন্ভব? ৩১৮1 

অভাগর হরিলীলা-শ্রবণের মোক্ষাধিকত্ব কথিত হইতেছে ।-সদশম স্বদ্বে গ্রুতিদ্ততিতে 
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তৃতীয়ন্বদ্ধে শ্রীকপিলদেবহৃতি-সংবাদে ।_ 
নৈকাত্মতাং মে স্পহয়স্তি কেচিন্মপাদসেবাভিরতা মদীহাঃ। 
ষেইন্তোন্ততো ভাগবতাঃ প্রসঙ্গা, সভাজয়স্তে মম পৌরুষাণি ॥ ৩২* ॥ 

অথ বৈকৃ্ঠলোক প্র।প কত্বমূ। 

দ্বিতীয়ে শ্রী্ুতোক্কৌ।_ 
পিবস্তি যে ভগবত আত্মনঃ সতাৎ, কথামৃতং শ্রবণপুটেষু সংভৃতম্। 
পুমস্তি তে বিষয়বিদৃষিতাশয়ং, ব্রজন্তি তচ্চরণসরোরুহাস্তিকম্ ॥ ৩২১ ॥ 

অমঃ গতশ্রম! ইত্যর্থঃ | যদ্বা তৎ পরিশ্রমণমভ্যাসে! যেষাং তে। যদ্ধ। চরিতমহামৃতাৰে: পরি 

বর্তান্তরঙ্গান্তেফু পরিশ্বমণাঃ কৃতপরিশীলনাঃ ত্বন্মধুরকথারসসেবিন ইতার্থঃ। অপবর্গমপি ন 
পরিলযন্তি নেচ্ছন্তি কুতোইন্তৎ। কেচিদিতি এবন্ৃঁতা ভক্তিরসিক! বিরল! ইতি দর্শয়তি। ন 

কেবলমন্য্েচ্ছত্তি কিন্ত তেনৈব স্থখেন পূর্ণাঃ সন্তঃ পূর্বসিদ্ধগৃহাদিহখমপুযুপেক্ষস্তে ইত্যাহ ৷ তব 

চরণপরোজে হংনা ইব রমম।ণা! যে ভক্তাস্তেধাং কুলং তেন সঙ্গন্তেন বিহ্ৃষ্টা গৃহ! ধৈস্তে তথা। 

যা! চরিতমহাম্বতান্লিপরিব পরিশমনান্তে হেতুঃ চরণসরোজহংসকূলসঙ্গবিস্ৃষ্টগৃহ। ইতি । অর্থন্ম 

তখৈব। শ্রুতিশ্ মুক্তেরপ্যাধিক্যং ভক্তেনদর্শয়তি | যং সর্ব বেদ! নমণ্ধি মুমুক্ষবে। ব্রহ্মবাদিন' 

শ্চেতি। ব্যাখ্যাতঞ্চ সর্ববজৈর্ভাযাকৃপ্তিং। মু ক! অপি লীলয়া বিগ্রহং রুত্ব! ভগবন্তং ভঞ্জন্ত ইতি 1৩১৯ 

মোক্ষাদপি ভক্েরগরিষ্ঠত্বমেবোপপাদয়তি নৈকাত্মতামিতি। একাত্মতা সাষুজামোক্ষং। 

পাদসেবাভিরতত্বমেবাহ | মদীহা মদর্থমেব ঈহা: শ্রবণবাগিক্ডিয়াদিব্যাপারা যেষাং | তামেবাভি- 

বাঞ্জয়তি যে ইতি। প্রসজা আসক্তিং রুত্বা পৌরুষাঁণি বীধ্যাণি সভাজয়ন্তে শ্রবণকীর্ভুনাদিনা 

সংমানয়স্তি। প্রসজোতানেন অন্যোন্ত ্লীতিহেতুঃ পৌরুষসভাজনসা ম্বাভাবিকো৷ রসবিশেষো 

দর্শিত:। অতএব গরিষ্ত্বং সিদ্ধমিতি দিক্ ॥ ৩২০ ॥ 

সতাং জ্ঞানিনামাত্মনঃ আত্মত্ত্েন প্রকাশমানস্য। যদ্বা সতাং ভক্তানামাস্মনঃ পরমপ্রিয়স্য। 

শ্রবণপুটেযু সম্ভতং পিবস্তীতি স্থখমাদরেণ মুহঃ শৃণৃস্তীত্যর্থ:। বিষয়ৈধিদূষিতং 

লিখিত আছে, হে প্রে। ! তুমি দুর্ব্বোধয আস্মতব্ব-প্রকাশার্থই মূর্তির আবিষ্কার করিয়াছ, 

যে সকল ভক্ত স্বীয় চরিতরূপ মহাসাগরে বিচরণ করিয়া গতশ্রম হইয়াছেন, তন্মধ্যে কোন 

কোন ব্যক্তি ত্বদীঘঘ চরণকমলে ক্রীড়াকারী হুৎসবর্গের স্ায় ত সংসর্গে বিগতশ্রম হইয়া 

মোক্ষেরও কামনা করেন ন! ।৩১৯। তৃতীয়ঙ্বদ্ধে কপিল-দেবহৃতি-সংবাদে লিখিত আছে, 

হেজননি! মচ্চরণসেবনে নিরত, মদর্থে চেষ্টাবান্ ব্যক্তিগণ এবং যে সকল ব্যক্তি পরস্পর 

সমবেত হইয়া আসক্তিবিশিষ্ট মনে মদীয় বীরধ্য কীর্তনার্থ আদর প্রদর্শন করেন, তাহাদিগের 

মধ্যে অনেকানেক ভাগবত মহাপুরুষেরাও উক্ত প্রকার মোক্ষের কামনা করেন না। ৩২*। 

 প্ীরফলীলা শ্রবণ করিলে যে বৈকুষ্ঠ'লোক-প্রাপ্তি হয়, অধুনা তাহাই কঘিত হইতেছে ।-_ 

দিতীয়ন্ন্ধে শুকদেবের উক্তি ত্আাছে, হাঝাব' ক্রুতিগুটেস্ডাগবতাববস্বরূপ শ্রীহরির কথার 

শপে শিস ৩ ০. ৬ ৭ শপ শপ ০ ৮ শপ শপ 

০ ঢা ও আত ০. সপ্পিসীপপপপশ শপ টা পিপিপি ৭. শি শপ পপ পপ সপ পিসী 



ধ্ী 

৫৮৮ ভীঞজহরিভক্তিবিলাসঃ। [ ১*ম বিলাস:। 

তৃতীয়ে কপিলদেবস্থতৌ |__ 
পানেন তে দেব কথান্থধায়াঃ, প্রবৃদ্ধভক্ক্যা! বিশদাশয়! যে। 

বৈরাগাসারং প্রতিলভ্য বোধম্, বাজনার বকা ৩২২ 

স্কান্দে অমুতসারো দ্বারে শ্রীষম্ত দূতান্থশাসনে | 
যে শৃণুস্তি কথাং বিষ্বোর্ষে পঠন্তি হরে; কথাম্। কুলাযুতং নাবলোক্যংগতাস্তে ব্রহ্ম শাশ্বতম্ /৩:৩। 

যন্য বিষ্ণকথালাপৈপিত্যং প্রমুদিতং মনঃ| তশ্ত ন চ্যবতে লক্ষীস্তংপদঞ্চ করে স্থিতম্॥ ৩২৪ ॥ 

অথ প্রেমসম্পাদকত্ম্। 

ঘ্বাদশে।-_- 

য্তততমঃক্সোকগুণীনুবাদঃ, সঙ্গীয়তেইভীক্ষুমমঙ্গলক্ঃ। 
তমেব নিত্যং শৃথুয়াদ ভীক্ষমূ, কৃষ্ণেইমলাং ভক্তিমভীগ্গমানঃ ॥ ৩২৫ ॥ 

অথ ীভগবদ্বণীকারিত্বম্। 

স্কান্দে।__ ত্র যন্র মহীপাল বৈধকবী বর্ততে কথা। তত্র তত্র হরির্ধাতি গৌর্ধথ! স্থতবংসল। ॥ 
০ 

মলিনীরুতমাশয়ং। যা বিষটৈবিদূষিত আশয়ো বসা তমপি নতি কিমূতাত্থানং | কিঞ তন্ত 
চরণপ্মাস্তিকং প্রীবৈকৃঠলোকং ব্রজন্তি ॥৩২১॥ বৈরাগ্যং সারঃ বলং যন্ত তং। যদ্ব। বৈরাগান্য 
ফলরূপং বোধং তগন্তক্তিমাহাক্ম্যাদিওান যথাব্ৎ প্রতিলভ্য লব্ধ। অঞ্চস স্থখেন অকু্ধিফ্যাং 
শ্রীবৈকুঠলোকম্ অথীঘুঃ প্রাপুং ॥ ৩২২ ॥ ব্র্ধস্বরূপং শাশতং নিরপায়পদং গ্রীবৈকৃঠলোকমিত্যর্থঃ 

॥ ৩২৩ ॥ তস্য বিষ্চোঃ পদং স্থানং শ্রীবৈকুঠলোকঃ করে স্থিতং স্থলভমিত্যর্থ: ॥ ৩২৪ ॥ 

তমেব ন তু তদ্বযতিরিক্তং শৃণুয়াৎ। নিত্যং প্রত্যহং তত্রাপ্যতীক্ষং। যদ্বা অভীক্ষং কৃণে- যা 
অমল! 0 প্রেমলক্ষণ৷ তামভীগ্মম।ন: | গুণান্ুবাদশ্রবণেনৈব স| সম্পদ্যতেত্যর্থঃ ॥ ৩২৫ ॥ 

০০শ শপ ০ ০০ সা সস শপ ০ পা আপ * স্প শা পাশ | পাশ শপ ৮০ শাল পপ জাল পপ ও 0 সী 

পাপী সপ 5 তে অর অপ পরস্পর পপ এ এ ৮ 

ধা স্থাপন পূর্বক তা পান করেন, ঠাহাদিগের মন বিষয়দু হইলেও তাহারা তংশোধন 

করত গিহরিপদ লাভ করিয়া থাকেন :৩২১। তৃতীমস্কন্ধে দেবস্বতিত লিখিত আছে, হে দেব! 

যে মকল ব্যক্তির চিত্ত ত্বংকথা'রূপ অমৃত-পান দ্বারা এবং বর্ধনশীল ভক্তি দ্বারা বিমলত৷ 

ধারণ করে, তীহার! বৈরাগাসার জান নাত পূর্বক বৈকুধামে গমন করেন। ৩২২ | ্বন্দ- 
পুরাণে অমৃত-সারোদ্ধারে দূতগণের প্রতি যমরাজ্জের অন্ুশামনে লিখিত আছে, হে দৃত- 

গণ! হরিকথা-শ্রোত। ও হরিকথাধায়িগবের দশ নং কুলের প্রতিও নেত্রপাত করিও না, 

তাহার্দিগের সকলেরই বৈকুঞ্ঠ লাভ হইয়াছে জানিবে। ৩২৩। হরিকথা আলপন দ্বার! প্রত্যহ 

ধাহার মন পুলকিত হম, কমনা (ভীহাকে কদাচ পরিত্যাগ করেন না, বৈকুঞ্ধাম তদীয় কর- 
তলগত সন্দেহ নাই । ৩২৪ | 

শ্রহরি-লীলা-শ্রবণের প্রসাাুকতা কৃথিত টি দ্বাদশ স্কক্ধে লিখিত আছে, 

কষের প্রতি অমলা ভক্তি ভার বিদ্বর তদীয় গপকীর্তন পূর্বক স্ততিবাদ ও প্রত্যহ পুনঃ 
পুনঃ তদীয় গুণক্রতিই পারমার্ধিক বলিয়া বিিত হইবে। ৩২৫। 



১০ম বিল/সঃ। ] জীশ্রহরিভক্তিবিলাসঃ। ৫৮৯ 

শ্রবিষুধর্শে শ্রীভগবছু স্বান্দে চ শ্রীভগবদক্ুনসংবাদে | _ 

ম২কথাবাচকং নিত্যং মৎকথা প্রবণে রতম্। ম২কথা প্রীতমনসম্ নাহং তাক্ষ্যামি তং নরম্ ॥ 
দশমন্তদ্ধে ব্ন্স্ততৌ ।__ 

জ্ঞানে প্রয়াসমুদ্বপাশ্য নমস্ত এব, জীবস্তি সম্মুখরিতাং ভবদীয়বার্তাম্। 

স্থানস্থিতাঃ শ্তিগতাং তন্গ-বাষ্মনে!ভিধে প্রায়শোইজিত জিতোইপ্যপি তস্ত্রিলোকাম্ ॥ ৩২৬। 

স্পা শিপ সপ শ শশী শীশিশেসী শিপ ও শিশির আর দা ৪ পি পি জা শা পপ পা পার পপ কও পা ভরা পচ পি ৪ 

উদপাস্য ঈষদপ্যকৃত্বা। সন্িমুরিতাং স্বতএব নিত্য প্রকটিভাং। যদ্বা সম্তঃ সংযত- 
বাঁচোইপি মুখরিতা য়া তাং ভবদীয়াং ভবদীয়ানাং বা সুগবন্তক্তানামপি বার্তাং। সংস্থান 
এব স্থিতাঃ। সংসন্নিধিমাত্রেণ সন্খরিতত্বেন বা স্বত এব শ্রুতিগতাং শ্রবণং গ্রাপ্তাং। তঙ্থ- 

বাজ্মনোতিরনমন্তঃ সংকুর্বস্তঃ যে জীবস্তি কেবলং, ন ত্বন্তৎ যদ্যপি কুর্বস্থি, তৈ: প্রায়শসত্ি- 

লোক্যামটন্যরজিতোহপি ত্বং জিত: প্রাপ্ত: বীকূতো বাসি। যদ্বা শ্রুতিগতাং বেদবষ্রিনীং 

সম্মুখরিতাং ভবদীয়বার্তাং প্রায়শো নমস্তঃ তদুদ্দেশেন নমনং কৃুর্বাস্তেইপি। অপ্যর্থে এবকারঃ। 

প্রায়শ ইতি কদাচিদশক্যাদিন। ন নমঙ্সোইপীত্যর্থঃ। জীবপ্ধি যদ্যপি স্বপ্রাণান্ পোষ্যস্তি। 
যদ্ব৷ বার্তামূপজীবন্তি য়া নিজজীবিকাং সাধয়গ্তি। তথাপি হে অঞ্জিত! ত্রিলোক্যাং সর্ব 
ত্রৈবেত্যর্থঃ। তন্্বাজ্মনোভিঃ কত্বা তৈরপি ত্বং জিতোইসি কিং পুনরযত্বতঃ সতাং 
স্থানে গত্বা ভক্ত্যা ত্বংকথাশ্রবণাদিপরৈরিতার্থঃ। তত্র তথ্বা জিতত্বং সততবিচিত্রপরি- 
চধ্যাদিশক্তা, বাচা চ সততত্বন্নামাদিক্ষতর্যা, মনসা চ সততচিগ্রান্তরাবির্ভীবেন। যদ্ধ! তৈরেব 
তত্বাদিভি: সহ জিতোইসি। ততশ্চ তন্বা সহ জিতত্বং সততং রীমূর্তেঃ ্কু্ত্যাদি। বাচা সহ 
জিতত্বঞ্চ তেনৈব তংস্তত্যাদ্দিকং। মনসা সহ জিতত্বঞ্চ তেনৈব তশ্য ধানাদিকমিতি দি. 

অন্তং সমানং। এবং জ্ঞানানাদরেণ ভগবংকথাশ্রবণপরতায়] মাহাত্মং দর্শিতং ॥ ৩২৬॥ 
শা পাপী শি জস্ষ শি শত ৮ শি এ 1 পে আত আর ক ৮ শপ ৯. সপ ৮ সপ শপ 

খংরিনীলা শর শ্রবণ দ্বারা যে ভগবান্কে দিব করা যায়, তাহাই বিবৃত টার ।-- 
ক্ন্দপুরাণে লিখিত আছে, যেখানে যেখানে হুরিকথ! কীর্ঠিত হয়, ভগবান্ হরি সেই সেই 
স্থলেই স্থুতবংসল! ধেনগুর ন্যায় গমন করেন। শ্রীবিষুধর্মে ভগবহুক্তিতে এবং স্বন্দপুরাণে 
ভগবান অঙ্জুন-সংবাদে বিবৃত আছে যে, প্রত্যহ আমার কথ! শ্রবণ করিলে, মৎকথা শ্রবণে 

অন্থরাগী হইলে এবং মৎকথার প্রতি চিত্তপ্রীতি থাকিলে আমি কদাচ সেই ব্যক্তিকে পরি- 

ত্যাগ করি না। দশমন্কন্ধে ব্রদ্মস্বতিতে লিখিত আছে, যাহারা জ্ঞানবিষয়ে যন্ত্র পরিত্যাগ 

পূর্বক সংস্থানস্থ হইয়া যাহা সাধূসমীপ প্রাপ্তিমা্র ্যুংই শ্রবপ্:বিবরে গ্রবেশ করে, কায়মনো- 
বাক্যে সঙ্জনগণ কর্তৃক নিত্য প্রকাশিত সেই সী কথ: মহক্রুসৃহকারে আশ্রয় করে, অন্ত 

কর্ম না করিলেও, তরিভূবনমধ্যে অপরের অজিত হই তাহারা বে তৌাকে জয় করে অর্থাৎ 
তাহার! অনায়াসে তোমাকে প্রাপ্ত হয় ।৩. ৬. : ] 



৫৯৩ স্ীষ্্ীহরিভক্তিবিলাসঃ। [১*ম বিলাসঃ। 

থ স্ব; পরমপুরুতঘার্থতা।। 

ভৃতীয়ে শ্রীসনকাদিস্ততৌ ।__ 

নাত্যন্তিকং বিগণয়ন্তাপি তে প্রসাদং, কিংবান্যদর্পিতিভয়ং জ্রব উন্নয়ৈন্তে। 

যেহস্ক ত্ব্দজ্ঘি শরণ 'ভবতঃ কথায়াঃ কীর্তন্যতীর্ঘযশসঃ কুশল! রসজ্ঞাঃ ॥ ৩২৭ ॥ 
চতুর্থে শ্রীভগবস্তং প্রতি সিদ্ধানাং স্তত্ৌ ।-_ 

অয়ং তে কথামৃষ্টপীমৃষনষ্ভাং মনোবারণঃ ক্লেশদাবামিদধঃ 
তৃষার্তোবগাট়ো ন সম্মার দাবং, ন নিঙ্কামতি ত্রহ্মসম্পন্নবন্নঃ ॥ ৩২৮ ॥ 

অতএবোক্কং গ্রথমন্কন্ধে শ্ীশৌনকাদিভিঃ | 
ৰয়স্ত ন বিদবৃপ্যম উত্তমঃ সৌকবিক্রমে | হচ্ছণ্তাং রলজানা' ্ বাদু হু গদে পদে ॥৩২৯॥ 

৭ সা ০০০০০ 

আত্ান্তিবং মোক্ষাখামপি তে প্রসাদং বৈকুঠলোকং বাতেন বিগণযন্ত নিয়তে | কিমুত 

অন্থাৎ ত্রাদ্ধ্যা্দিপদং | তে তব ভ্রব উন্নয়ৈঃ উজ্জাভ্তরর্পিতং নিহিতং ভয়ং যন্মিন। কে তে ?-- 

অঙ্গ ! হে ভগবন্্! যে ভবতঃ কথায়াঃ রসজ্ঞাঃ | যতঃ কুশল! নিপুণাঃ। যতস্তদজ্ৰেকাশ্রয়াঃ। 

কথস্ৃতন্ত ?-_রমণীয়ন্বেন পাবনত্েন চ কীর্তন্তং কীর্তনাহধ তীর্থধ্চ যশো! য্য তস্য । এবং কথা- 
রসজ্ঞানাং বৈকৃলোকানাদরেণ কথায়াঃ স্বতঃ পরমফলত্বং সিদ্ধং ॥ ৩২৭ ॥ অয়ং মনোগজঃ 
ত্বংকথৈব সৃষ্ট শুদ্ধং পরমমধুরং বা পীযুষং তন্ময়ী ঘা নদী তন্যামবগাঃ প্রবিষ্টঃ দাবাগিতুল্যং 

সংসারতাপং ন ম্মরতি স্ম ন চ ততো নির্গচ্ছতি, তশ্যৈব স্বতঃ পরমপুরুযার্থত্বাৎ। ব্রহ্মসম্পর- 

বংব্রদ্ৈক্য প্রাপ্ধো জন ইব ॥ ৩২৮॥ থবং লীলাকথাশ্রবণস্ পাপাদিশোধকত্বমারভা স্বতঃ 

পরমপুরুযার্থতান্তং মাহাত্মাং খোত্বরশৈষ্ঠ্যক্রমেণ লিখিত্বা ইদানীং কেযুচিদ্ধচনেষু পূর্বববং 
সাঙ্গু হাত্ম/ভিধায়কত্বাভাবেপি তাৎপর্যেণ ততত্রব পর্যযবসানান্সাহাত্মযদার্চযায়ৈব তানি 
মং গৃহবাতি বয়স্বিতযাদিনা সেব্যতামিত্যণ গ্রন। এবমগ্রেংপান্যত্র বোদ্ধব্যং। যোগযাগাদিষু 

তৃথাঃ ম্মু। উদগচ্ছতি তমো! যন্মাৎ স উত্তমঃ তথাভূতঃ শ্লোকো৷ যশে! যন্ত তন্ত বিক্রমে তু 
বিশেষেণ ন ভৃপ্যাম: অলমিতি ন মন্তামহে। অত্র হেতু: যদ্িক্রমং শৃণতাং। যত্ধা অন্তে 

০০০০ 

অতঃগর রহরি- লীলা শ্রবণের পরমপুরুতার্থতা বিবৃত হইতেছে -_তৃতীয়স্কত্ধে সনকাদির 
স্বতিতে প্রকাশিত আছে, হে ভগবন্! ত্বদী যশ কীর্তনার্য ও তীর্ঘন্বরূপ। যে সমস্ত ভব- 
চ্চরণীপ্রিত নিপুণ ব্যক্তিরা ভবদীয় কথার রসজ, তাহাদিগের নিকট ইন্জ্রাদিপদ দুরে থাকুক, 
তবদীয় আত্যত্তিক প্রনাদরূপ মুক্তিপদও গণনীয় নহে। বস্ততঃ ত্বদীয় ভ্রভঙ্গমাত্রে দেবেজ্রাদি- 
পদ্েও ভয় নিহিত হইয়া থাকে। ৩২৭। চতুরবন্ধে ভগবানের প্রতি সিদ্ধ সমূহের স্বতিতে 
প্রকাশিত আছে, হে প্রভো 1. 'আমািগের মনোমাতন্গ করেশয়প দাবারিতে দশ্বীভূত ও 

পিপাসায় কাতর হইয়াছে; এই কারণ হরিসংকীর্তনকগ বিশুদ্ধ অনত-নদীতে অবগাহন 
করুকৃ; কেন না, তাহা হইলেই বসস্তাপরপ দাঁবারি সম্যক্ বিশ্বরণ হইবে এবং গরর্্ধ সহ 

ী বকাণ্রাপ্তবৎ হওয়াতে উহা হইতে আর ০ বিনিক্রান্ত হইবে না! । ৩২৮ | অভএব প্রথম- 



১ম বিলান:। | ঞ্ীহরিভক্তিবিলাসঃ। ৫৯১ 

কিঞ্চ।-_ 

কো নাম লোকে রসবিৎ কথায়াং, মহত মৈকান্তপরায়ণস্ত। 

নান্তং গুণানামগ্ডণন্ত জগা,র্যোগেশ্বরা ষে ভবপাদ্মমুখযাঃ | ৩৩০ ॥ 

তৃতীয়ে শ্রীবিদুরেণ।-_ 

ক্রীড়ন্ বিধত্ে দ্বিজগোস্থরাণাং, ক্ষেমায় কর্মাপ্যবতারভেদৈ; | 

মনো ন তৃপ্যত্যপি শৃ্ধতাং নঃ, স্থশ্নোকমৌলেশ্চরিতাম্বতানি ॥ ৩৩১ ॥ 

দশমন্তন্ধে চ শ্রীপরীক্ষিতা ।__ 

্রন্ধন্ কৃষ্ণচকথাঃ পুণ্যা মাধ্বীর্লোকমলাপহাঃ | 

কো রহ তৃপ্যেত শৃুবান্ টারেজে নিভাম্তনা | ৩৩২ ॥ 
শশ্প্পাশা শপ শী শি ৮ সপ ০০০০ পি পপ এ ৮ লস শিপ 

তৃপাস্ত নাম বয়স্ত নেতি শসা | অন্ধ: | ধা হলং- দ্ধ ৰতি উদরাদিভরণেন বা 

রসাজ্ঞানেন বা স্বাদবিশেষাভাবাদ্বা। অত্র শৃর্তামিত্যনেন শ্রোত্রশ্তাকাশত্বাৎ ন ভরণ- 

মিতাক্তং। রসজ্ঞানামিত্যনেন চ অজ্ঞানতঃ পশুবত্ৃপ্তি্নিরারতা। ইক্ষুডক্ষণব্রসান্তরাভাবেন 

তপ্তিং নিরাকরে-তি পদে পদে প্রতিক্ষণং স্বাহুতোহপি স্বান্িতি ॥ ৩২৯ ॥ 

রসবিৎ রসজ্ঞঃ মহত্বমানাং শ্রীনারদাদীনামেকাস্তং পরময়নমাশ্রয়ো যন্তম্য কথায়াং। অগ্ু- 
গন্য প্রাকৃতগুণরহিতন্ত কল্যাণগুণানামন্তং যে যোগেস্বরাস্তেংপি ন জগ্ম,ঃ এতাবস্ত ইতি ন পরি- 
গণয়াঞ্চক্র,: | ভবঃ শিবঃ পান্ছো ব্রন্ধা চ মুখ্য যোস্ত্ে ৪৩৩০ ॥ মৎস্যাত্বতারভেদৈঃ ক্রীড়ন্ 
বিচিত্রাণি কন্ধাণি বিধত্তে। স্য্লোকমৌলে: স্থশ্লোকাঃ পুণ্যকীর্ত়স্তেযা* মৌলিরিবাধিকনো- 

পরি বিরাজমানপ্তন্য চরিতামূতানি শৃর্ধতামপি নোইম্মাকং মনো ন তৃপ্যতি ॥ ৩৩ ॥ পুণ্যা 

মহাফলা: মাধবী; শ্রুতিন্খাঃ লোকস্ত মলাপহাশ্চ বান ৃথরিতার্থ;। | শ্রুতজ্ঞঃ শ্রুতসারবিং | 
রশ ও সপ সস পর ও ৮০৯০ পপ ৮৬০০০ ও. লা সস 

০১০, রক ও সপ ই, 

স্কন্ধেশৌনকাদি কর্তৃক উক্ত আছে যে, হে সত! যাগ যোগাদিড়ে ডলে আমাদিগের তৃত্তিলাভ 

হইয়াছে সতা, কিন্তু উত্তমঃঙ্লোক শ্রীহরির চরিত শ্রবণ করিয়! অন্তাপি আমাদিগের' তৃপ্তির 

শেষ হইল না, কারণ, উহা শ্রবণ করিতে করিতে রসবিদ্গণের পক্ষে পদে পদে স্বাছু বোধ 

হয়। ৩২৯। আরও লিখিত আছে, যোগীশ্বর শিববিরিঞি প্রভৃতি ধাহার কল্যাণজনন 

গুণের পরিসীম৷ প্রাপ্ত হন নাই, মহাত্মগণের একমাত্র আশ্রয় প্রারতগুণশুন্ত সেই ভগবান্ 

হরির কথাতে কো. রসবিদ বিশেষ তৃপ্তি প্রাপ্ত হইতে পারে ? ৩৩০ | তৃতীয় স্বন্ধে মৈত্রে- 

ঘের প্রতি বিছুরের উক্তি আছে যে, হে দ্বিজ! সেই ভগবান্ মীনাদি অবতারে অবতীর্ণ 

হইয়া ক্লীড়াপূর্ববক গো-হিজদেবহিতার্থ যেরূপে বে যে কার্ধ্যে অনুষ্ঠান করেন, তাহাও আমা- 

দিগের নিকট কীর্তন করুন্। পুণ্যক্সোক-শিরোমণি উহার, চরিতান্বত যতই আকর্ণন করি 

না কেন, কিছুতেই মনের তৃপ্তির শেষ হইতেছে ন|। . ৩৩১1 ₹ দশমন্ধন্ধে পরীক্ষিতের উক্তি 

আছে যে, হে ব্রহ্ষন্! কফকথা-হাফলদারিনী, জিনরী, লোকদিগের মলনাশিনী এবং 

নিত্য মৃতন নৃতনরণপে প্রতীয়মানা ; নি কৌন্ ভ্রতসারজ ব্যজি উহ! প্রবণ পূর্ব 



৫৯২ শশ্রীহরিতভিবিলানঃ। | **ম বিলাস: । 

অতো হি শ্রীপৃথ্রাজেন প্রাথথিতম্।__ 

ন কাময়ে নাথ তদপাহং কচিন্ন যত্র যুম্মচ্চরপান্জাসবঃ। 
মহত্বমান্তর্বদয়ানুখচ্যুতো, বিধতন্ব কর্ণাযুতমেষ মে বরঃ ॥ ৩৩৩ 

অতএব নিশ্চিত্যোক্তং পাদ্মে বৈশাখমাহাজ্ম্যে অন্বরীষং প্রতি শ্রীনারদেন।__ 

নাতঃ পরং পরমতোষবিশেষতোষম্, পশ্ঠামি পুণ্যমুচিতঞ্চ পরম্পরেণ। 
সন্তঃ প্রসজ্য যদনস্তগুণাননস্তশ্রেয়োবিধীনধিকতাবতৃজো৷ ভজন্তি ॥ ৩৩৪। 

প্রথমন্ধদ্ধে শ্রীন্ততেন।-- 

যা যাঃ কথা *গবতঃ কথনীয়োরুকন্মণঃ। 
গুণকন্মাশ্রয়াঃ পুভিঃ সংসেব্যান্তা বুভূষুভিঃ ॥ ৩৩৫ | 

দূশক্কন্ধশেষে চ শ্রীবাদরায়ণিনা ।__ 

ইখ্খং পরশ্ নিজধর্মরিরক্ষয়াত্-লীলাতনোস্তদ হুরূপবিড়ম্বনানি। 

কর্মীণি কর্মশকষণানি যদত্তমন্ত, শয়াদমূযা পদযবোরন্বৃত্তিমিচ্ছন্ ॥ ইতি ॥ ৩৩৬ ॥ 

নিত্যনৃতনাঃ প্রতিক্ষণমাশ্চধ্যবৎ প্রতীয়মানাঃ ॥ ৩৩২ ॥ মহত্তমানামন্তহদিয়ানুখদ্বারা নির্গতো 
যুদ্মাকং তব ত্বদীয়ানাঞ্চ পদাস্তোজমকরন্মযশঃশ্রবণস্থখং যত্র নাস্তি, তৎ কৈবলামপি কচিৎ কদা- 

চি্দপি ন কাময়ে। তহি কিং কাময়লে তদাহ-_যশঃশ্রবণায় কর্ণানামযুতং বিধংম্ব। নঙ্গ 

কোইপ্যেবং ন বৃতবানস্তি কিমন্তচ্চিন্তয়েত্যাহ। --মন তু এষ এব বর ইতি ॥ ৩৩৩॥ পর- 
স্পরেণ আসজ্য অগোন্তম্ আসাক্কিং কৃত্ব। অনন্তম্ত ভগবতে৷ গরণান। অধিকভাবতৃজ্জঃ ভক্তি- 

বিশেষযুক্তাঃ সন্ত ইত্যর্থ; ॥ ৩৩৪ ॥ কিং বহুনা, এতাবদেব কর্তব্যমিতি সর্বশাস্ত্রসারং কথয়তি 

ধা যা ইতি। কখনীয়ানি উরণি কর্শাণি যন্ত তম্ত। ওনকন্ধাশ্রয়া গুণকর্দবিষয়াঃ | বুভৃযুভিঃ 

বমি ॥ ৩৩৫ ॥ ইখমুক্তপ্রকারেণ নিজধন্মো ভগবনদ্ধশ্মঃ তন্য রিরক্ষয়া স্বর 
শপ শন পপ লা 5 শক 

তৃপ্তির শেষ করিতে পারে | ? ৩৩২। চত্ব্ধে পৃখু রাজার প্রার্থনায় 6 লিভ « আছে, হে নাথ! 

আমি মোক্ষকামী নহি। মুক্তিপর্দে সাধু মহাপুরুষগণের মুখপন্প দ্বার হ্বদয়মধ্য 

হইতে ভবচ্চরণাঞ্জের মকরন্দ লাভের আশা না থাকিলে অর্থাৎ ত্বদীয়-যশ:ক্রুতি 

প্রভৃতি দ্বার! ন্থখ-গ্রাপ্থির সম্ভব না থাকিলে সেই পর্দেও আমার কামনা! নাই। 

ভবংসকাশে আমার এইমাত্র প্রার্থনা যে, ত্ব্দীয় যশ: শ্রবণার্থ আমাকে দশ সহন্র কর্ণ 

প্রদান করুন; ইহাই আমার প্রীর্থনীয় বর। ৩৩৩। পন্মপুরাণে বৈশাখমাহাত্ধ্যে দেবি 
অন্বরীষকে নিশ্চয় পূর্বক কহিয্বাছেন যে, ভাগবতগণ পরম্পর আমক্ত ও ভক্তিবিশেষবান্ 
হইয়া .যে অনগ্ ঈশ্বরের অসীম মগ্ন গুণরাশির ভজনা করেন, তাপেক্ষা মহাতুষটি 
বিশেষ তোষ-্বরূপ উচিত গত আর ক্ষিত হয় না ৩৩৪। প্রথমন্কদ্ধে ুতোক্তিডে 

প্রকাশিত আছে, হে তাগদগণ! “প্রত গ্রহরির গুণকর্মাশ্রিত অন্তান্ত যে সকর কথ! আছে, 
তাহ! শ্রবণ করা বুডূযু (সনভাবকামী ) ব্য্তিমাত্রেরই অবস্ত বিধেয়। ৩৬৫। দশমন্কত্ধের অন্তে - 



১*ম বিলাসঃ।] শী ঈীহরিভক্তিবিলা'সঃ ৫৯৩ 

অতঃ কুষ্ণকথায়ান্ত সত্যামন্তকথাশ্রতিম্। তদশ্রুতিঞ্চ বৈমুখ্যং তন্তাং তৃষ্ধিমপি ত্যজেৎ ॥ ৩৩৭1 
অথ জ্ীভগবৎকথাতাগাদিদোষঃ। 

তৃতীয়ন্বন্ধে কপিলদেবহুতিসংবাদে। - 
নৃনং দৈবেন নিহতা যে চাচ্যুতকথান্থধাং। হিত্ব! শুথন্তযমদগাথাঃ পুরীষমিব বিড় ভূজঃ ॥ ৩৩৮ । 
ততৈব শ্রীবৈকুষ্ঠবর্ণনে ।__ 

যন ব্রজন্থ্যঘভিদে৷ রচনানুবাদাচ্ছথন্তি যেইন্বিষয়াঃ কৃকথা মতিস্ীঃ। 
যাস্্ শ্রতা হতভাগৃভিরাতসারা্াস্তন্ ক্ষিপন্তাশরণেযু তমঃম্্ হস্ত ॥ ৩০৯ ॥ 

০ শশা পপ হল শী শী ীীশাশি স 

ষধাদিনানাম্ে পরমেশ্বরস্ত বিশেষতো যৃতমনত সত: তদসথরূপান্থকারীণি কর্ধনিবন্ননিরসা- 
নানি জয়াৎ শুরুয়াদিত্যর্থঃ। যদ্বা ভবান্ শয়াদিতি শ্রীপরীক্ষিতং প্রতি। যদ্ধা মর্ধোইপি 
জনঃ য়াদিতি সর্বলোকং প্রতি শ্রীবাদরায়ণেরাশী:। এবমপি তাংপর্ধাং। অমুবৃত্তিং তদেক- 
নিষ্ঠতাং ॥ ৩৩৬॥ অতোইম্মান্লিথিতাদ্ধেতোঃ। সত্যাং বর্তমানায়ান্ত অন্তকথায়াঃ শ্রুতিং 
শরবণং তথা তন্যাঃ কৃষ্ণকথায়া অশ্রতিম্ অশ্রবণং তথ! তন্তাং কৃষ্ণকথায়াং নৈমুখাম্ অশর্ধয় 
বলাত্ততঃ পরান্যুখত্বমিত্যর্থঃ। তৃত্তিং কিঞ্িৎ শ্রবানন্তরং তত্র বিরক্তয। অলংবুদ্ধিমপি 
ত্যজেৎ বঞ্জয়েৎ ॥ ৩৩৭॥ 

এতদেব ত্রমেণ দর্শয়তি নৃনমিত্যাদিনা পশ্স্াদিত্যন্তেন। তত্রাদৌ অন্যবথাশ্রবণনোধং 
লিখতি নূনমিতি দ্বাঙ্যাং। যে তু অচ্যুতস্ত কথাস্তধাং হিত্বা! অমতাং গাখাং শূরৃস্তি তে 
নৃনং দৈবেন নিহতাঃ ॥ ৩৩৮॥ যং বৈকু্ং ন ব্রজন্তি। কে? যে কুকথাঃ শৃথন্তি। কান্তাঃ? 

অঘং পাপং সংসারছুঃখং বা ভিনত্তি নাশয়তীতি, যদ্বা অধান্থরং ভিনত্তি মুদি, বিদারিত 
বান্ যঃ সোইঘভিং ত্য শ্রীরুষ্ণশ্ত রচন! হৃষ্ট্যার্দিলীল। শাদ্বলজেমনাদিক্রীড়া বা তশ্ত অ 
বাদাৎ কথনাদন্াবিষয়াঃ অর্থকামাদিবার্তা যাগযোগা্ভাত্রয়া বা মতিভ্রংশিকাঃ | তেষা- 
মত্রজনে হেতুঃ অশরণেষু নিরাশ্রয়েমু। যদ্ব| ন কেবলং তেষাং তত্রাব্রদ্নমাত্তং তৃাভিশ্চ 
তেযাং ু াক্ষয়ো ুম্তরনরকপাতশ্চ *বতীত্যাহ। সত হত তাযেরেৰ নরৈঃ: শ্রতাঃ সত্য- 

"শা পপ আস ৬. ০ ৯ নিল 

শুকোক্তি আছে যে, যিনি ্ধর্রক্ষার্থ লীলাবিগ্রহ ধারণ করিয়াছেন, তচ্চবণাজের অন্বৃতীচ্ছ, 

হইয়! সেই যাদব-প্রবর শ্রীহরির অনুরূপ ক্রিয়া ও আচরণ শ্রবণ কর! কর্তব্য । ৩৩৬। সুতরাং 

হরিকথা কীর্তনকালে অপর বিষয় শ্রবণ, হরিকথা অশ্রবণ, হরিকথায় বিমুখীভাব (হরিকথার 
কিছু শুনিয়া বিরাগ সহকারে শ্রবণে অনিচ্ছ। ) এই সমস্ত বিসঙ্জন কর! কর্তব্য । ৩৩৭। 

অনন্তর ভগবৎ-কথাত্যাগািতে যে দোষ হয়, তাহাই বর্ণিত হইতেছে ।-তৃতীয়ন্ন্ধে 
কগিলদেবহৃতি-সংবাদে লিখিত আছে, মলভোজী শুকর যেরূপ বিষ্টা'সেবনের জন্ত অনুরাগ 
প্রকাশ করে, তন্রপ যাহার! হরিকথামৃত বিসর্জন পূর্বক অসদ্গাথা আকর্ণন করে, 
তাহার! দৈব কর্তৃক হত সন্দেহ নাই । ৩৩৮। এ্রস্কন্ধেই বৈকুষ্ঠবর্ণনপ্রসজে লিখিত 'আছে। 
যাহার! শ্রীহরির সৃষ্টি প্রভৃতি পাপহর রীলাগুণ হইতে পরাহ্মুখ হইয়া মতিভ্রংশকারি+। অর্থ 



&৯৪ শ্রীপ্ীহরিভক্তিবিলাসঃ | [১,খ বিলাসঃ। 

কিঞ্চ স্কানদে ব্রহ্ষনারদসংবাদে | 
বাচ্যমানন্ত যে শাস্ত্র বৈষণবং পুরুষাধমাঃ। ন শুরৃত্তি মুনিশ্রেষ্ঠ তেষাং স্বামী সদা যমঃ ॥ ৩৪০ ॥ 
ন শৃণৃত্তি ন হয্যস্থি বৈষ্ণবীং প্রাপ্য যে কথাং। ধনমাযুর্ধশো! ধর্মঃ সম্তানশ্চৈব নস্ততি। 
ন শৃণোতি হরেরস্ত কথাং পাপপ্রণাশিনীং। অচিরাদেব দেবর্ষে সমুলস্ত বিনশ্ততি ॥ 

দ্িতীয়ন্বন্ধে প্রীশৌনকোকৌ।__ 
বিলে বতোরুক্রমবিক্রমান্ যে, ন শৃৰ্থতঃ কর্ণপুটে নরম্য। 

জিহ্বাইসতী দাছুরিকেব সত, ন যোপগায়ত্যরগায়গাথাঃ ॥ ৩৪১ ॥ 
তৃতীয়ে প্রীবরহ্স্ততৌ ।-_ 

দৈবেন তে হতধিয়ো ভবতঃ প্রসঙ্গাৎ, সর্বাশ্ুভোপশমনাদিমুখেন্দরিয়া যে। 

রতি কামমধলেশলবাম দীনা, লোভাভিতৃতমনসোইকুশলানি শশ্বৃৎ ॥ ৩৪২ | 
তত ০ সপ শপ পপ ও সি 0:০৪, 

স্তাংস্তান্ তোতুন্ অশরণেষু নিরাঅয়েষু তমঃস্থ নরকেষু িপন্ি। হস্ত খেদে। কথভুতাঃ ? 

-_আত্বং লারং শ্রোতৃণাং পুণ্যং যাতিস্তাঃ ॥ ৩৩৯ ॥ অথাশ্রবণদোষং লিখতি বাচ্যমানস্ 
ইত্যাদিচতুর্তিঃ । সদা যমঃ স্বামীতি মততং নরকে বাস ইত্যর্থঃ॥ ৩৪০ ॥ ন শৃষ্বতঃ অশূ্থতো 
নরস্ত যে কর্ণপুটে তে বিলে বৃথারন্ধে, ইত্যর্থ:। ন চেছুপগায়তি তশ্ত জিহ্বা অসতী ছুষ্টা 
দর্দুরো। ভেকম্তদীন্নজিহ্বেব ॥ ৩৪১ ॥ বৈমুখ্যদোষং লিখতি দৈবেনেতি দ্বাভ্যাং। প্রসঙ্গাৎ শ্রবণ- 
কীর্তনাদিরূপাৎ কথায়া বা। সর্বাণি অশ্তভানি অমঙ্গলানি ছুঃখানি বা উপশময়তীতি তথা 
তম্মাৎ। বিমুখানি অশ্রন্ধয়া নিবৃত্ানি ইন্জরিয়াণি যেষাং তে। বিমুখেক্দিধনত্বং তৎফলং তদ্বেতৃৎ বা 

অভিব্যঞ্জয়তি র্বানতীতি | অহৃশলানি ও অক্ষেমকরাণি কন্মাণি ॥ ৩৪২ ॥ এবস্ত,তায়াং কথায়াং যে 
শপ পপ 

কামাদি-বিষয়ণী কুকথা শ্রবণ করে, তাহারা বৈরুঠঠগতি ্রাপ্ত হয না। হায়! তাহাদিগের 

কি দুর্ভাগ্য! অপর-বিষয়িণী কুকথা শ্রবণ নিবন্ধন তাহাদিগের পূর্বার্ছিত পুণা য় প্রাপ্ত 
হয় এবং সেই কুকথাই তাহাদিগকে আশ্রয়বিহীন নিরয়ে নিমগ্ন করে। ৩৩৯। স্কন্দপুরাণে 

রক্ষার? সংবাদে লিখিত আছে, হে তাপসপ্রবর ! ষে পুরুষাধমেরা বাচ্যমান বৈষণবশান্ 

শ্রবণ না করে, ধমরাজই নিরস্তর তাহাদিগের প্রতৃ অর্থাৎ তাহারা সর্বদা নিরয়মধ্যে যাম্য 

যাতন৷ প্রাপ্ত হয়। 2৪*| বৈষাবী কথ প্রাপ্ত হইয়া! শ্রবণ বা আনন্দ প্রকাশ না করিলে 

অর্থ, পরমাযু$, কী্ডি) ধর্ম ও সপ্চতি বিনাশ প্রাপ্ত হয়। হে দেবর্ষে! পাঁপনাশিনী হরিকথা 

শ্রবণ না করিলে অচিরে সমূলে বিনষ্ট হইতে হয়। দ্বিতীয়্তত্ধে শৌনকোক্তিতে প্রকাশিত 
আছে, হরিগুণান্গৃবাদ শ্রবণ না করিলে শ্রবণবিবরছয় বৃথা বন্ধ. মাত্র, এবং হুরিগাথাগান 

মা করিলে সেই ছুষ্টরসনা ভেকজিহবার সদৃশ বলিম্না গণনীয়। ৩৪১। তৃতীয়স্ন্ধেব্রহ্ত্ততিতে 
বর্ণিত আছে, হে প্রভো!! ত্বদীয় ওপশ্রবণ-কীর্ডনাদিরপ সর্বহঃখনাশন প্রসঙ্গ হইতে 

যাহাদিগের ইন্জিয়-গ্রাম পরাধুখ, ছুর্ভাগ্য নিবন্ধন তাহারা! একান্তই হতবুদ্ধি লন্দেহ 
মাই। হায়! কি দুঃখের বিষয় যে, দীনগণ লোভবশে হতচিত্ত হইয়া লোকে কামস্খ 
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তান্ শোচ্যশোচ্যানবিদোইনুশোচে, হরেঃ কথায়াং বিমুখানঘেন। 

ক্ষিণোতি দেবোইনিমিষস্ত্ব যেষামামুর্ব থাবাদগতিস্তীনাং ॥ ৩৪৩ ॥ 

শ্রমৈত্রেয়োজে। চ। 
কো নাম লোকে পুরুষার্থসারবিৎ, পুরাকথানাং ভগবখকথান্ধাম্। 
আপীয় কর্ণাগ্ুলিভিরবাপহা-মহো বিরজোত বিনা নরেতরম্ ॥ ৩৪৪ 

চতুর্থে রীপৃথুস্থতৌ চ।__ 
যশঃ শিবং সুশ্রব আধ্যসঙ্গমে, যদৃচ্ছয়া৷ চোগশৃণোতি তেইসকৎ। 
কথং গরণজো বিরমেদূতে গশুূ ্র্যৎ প্রবত্রে গুণসংগ্রহেচ্ছয়। ॥ ৩৪৫ ॥ 

পপ ০ পপ পা, পপ 

নরমস্তে, শোচাশোচ্যান্ শোচ্য। যেতেষামপি শোচ্যান্। ততঃ অবিদঃ ভারতাদিতাৎপর্ধযযানভি- 

জ্ঞান হরিকথানভিজ্ঞান বা শোচ্যান্। যে জাত্বাপি হরেঃ কথায়াং বিমুখাস্তান্ তেষামপি 

শোচ্যানিতি যোজ্যং। অনিমিষঃ কালো! যেষামায়ুঃ ক্ষপয়তি। অত্র হেতুঃ। বুখৈব ভগবত" 

কথাবৈমুখ্যেন বিফল। বাদগতিস্বিতয়ঃ বাগৃদেহমনোব্যাপারা যেষাং তেষাং ॥ ৩৪৩ ॥ তৃপ্তিদোষং 

লিখতি কো নামেতি ত্রিভিঃ | পুরা-কথানাং পূর্ববৃত্তানাং মধ্যে ভগবৎ-কথাস্থধাং কথঞ্চিদাপীয় 

কো বিরজোত বিরমেত বিরক্ত্যা তৃপ্তিং যাতীত্যর্থঃ। নরেতরং পণ্ডং বিনা, সারাসারজানা- 

ভাঁবাৎ । ৩৪৪ ॥ নম ভক্তিমূক্তিফলা, অতঃ ফলং বিহায় সাধনে কোহয়মাগ্রহঃ ইত্যাশস্ক্যাহ যশ 

ইতি। হে স্থশ্রবো! মঙ্গলকীর্ডে ! শিবৎ পরমন্থখাত্মকং তে যশঃ সতাং সঙ্গমে যঃ সরুদপি যদ হ- 

যাপি উপ শ্রোতৃণাং সমীপে উপবিষ্টমাত্রোইপি শৃণোতি। গুণজশ্চেৎ কথামাহাত্ম্যাভিজশ্চেৎ ম 

কথং বিরমেৎ। পশ্তং বিন! পণ্ডরেব বিরমতি নান্ত ইত্যর্থঃ। গুণাতিশয়ং সুচয়তি প্রীর্যৎযশ এব 

প্রকর্ষেণ বৃতবতী । গুণানাং দর্ববপুরুষার্থানাং সংগ্রহঃ সমাহারস্তদিচ্ছয়া। অতো যশঃ-সেবয়ৈব 

পরমানন্দোইবাস্তরফলত্বেনাখিলার্থসিদ্ধিরগীতি কিং মৃলপরিত্যাগেন পত্রমাত্রচ্ছায়াশ্রয়ণেনেতি 

দিকৃ। অথব! মৎকথাশ্রবণমাত্রেণ ককতার্থ এবাসি কিং পুনম্তচ্ছ.বণা গ্রহ্ণ। তক্াহ যশ ইতি। সন্যথা 

লাভের জন্য সর্বদা অশ্তভকর শাস্ত্বিগহিত কর্দ করে । ৩৪২। তৃতীয় ্ধে বিছুরোক্তিতে 

লিখিত আছে, পাতকনিবন্ধন কৃষ্ণকথায় পরাহ্মুখ ব্যক্তিরা ভারতাদির তাৎপর্ধযাবোধে 

অসমর্থ; স্থতরাং তাহারা শোচ্যগণেরও শোচনীয়। আমি সেই সকল ব্যক্তির জন্যই 
শোক প্রকাশ করিতেছি । হায়! কাল তাহাদিগের পরমায়ু বৃথা হরণ করিতেছে 

এবং তাহািগের বাক্য, দেহ ও মনের ব্যাপারও বিফল হইতেছে । 5৪৩। মৈজ্রেয়োক্তিতে 

লিখিত আছে, অহো ! এই জন্তই পণ্ড ব্যতীত পুরুষার্থ-সারজ কোন্ ব্যক্তি পুরাণ-কখিতসংসার- 

নাশন হরিকথারপ অমৃত শ্রবণাঞ্লি-যোগে পান পূর্বক বিরত হইয়া থাকে ? ৩৪৪ । চতুর্ধকন্ধে 

ৃথুম্ততিতে লিখিত আছে, হে ভগবন্! সাধুসন্ দ্বারা যযৃচ্ছাবশে একবার তদীয় পরমমগ্গল- 

স্বরপ যশ: যাহার শ্ররতিগোচর হয়, সে গুণবেত্ত! হইলে কি আর তাহা হইতে ক্ষান্ত হইতে পারে? 

বন্বতঃ পণ্ড ভিন্ন তাহ! হইতে নিবৃত্তি-বাসন! আর কাছারই হয় না; কেন না। যাবতীয় পুরুযার্থ 
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দশমারস্তে শ্রীপরাক্ষিংপ্রশ্নে ।_ 

নিবৃত্বতর্ষৈরুপগীয়মানাস্ভবৌষধাচ্ছেত্রমনোভিরামাঁৎ। 
ক উত্তমঃক্লোক গরণাছগবাদাৎ, পুমান্ বিরজ্যেত বিনা! পশ্তত্নাৎ 1 ৩৪৬| 

গুণজত্বাগাবেন পশ্তত্বপত্তেরিতি ভাবঃ। অন্যৎ সমানং ॥ ৩৪৫ ॥ অত্র লোকে ত্রিবিধ। জনাঃ 

মুক্তা মুমুক্ষবো বিষয়িণশ্চ। তেযাং মধ্যে কম্যাপি নাত্রালংপ্রত্যয় ইত্যাহ নিবৃত্বতর্ষেরিতি। 
গততৃষৈমুক্তৈরপীতযর্থ:। মুনুক্ষ,ণাময়মেবৌপায় ইত্যাহ শুবৌষধারদিতি। বিষয়িণাং পরমে! 
বিষয়োইয়মেবেত্যাহ শ্রোত্রমনোভিরামাদিতি। উত্তমঃঙ্লোকস্ত গুণ। ভক্তবাংসল্যাদয়ঃ | য্ঘ। 

উত্তমঙ্শোক। ষুপিষ্ঠিরাদয়ে। ভগবস্তক্তান্তেযামপি গুণ! মহিমানঃ ' তেষামনুমাদঃ কথনং তশ্মাৎ। 

ত্বা। অন্বাদয়তীতি অনুবাদঃ শ্রবণং শোতৃণাং শ্রবণেনৈব বক্ত,ঁচন প্রবর্ধনাং। যদ্ধা অনুবাদঃ 

কথ| আখ্যায়িকেতার্থঃ। তন্মাৎ কো! বিরজ্যেত নির্বিি্ন! ভবেৎ বিরমেদিতার্থ; | এবং মুক্তানাং 
পরমকলত্বেন মুমৃক্ষণাং সংসারছুঃখবিনাশনাত্মানন্দপ্রকাশনয়োঃ পরমসাধনত্বেন বিষম়িণাং 
চেন্দরিয়নখ গ্রদত্বেন সদ। মোত্বান্ন কেধাঞ্চিদপি তৃষ্থিরুচিতেতি ভাবঃ| যদ্যপি মুক্তানাং 

ূমৃক্ষণামপি বস্তুত গাবতঃ আোত্রমনোভিরামত্তং স্যারদের তথাপি, একান্তিনো যস্ত ন কঞ্চনার্থং 

বাঞছন্ধি যে বৈ ভগবংপ্রপঞ্জাঃ ৷ অতান্ভূতং তচ্চরিতং ুমঞ্গলং গায়স্ত আনন্দমমৃত্রমগ্নাঃ ইত্যাদি- 

ন্থায়েন শ্রীনারদাদীনামিব, জিতস্তে পুগুরীকাক্ষেত্যাদিসংকীর্তনপর-্রীশ্বেতদবীপনিবাসিনামিব 
চ মুক্তানাং প্রায়ঃ কীর্তনপরত্বেন বহিরন্তশ্চানন্দরসনিমগ্ত্বাৎ। তথ মুমুক্ষ,ণাং কেবলং মোক্ষ- 
মাত্রাপেক্ষয়া বহিঃশ্রোত্রমনোভিরামতানপেক্ষণাৎ। ইন্দিয়ম্থথৈকাপেক্ষকাণাং বিষয়িণামেব 

বিষয়াসক্ত্যা লঙ্জাদিনা চ কীর্তনাসস্তবাৎ শ্রবণমাত্রদ্বারা শ্রোত্রমনোভিরামত্তমুক্তং। যদ্ধা উপ 
গানেন মুক্তানামপি স্বতএব গ্রোত্রমনোঠিরামত। সিধ্যত্যেব মুমৃক্ষণাঞ্চ ভবৌষধত্বেন সদা! তৎ- 
কীর্তন শ্রবণন্মরণং | তেন চ তত দিক্দরিয়াভিরামত্ং সিধ্যত্যেব । বিষয়িণাঞ্ পূর্বো জযুক্ত্যা কেবল- 
শ্রোত্রমনসোরেবাভিরামত্বং। যদ্যপি বিষযিণামপি কদাচিং জ্ঞানাদদিন! বাগভিরামত্বমপি ঘটেত 

তথাপি প্রীপরীক্ষিতা নিজশ্রবণাপেক্ষয়। গ্রগ্ুণগৌরবেণ চ তখোজং। এবং গণাুবাদস্ত সাধ্যত্বং 

সাধনত্বঞ্চ দর্শিতং ৷ তত্র স্তিক্রমোল্পজ্বনেন সাধ্যত্বাৎ পশ্চাৎ সাধনত্বোক্কিঃ। শ্রীপরীক্ষিতো 

বিনমুভরেণ বিষয়িষু নিজান্তঃপাতবিবক্ষয়া। অতঃ সর্ববথা সর্বসেব্যাত্তম্মাৎ কো৷ বিরজ্যেত। 

কিঞ্চ। পুমাংশ্চেং স্ত্রীবদশক্তঃ ব্লীবচিত্তপ্চ কথঞ্চিদ্বিরজ্োতাপীত্যর্থঃ। যদ্ধা পুংম এব সর্বত্র 
গ্রাধান্তাৎ পুমানিত্যুক্তং। তেন চ সর্রবোইপি জনঃ উপলক্ষ্যতে। অপগতা শুক শোকো যন্মাং 
তমাত্মানং হস্তীতি 'অপশ্ুসস্তম্মাং | ঘুটোধুট্যেকবর্গ ইতি গকারলোপঃ | গণ্তঘাতিনো ব্যাধাদিতি 

£ 

সদ ৯ ৯ | পরত জা পর (5৮ জি 

এক সংগ্রহের ই ছথায় স্বয়ং লক্ষ্মী দেবী এ যশঃ যাচঞা করিয়াছিলেন | ৩৪৫। দশমন্দ্ধের 

প্রারস্তে পরীক্ষিতের প্রশ্নে প্রকাশিত আছে, হে ভগবন্! ক্রিভুবনমধ্যে হরিচরি্র শ্রবণে কোন 
ব্যক্তিরই অলং-ুদ্ধির উদয় হয় না। বস্ততঃ মুক্তজনের। নিরম্তরই উত্তমঞ্জোক হরির গুণানুবাদ 
গান করিয়! থাকেন। . এ গুণাঙ্কবাদ কীর্তনই ভবরোগবিনাশের মহৌধধিস্বরূপ, ক্ৃতরাং উহাই 



১*ম বিলাসঃ | ] শ্রঞ্হরিতক্তিবিসাসঃ। ৫৯৭ 

অত্তএবোক্তং দেবৈঃ পঞ্চমন্তন্ধে।__ 

ন যত্র বৈকুঞঠকথা-ন্ধাপগা, ন লাধবে! ভাগবতান্তদাপ্রয়াঃ। 

ন যত্র যজ্ঞেশমখা মহোৎসবাঃ, স্ুরেশলোকোইপি ন বৈ স সেব্যতাম্ ॥ ৩৪৭ ॥ 
অতো নিষেবামা ণাঞ্চ সর্দবথা ভগবংকথাম্। মুহুস্তদ্রসিকান্ পৃচ্ছেন্মিণে। মোদবিবৃদ্ধয়ে ॥৩৪৮ 

অথ ভগ্গবৎকথা সক্তিঃ | 

দশমক্কন্ধে।_সতাময়ং নারভৃতাং নিসর্গো, যদর্থবানীশ্রতিচেতসামপি | 

প্রততিক্ষণং নবযবরচযতন্ত ঘৎ বিয়া বিটানামিব সাধুবার্তা। ॥ ৩৪৯ ॥ 

বা | . বিিয়িতবস্তবেহপি পশুধাতার্থনিরন্তরানধ্যপরিব্রমণাদিমহাছু: খেন লোকথযন্থখোপেক্ষয়া 
বিষয়িত্শ্তাপযসিদ্ধে: পৃথগ্রির্দেশ: | অস্মিন্ শ্লোকে আপীয়েত্যাদাভাবেইপি শ্রবণানন্তরং কো 
বিরজ্যেতোতোোব জেব্গং। নবমন্দ্বকথা শববশানস্তরমেব শ্রীপরীক্ষিত এটৈতছুক্রেরিতি দিকৃ। 
অলমতিবিস্তরেণ ॥ ৩৪৬॥ যত্র বৈকৃ্ঠকথামৃতনদেযো ন সন্তি, মধুরমধূরা ভগবংকথা:ঃ সততং ন 
বত্তস্তে। যত্ধা বৈকু্স্ত কথান্থধা আপগাশ্চ শ্রীগন্গীষমূনাদিনদ্যঃ | বৈকুঠশব্দেন তৎকথান্থধাপ- 
গানামপ্যকুগত্বং স্থৃচিতং ৷ তদাশ্রয়াঃ কথাপগাশ্রয়াঃ | মহান্তে। নৃতাযাহ্যৎসবা। যেষু তথাভূতা 

যজ্ঞেশস্য বিষ্ঞোর্মথাঃ পৃজাঃ। যদ্ধা মহোতৎসবাশ্চ জন্মাষ্টম্যারিবিষয়কাঃ | যজ্ঞেশশব্দেন স্ এব মখ- 
যোগ্য ন ত্বন্ত ইত্যভিপ্রেতং। যদ্ব। গোবর্ধনমখপ্রবর্তকস্তদ্যজ্ঞণ্ণেক্ক শ্রীগোবদ্ধনধরঃ শ্রীকফণো- 
ইভিহিতঃ। স্থরেশস্ত ব্রহ্মণোইপি লোকে ন সেব্যতাং শ্রদ্ধা চিরং নোপত্ুজ্যতাৎ কিন্তু দ্রুত- 
মেব পরিত্যজ্যতামিত্যর্থ: | বৈ প্রসিদ্ধ ॥ ৩৪৭ ॥ অতোম্মান্মাহাত্মাবিশেষাদ্ধেতোঃ। অপার্থে 
চকারঃ। সর্ব শ্রবণকীর্তনম্মরণাদ্যখিলপ্রকারেণ নিতরাং মেব্যমানামপি। মিথ; প্রশ্ট শোতৃ- 
বঙ্গগামন্যোন্তং প্রীতিবিবুদ্ধয়ে ভগবৎকথারসিকান্ পৃচ্ছেং ॥ ৩৪৮ ॥ 

সারভৃতাৎ সারগ্রাহিণাং সতাময়মেব নিসর্গঃ। কোইসৌ ?-_অচ্যুতস্য বার্তা প্রতিক্ষণং 
সাধু ষথাস্যাত্থ নব্যবস্তবতীতি যৎ। বিটানাং প্লেশানাং স্্িয়াঃ কামিত্তা বার্তেব। কথন্ৃতা- 

শপ সপ অজ এ শপ ০৮ শপ সপ অসম আস সপ ৮ শপ. পা সস সপ সি ৪ পদ প্র শপ ৮ পর 

মুমুক্ষুর মুক্তির একমাত্র উপায়। হরির গণান্ুবাদ প্রো ও চিত্তের তুপ্তি বিধান করে, 

স্থতরাং উহাই বিষয়ীজনের পরম বিষযম্বরূপ। অতএব ( যখন মৃক্ত, মুমুক্ষু, বিষয়ী জ্রিবিধ মন্গ- 
ষ্যের পক্ষেই হরিগুণাম্থবাদ আদরণীয় হইল, তখন) আত্মঘাতী বা পশুঘাতী ভিন্ন কে উহা!হইতে 
পরান্ুখ হইতে পারে ? ৩৪৬। পঞ্চম স্বন্ধে দেবগণের বাক্যে প্রকাশিত আছে, দেবদেব বৈকু- 
পতির কথারপ স্বধাবাহিনী নদী যে স্থানে প্রবাহিত ন! হয়, নৃত্যাদি উৎসব পূর্ণ ভগবান্ 
যজ্পতির যজ্ঞরপ পুজা যেখা:ন মনুষ্ঠিত না! হয়, ব্রহ্ষধাম হইলেও সে স্থল সেবনের উপ- 
যুক্ত নহে। ৩৪৭। স্তরাং তণবৎকথ। সর্বথা শ্রুত থাকিলেও ভগবৎ্কথারসের রস 
মহাত্মগণের নিকট পুনঃ পুনঃ উহ! জিজ্ঞাসা করিবে, কেন না, তাহাতে পরম্পরের হ্যবর্ধন 
হইয়া থাকে । ৩৪৮। 

অতঃপর ভগবং-কথাসক্তির বিষয় বর্ণিত হইতেছে ।-__দশমন্কন্ধে লিখিত আছে, একমাত্র 



৯৯৮ শ্ীপ্ীহরিভক্তিবিলাসঃ| [ ১০ম বিলাস: 

অতএব তত্রৈব।-- 

তুল্যস্রুততপঃশীলাস্তল্যন্বীয়ারিমধ্যমাঃ 
অপি চন্তুং প্রবচনমেকং শুজষবোইপরে ॥ ইতি ॥ ৩৫০ । 

তথা বৈষ্ণবধর্মাংস্চ ক্রিয়মাণানপি স্বয়ম্। সংপৃচ্ছেত্বদ্বিদঃ সাধুনন্তোন্তপ্রীতিবৃদ্ধয়ে ।৩৫১। 

্রদ্য়া ভগবদ্ধন্ান্ বৈষ্ণবায়ামপৃচ্ছতে । অধস্ঠং কথয়েছিঘানন্যথ। দোষভাগ ভবেৎ ॥ 

তদুকমূ।_ 
নাখ্যাতি বৈধবং ধর্মং বিষুভক্তত্য পৃচ্ছতঃ। কলো৷ ভাগবতো৷ ভূত্বা পুণাং যাঁতি শতাব্িকম্থও৫২ 
স্কান্দে ত্রদ্ষনারদসংবাদে -_ 
বৈষবে বৈষবং ধর্মং যে! দ্দাতি দ্বিজোতরম:। সসাগরমহীদানে যৎ ফলং লভতেইধিকম্!৩৫৩| 

শি পাস 

নামপি সতাং ?-_অচ্যুতবার্তৈব অর্থো যেষাং তানি বাণীশ্রুতিচেতাংদি যেষাং তথাভূতা- 

নামপি ॥ ৩৪৯ ॥ অতএব শ্রীসনকাদয়ঃ তথ চক্রুরিতি লিখতি তুল্যেতি। শ্রতাদিভিরবিশেষাঃ 
অরিমিতোদাসীনহীনত্বেন নিরুপমকরুণা অতঃ সর্ব প্রবচনযোগ্যা অপি ভগবখকথারসিক- 
তয় একৎ প্রবক্তারমন্তঞ্চপ্রষ্টারং কৃত্বা পরে শু্রবুরিত্যর্থ; ॥ ৩৫*॥ তথেতি পূর্ববলিখিতসমুচ্চয়ে। 

য় ক্রিয়মাণানপি বৈষ্ণবধর্শান্। তান্ বৈষ+বধন্্ান্ যে বিদত্তি তান্ সাধূন্ সম্যক্ পৃচ্ছেৎ ॥৩৫১ 

নন্থ তগবদ্ধন্মাঃ পরমগ্ঠোপ্যাঃ প্রশ্নমাত্রেণ কথং কথ্যাঃ তত্র লিখতি শ্রদ্ধয়েতি। বিদ্বান বৈষব- 
ধর্মাভিজশ্চেৎ অবশ্তং কথয়েদেব। কুতঃ ?- বৈষ্ণবায় তত্র চ শ্রদ্ধয়া বারং বারং পৃচ্ছতে। 
চতুর্ণী ঘিতীয়ার্থে সগমত্ায় ॥ ৩৫২ ॥ 

যৎ ফলং ততোইপাধিকং লভতে ॥ ৩৫৩ ॥ বিশেষতশ্চ ভগবদ্ধন্মং সম্যগজানতে বৈষ্ণবায় 

হরিকথাই সারগ্রাহী সঙ্জনগণের বাকোর, শ্রবণেক্দ্িয়ের ও মনের বিষয়। স্ত্ৈণ ব্যক্তিরা 
যেমন রমণীবার্ধায় নব নব জ্ঞানে আনন্দবোধ করে, তক্রপ দেবদেব হরির কথাই 
সারগ্রাহিগণের নিকট মৃহূর্তে মুহূর্তে নূতন বলিয়া জান হয়। ৩৪৯। উক্ত স্বন্ধেই লিখিত 

আছে, তত্রত্য তাপসগণ স্বাধ্যায়, তপস্যা ও চরিত্র বিষয়ে সমান এবং শক্ত, মিত্র ও 

উদ্দাসীনের প্রতি সমভাবাপন্ন হুইয়া এক ব্যক্তিকে বক্তারূপে নির্দেশ করত অপরাপর সকলে 
( হরিকথ! ) শ্রবণ করিতে আরম্ভ করিলেন।৩৫০। স্বয়ং বৈষ্ণবধর্মের অনুষ্ঠান করিলেও 

পরম্পর প্রীতিবর্ধনার্থ তত্বন্দবিদ্ সাধুদিগের নিকট প্রশ্ন করিবে। ৩৫১। শ্রদ্ধাসমন্থিত 
হইয়া পুনঃ পুনঃ বৈপ্ঃবধর্শসন্বদ্ধে প্রশ্ন করিলে বৈষ্ণবসকাশে ভগবন্ধর্দ কীর্তন করা 
স্থধী ব্াক্তির অবস্ঠ কর্তবা, নতুব! দোষভাগী হইতে হয়। এই বিষয়ে আরও উক্তি আছে 
যে, হরিভক্ত কর্তৃক বৈষবধর্ম-বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হইয়া কলিকালে তৎসকাশে এ ধর্শ 
কীর্তন না করিলে ভগবন্তক্ের শতব্ধার্জিত পুণ্য ধ্বংস হয়। ৩৫২। 

অনস্তর ভগবদ্বন্ম-প্রতিপাদন-মাহাত্ম্য বিবৃত হইতেছে ।_স্বন্বপুরাণে বক্ষ -নারদ-সংবাদে 
লিখিত আছে, দ্বিজাতি হইয়া! বৈষ্ণবকে বৈধণবধধ্ অর্পণ করিলে সসাগরা! ধরদীদানের 
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কিঞ্চ তত্রৈব।-_ 
অভ্ঞানায় চ যো জানং দস্তাদ্বর্মোপদেশনম্। কৎদ্গাং বা! পৃথিবীং দৃগ্চাত্েন তুল্যং হি তৎ স্থতম্ঃ৩৫৪ 
বিষুতধর্খোতরে ।-_ 

তৎকথাং শ্রাবয়েদধস্ত তথ্তক্তান্ মানবোত্বমঃ । গোদানফলমাপ্নোতি স নরস্তেন কর্মণা ॥ 

পাল্পে দেবদূতবিকুগ্ডলসংবাদে ।_ 

জ্ঞানমজ্ায় যো দদ্যাদেদশাস্ত্রসমুস্ভবম্। অপি দেবান্তমচ্চন্তি ভববন্ধবিদারকম্ ॥ ৩৫৫ ॥ 

বৃহন্নারদীয়ে।-_ 
সৎসঙ্গদেবার্চনসতকথান্ব, পর়োপদেশেইভিরতে। মন্ুষ্যুঃ | 

সযাতি বিষ্কোঃ পরমং পদং তদ্দেহাবসানেইচ্যুততুল্যতেজাঃ॥ ৩৫৬ ॥ 

তে চ শ্রীভগবন্ধন্মা ভগবস্তকতলক্ষণৈঃ। ব্যঞ্জিতাঃ কতিচিন্মুখ্যা লিখ্যন্তেইত্র পরেইপি তে ॥৩৫৭। 
তে তু ষদ্যপি বিখ্যাতাঃ শীমন্ভাগবতাদিযু। তথাপি নথাদেকত্র সংগৃহত্তে সাধনা; ॥ ৩৫৮ ॥ 

অবশ্ঠং কথয়েদিত্যাহ অজ্ঞানায়েতি। ভগবন্ধর্দোপদেশনরূপং জানং। যা সামানতধর্থো- 

পর্দেশরূপমপি ॥ ৩৫৪ ॥ অঙ্চস্তি অর্চয়স্তি। যতঃ আত্মনোইন্তেষামপি সংসারমোচকং ॥ 

৩৫৫ ॥ সৎসঙ্গাদিযু পরোপদেশে চ যোইভিরতঃ| যদ্বা সংসঙ্গাদিযু বিষয়েযু যঃ পরং 

প্রত্যুপদেশস্তম্মিন যোইভিরতঃ। তৎ অনির্বচনীয়ম। যদ্বা তশ্য উপদেশসম্বদ্ধিনো! দেহ- 
্তাস্ত এব ন তু জন্মাস্তরে ইত্যর্থঃ। ভগবত্তুল্যতেজাঃ সন্ সারপ্যাদিপ্রাপ্তেঃ॥ ৩৫৬॥ কে 
তে বৈষ্ণবধর্মা ইত্যপেক্ষায়াং লিখতি। পূর্ববলিখিতৈর্ভগবস্তক্তানাং লক্ষণৈর্ঘারভূতৈমুখ্যাঃ 
শ্রেষ্ঠাঃ কতিচিদ্বযঞ্িতাঃ ব্যক্তীকৃতা এব । অপরেইপি তে শ্রীভগবদ্ধন্মাঃ কতিচিদন্র লিখ্যন্তে | 

শ্রীভগবন্ধপ্দা ভক্কেরঙ্গান্েব তানি চ মুখ্যানি গৌণানি চ কানিচিচ্চ তৎসাধনানি সর্ববাণ্যেব 
একত্রান্র লেখ্যানীত্যর্থ;: ॥ ৩৫৭ ॥ ননু শ্রীভগবন্ধন্মাঃ সর্ববশান্ত্েযু ব্যক্তমেব বর্তৃপ্তে, কিস্তপ্ি- 

খনশ্রমেণ? সত্যৎ, তথাপি নানা -স্থানস্থিতানি সমাহত্য সবিশেষমেকত্র সং হস্ত ইতি 'লিখতি 
শপ ০৩ 

ফল অপেক্ষাও সমধিক ফল প্রাপ্ত হইতে পারে । ৩৫৩। উক্ত স্থলে আরও লিখিত আছে, 
অজ্ঞানীকে ধর্শোপন্বেশ দিলে নিখিল ধরাদানের সদৃশ পুণ্য সঞ্চয় হয়। ৩৫৪। বিষু- 
ধর্োতরে লিখিত আছে, হরিভক্তগণকে হরিকথ। শ্রবণ করাইলে সেই মানব শ্রেষ্ঠ গো- 

দানের ফল লাত করে। পদ্মপুরাণে দেবদূত-বিকুগ্ডল-সংবাদে লিখিত আছে, ধিনি 

অজ্।নীকে বেদজান অর্পণ করেন, সেই ভববন্ধবিদারক ব্যক্তি স্থরগণেরও পৃজনীয়। ৩৫৫। 
বৃহল্লারদীয়-পুরাণে লিখিত আছে, সংসঙজ্গে, দ্েবপূজায়, সংকথায় ও পরোপদেশে অন্থ্রাগী 
হইলে দেহান্তে হরিসদৃশ তেজংপুগ্জশালী হইয়া হরির পরমপদে গতি লাভ করে । ৩৫৬। 

পূর্বোক্ত ভগবন্তক্তলক্ষণ হারা -কতিপয় মুখ্য ভগবন্ধন্দ প্রকটিত হইয়াছে, অধুনা জার 
কৃতিপন্ন ভগবন্ধর্দ ব্যক্ত হইতেছে। ৩৫৭। ভাগবত প্রভৃতিতে ভগবন্বশ্মসমূহ সম্যক্ কীর্ডিত 
খাকিলেও সুলভার্থ সাধন লহ তৎসমত্ত সযত্বে একজ সংগৃহীত হইল। ৩৫৮। 

পা ৯ ৪. কত ০ পাপী জা জর ॥ 
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অথ ভগবন্ধর্মাঃ | 

তে চোক্তাঃ কাশীখণ্ডে দ্বারকামাহাত্যো চন্ত্রশর্মণা।-- 

অদ্য প্রভৃতি কর্তব্যং যন্ময়! কৃষ্ণ তচ্ছ ণু। একাদশ্ঠাং ন ভোক্ব্যং কর্তব্য জাগরঃ সদা। 

মহোৎসব: প্রবর্তব্যঃ প্রত্যহ পৃজনন্তব। পলার্দেনাপি ধিদ্ধন্ত ভোক্তব্যং বাসরস্তব। 

্বতপ্রীত্যাইস্টৌ ময়া কাযা দ্বাদস্টো ব্রতসংযুতাঃ। ভক্তির্ভাগবতী কার্য! গ্রাণৈরপি ধনৈরপি 

নিত্যং ন'মসহনন্ত গঠনীয়ন্তব প্রিমূ। পূজা তু তুলসীপত্রৈয়া কার্য সদৈব হি। 
তুলসীকাষ্ঠসংভূতা মালা৷ ধার্য্যা মদ! ময় । নৃত্যগীতং প্রকর্তব্যং সংপ্রাপ্তে জাগরে তব। 

তুলসীকাষ্ঠসস্ভৃতচন্দনেন বিলেপনম্। করিষ্যামি তবাগ্রে চ গুণানাং তব কীর্ভনমূ। 
মধুরায়াং প্রকর্তব্যং প্রত্যব্বং গমনং ময় । ত্বকথাশ্রবণং কার্ধ্যং তথা পুস্তকবাচনম্ ॥৩৫৯। 

নিত্যং পাদোদকং মূর্দণ ময়া ধাধ্যং প্রযত্বতঃ | নৈবেদ্যভক্ষণঞ্ধাপি করিষ্যামি যতব্রতঃ। 

নিশ্মাল্যং শিরসা! দীর্য্যং ত্বদীমুং সাদরং ময়। | তব দত ষদিষ্ন্ধ ভক্ষণীয়ং মুদ্রা ময়! ॥ ৩৬০ ॥ 

তথা তথা প্রকর্তব্যং তব ঠি রজায়তে। সতামেতয়া কফ তবাগ্রে পরিকীর্তিতম৬১। 
০ কি প্র পপ দা 

তে ত্বিতি। এবং ং ভকতলক্ষণেষু বং লিখিতানামপি কেষাধিৎ ু নরত্র সংগৃহীতবাচনান্ত্তি 

ত্বেন লিখনাদপি ন দৌষঃ, একক্রৈব স্থখলাভাং। সসাধন! ভগবদ্ধশ্মস্য সাধনৈঃ সহিতাঃ। 

তানি চাগ্রে তত্র তীত্রৈবাভিব্যপ্তয়িতব্যানি ॥ ৩৫৮ 

বাসরং একাদণীজন্মাষ্টম্যাদি। শুক্তিঃ পরিচর্ধযালক্ষণা। পুস্তকং শ্রীভাগবতাদ্দি ॥ ৩৫৯। 

ইষ্ং প্রিয়ং দন্ত তং তৃভাং দত্বা সম্প্যেব ময়! তক্ষণীয়ং ॥ ৩৬ ॥ তত্তচ্চ সর্বং তব প্রীত্যর্থ- 
মেব যথার্বিধি কাধ্যৎ ন ত্বন্তার্থমিত্যাহ তথেতি। যদ্ধান্ক্তমন্যদরপি সং হাতি তথা তথেতি। 

_. অনন্তর ভগবন্ধশ্- -মমূহ |__কাশীখণ্ডে দ্বারকা মাহাত্যযে ন্রশরমা কুক কখিত হইম্বাছে, 

হে কৃষ্ণ! আমি অদ্য হইতে যে যে কারধ্যের অনুষ্ঠান করিব, তাহা অবধান করুন্। একাদনী- 

দিনে "আহার করিব না, নিরগ্র জাগরণ করিব, প্রতিদিন মহোংসব সহকারে তোমার 

অর্ন। করিব; একাদশী-জন্সাষ্ম্যাদি ত্বদীর দিন যদি অর্ধপল দ্বারাও বিদ্ধ হয়, তাহা 

হইলেও তত্তদ্দিনে আহার করিব; ত্বত্প্রীত্যর্থ ব্রতপমন্িত অই মহাদ্াদশী রক্ষ/ করিব; 

ধন দ্বারা ও প্রাণপণ করিয়াও ভাগবতী ভক্তির অনুষ্ঠান করিব; প্রত্যহ ত্বৎ্প্রিয় সহম্র- 

নাম অধ্যয়ন করিব; নিরন্তর তুলপী দ্বারা তোমার অর্চনা করিব; তুলসী-কাষ্টময়ী মালা 

ধারণ করিব; একাদশী প্রভৃতি ত্বদীয় জাগরণ-রাত্রিতে নৃত্যগীতের অনুষ্ঠান করিব, অঙ্গে 
তুলসীকাষ্ঠের চন্দন লেপন করিব) ত্বংপুরোভাগে ত্বদীয় গুপরাশি কীর্তন করিব) বর্ষে 
বর্ধে মথুরাপুরে গমন করিব এবং ত্বখকথা শ্রবণ ও ত্বৎস্বনধীয় পুস্তক নধ্যয়ন করিব। ৩৫৯। 

প্রতিদিন সযত্বে ত্বদীয় চরণোদক শিরোদেশে ধারণ করি৭, যথানিয়মে স্বীয় নৈবেদ্য 

সেবন করিব, সাদরে মন্তকে তোমার নিশ্মাল্য ধারণ করিব এবং তোমাকে অগ্রে নিব্দেন 

পূর্বক প্রিয় ভ্রব্য ভোজন করিব। ৩৬। হে রুফণ! আমি ত্বৎপুরোগাগে সত্য.করিয়া 



১*ম বিলানঃ। ] শ্িনহরভক্তিবিলাসঃ| ৬০১ 

_. সতমন্বদধ ্রগ্রহলাদেন।_ 
_. গুরুত্তশ্রষয়া ভক্ত সর্ববলাভার্পণেন চ। শ্রদ্ধয়া তৎকথায়াঞ্চ সাধুসন্েন চৈব হি। 

তংপাদবন্দনাদ্যেশ্ঠ তন্লিপনক্ষাহণাদদিভি: | ৩৯২ ॥ 

হুরিঃ সর্কেষু ভূতেযু ভগবানাস্ত ঈশ্বরঃ | ইতি ভূতানি মনস! কামৈস্তৈঃ সাধু মানয়েখ৩৬৩) 
একাদশে চ শ্রীকবিযোগেশ্বরেণ।__ 

যে বৈ ভাগবতা প্রোক্তা উপায়। আত্মলন্ধয়ে । অঞ্জঃ পুংসামবিছ্ধাং বিদ্ধি ভাগবতান্ হি তান্/৩৬৪ 

তত্ৈব প্রবুদ্ধযোগেশ্বরেণ।-_ 
সর্বতো৷ মনদোইস্বমাদৌ সঙ্গঞ্চ সাধুযু। দয়াং মৈত্রীং প্রশ্রয়ঞচ ভূতেঘদ্ধ। যখোচিতম্। 
শৌচং তপস্তিতিক্ষাঞ্চ মৌনং স্বাধ্যায়মাঙ্জবম্। ব্রদ্ষচর্যমহিংসাং চ সমহং ঘম্বসংজয়োঃ। 

সর্বত্রাত্বেশ্বরাস্বীক্ষাং কৈবলযমনিকেততাম্। বিবিজ্চীরবলনং সস্তৌষং যেন কেনচিৎ। 

অরদ্ধাং ভাগবতে শাস্ত্রেহনিন্দামন্থাত্্ চাপি হি। মনোবাকৃকায়দ গুধ্ সত্যং শমদমাবপি। 

অবণং কীর্তনং ধ্যানং হরেরভুতকর্ণ | জন্ম-কর্ম-গুণানাঞ্চ তদর্থেহখিলচে্টিতমূ। 
৪৮০৯ পা ++ কত সপ "পপ «সপ ৯ পাত স্মাঠপসপ 

তন্তংগ্রকারোধনতশ্েত্যথ | ৩৬১ ॥ গুরোঃ শুশ্রযয়া তন্তৈব ভক্তয। প্রেয়া। তন্মিন্নেব 

সর্ধেষাং লাভানাং লব্ধানামর্পণেন চ। সাধবঃ সদাচারা যে ভক্ত] বৈষ্ণবান্তেষাং সঙ্গেন। 

তশ্লিঙ্গানাং শ্রীমূত্তানামীক্ষণমর্হণঞ্চাদির্যেষাং বন্দনাদীনাং তৈশ্চ ॥ ৩৬২ ॥ কামৈশ্চ তততদিষ্- 
 দ্বানৈঃ। এবং নিজ্বিতষড়বর্গেঃ ক্রিয়তে ভক্তিরিত্যনেন সর্বেরষামেবান্বয়ঃ। অত্র চ ঈশ্বরারা- 

ধনাদীনি ভক্তাঙ্গানি তংসাধনানি চ গুরুশুশ্রযাদীনি জ্েম়্ানি | ৩৬৩॥ সামান্যেন ভাগ- 

বতলক্ষণমাহ যে বৈ ইতি। মন্বাদিমুখেন বর্ণাপ্রমাদিধন্ান্ক্াইতিরহসাত্বাৎ স্বমুখেনৈব 
ভগবতা অবিদুষামপি পুংসাং অপর; সখেনবাত্মলনধয়ে জীবন্ত স্বরূপন্ক,ত্যে ভগবত: প্রাপ্য়ে বা 
যে বৈ উপায়াঃ যৎ করোধি যদক্নাপি যজ্জহোষীত্যাদিন। সর্ববকন্ধার্পণরূপাঃ প্রোক্তাত্তান্ বিদ্ধি 
এতে চ গ্রায়ঃ সাধনান্তেব। যদ্ব! অন্তরঙ্গত্বাভাবেন মুখ্যাঃ | যদ! দান্তান্তর্গতা বাহাঃ| যদ্ধা 

মূন্মন! ভব মন্তক্তে] মদ্যাজী মাং নমন্কুরু ইত্যাদিনা ম্মরণাদয়ঃ যে অঙ্জনং গ্রতি, তথ। শর্ধানত 

বথায়াং মে ইত্যাদিন! যে চোদ্ধবং প্রতি স্বয়ং শ্রীভগবতা৷ প্রোক্তান্তান। ততশ্চ সর্কে প্রায়ে! 
মুখ্য এবেতি ॥ ৩৬৪ ॥ তত্র ভাগবতান্ ধর্মান্ শিক্ষেদিত্যুক্তান্ তান্ দর্শদ্তি সর্ববতঃ ইত্মষ্টরভিঃ। 

সস সপ সপ লা 

কহিতেছি, ঘে যে কার্ধেয তোমার প্রীতিসাধন হয়, বিধানানুসারে তাহারই অনুষ্ঠান করিব 
। ৩৬১। সপ্তমন্তন্ষে প্রহ্লাদদোক্তি আছে যে, গুরুসেবা, ভরুভক্তি, গুরুকে প্রাধ্বা 

দান, সাধু ও ভাগবত-সংসর্গ, ঈশ্বরোপাসনা, ভগবৎ-কথায় শ্রদ্ধা, ভগবানের গুণকর্দকীর্তন, 
তৎপারপন্ম-চিন্তন, তনমহিসমূহ দর্শন ও পৃজাদি, সর্বভূতে ভগবান্ হরির অধিষ্ঠান চিন্তন 
এবং সর্বভূতকে বাঞ্ছিত অর্পণ বার! সম্যক্ সম্থাননা করিবে । ৩৬২--৩৬৩। একাদশন্বদ্বে 
কবিযোগেশ্বয়ের উক্তি আছে যে, হে হৃপতে ! মূঢ়বুদ্ধিগণ অবহেলে আত্মলাভ করিবে, এই জন্প 
ভগবান্ ষে সমস্ত উপায় উপদেশ দিয়াছেন, তাহাই ভাগবত ধর্ম বলিয়া অবগত হইবে । ৩৬৪। 

গ্ভ 
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ইষ্টং দর্তং তপো! অপ্তং বৃত্তং যচ্চাত্মনঃ প্রি । 

রা স্বতান্ গৃহান্ রি যংপরশ্মৈ নিবেদনং ॥ ৩৬৫ ॥ 
কযা পপি ০ শাাপপসপাশশস » শা? সাদি শপ পনির জার 

বখোচিতমিতি ফল দয়াং টিকার 2 খিলনা প্রশ্মং শিক্ষেদিতি ্ ত পূর্ববন্লোক- 

স্থেনাম্বয়ঃ। শৌচং বাহ্ মৃজ্জলাদিভিঃ, আভ্যন্তরঞ্চাদস্তামানাদি। তপঃ স্বধর্মাচরণম্। 
তিতিক্ষাং ক্ষমাম্। মৌনং বৃথাবাচামনুচ্চারণম্। স্বাধ্যায়ং যথাধিকারং বেদপাঠাদি। আর্জবং 

স্বচ্ছতাম্। ব্রক্ষচর্য্যং যস্য যাদৃগ্ডচিতম্ খতুষু ম্বদারনিয়মার্দি। অহিংসা ভূতেঘপ্রোহঃ | ঘন্ব- 

হজ্ঞয়োঃ শীতোষ্জনখদুঃখাদিরূপয়োঃ সমং হর্যবিষাদরাহিত্যম। আত্েশ্বরাম্ীক্ষাং সচ্চিন্রপেণা- 

অ্েক্ষাং নিয়ন্ত,রূপেণেশ্বরেক্ষাঞ্চ । কৈবল্যমেকান্তশীলত্বম্। অনিকেততাং গৃহাদ্যভিমানরাহি- 
ত্যম্। বিবিস্চীরবসনং বিজনপতিতানাং বস্্রধগ্ানাং শ্ুদ্ধানাং বা বন্ধলাদীনাং পরিধানম্। 

ভাগবতে ভগবৎপ্রতিপাদকে শ্রীভাগবতে বা। অন্যত্র শীস্তাদৌ অনিন্দাং। মনসঃ গ্রাণায়ামৈ; 
বাচে। মৌনেন, কায়স্যানীহয়া দ গুমূ। সত্যং ষথার্থভাষণম্। শমদমৌ অস্তঃকরণবাহেন্দিয়নিগ্রহো। 

ইমানি চ প্রায়ঃ সাধনান্থাক্তানি। ভক্তেমুখ্যাঙ্গান্তাহ শ্রবণমিতি চতুর্ভিঃ। হরের্জন্কর্মগুণানাং 

শ্রবণাদি। অদ্ভূতকর্শণ ইতি জন্মাদীনি সর্বাণ্যেবাস্ভূতানী তি সর্কেষামপি জন্মাদীনামন্তুতত্ব- 
মিত্যর্থ: | যদ! অভ্ুতানি জগদাশ্চর্ধ্যকরাণি কম্মাণি পৃতনাবধাদীনি যস্য তন্ত হরে: শ্রীরুফন্য। 
তদর্থে হযুর্দ্দেশেন শ্রীকষ্ণ-প্রেমার্থং বা সর্বং কর্ম বিশেষতো! যজনাদি তাদর্থে শিক্ষেৎ। ইষ্টং 

দৃত্তমিত্যাদয়ে। ভাবে নি! | বৃত্তং সদাচারঃ। আত্মনঃ প্রিয্ং গম্ধপুষ্পাদি। দারাদীনপ্যালক্ষা 

পরশ্মৈ পরমেশ্বরায় নিবেদনং তৎ-মেবকতয়া সমর্পণং যত্বৎ শিক্ষেৎ॥ ৩৬৫॥ কৃষ্ণ এবাত! 

উক্ত ধেই € প্বুদধ- যাগেস্বরের উক্ভিতে প্রকাশিত আছে, হে ন্প! | অপ্রে সর্ববিষয় হতে 

চিত্তের অনুরাগ বিসঞ্জন করত সাধুসঙ্গ করিতে হইবে; তানন্তর ক্রমে ক্রমে হীনজনে 

দয়া, স্মকক্ষের সহিত সৌহার্দ, আপন! হইতে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির প্রতি সম্মান-শিক্ষা, বাহাভ্যন্তর- 
শৌচ, তপঃ (স্বধর্মানু্ঠান ), তিতিক্ষা (ক্ষমা), মৌন (বৃথা বাক্যত্যাগ) স্বাধ্যায়, আর্জব 

(সরলতা! ", ব্রদ্ষচরধ্য, অহিংসা, শীত-উফণ-হৃখ-ছুঃখাদি সহনে শিক্ষা, সর্বত্র সচ্চিতরূপ আত্মার 

দর্শন, ঈশ্বরকে নিযন্ত রূপে দর্শন, জনশূন্য স্থানে স্থিতি, গৃহ প্রভৃতিতে নিরভিমান, নির্জনপতিত 
পবিত্র বন্ধল ধারণ এবং যে কোনরূপে হউক্, সস্তোষ শিক্ষা করিবে । ভাগবত শাস্ত্রে শ্রদ্ধা: 

শাস্রাস্তরে অনিচ্ছা, (প্রাণায়াম দ্বার ) মনের, ( মৌন দ্বার!) বাক্যের ও (কর্ম অকরণ 

দ্বার ) দেহের দণ্ড, সত্য কথন, শম ( অস্তরিক্দিয়নিগ্রহ ) ও দম ( বাহেক্জিয় নিগ্রহ ) শিক্ষা 
করিতে হইবে। বিচিত্রকর্শ। শ্রীহরির জন্ম, কর্ম ও গুণ-সমূহ শ্রবণ, কীর্তন ও চিন্তন 

করিবে এবং তছুদ্দেশেই নিখিল কর্শের অনুষ্ঠান করিবে । একমাত্র পরমেশ্বরের উদ্দেশেই 

ইষ্ট, দত, জপ, তপ, সদাচার, প্রিয় ভ্রব্য, ভার্ধ্যা, সম্ততি, গৃহ ও প্রাণ নিবেদন করিবে 1৩৬৫ * 

+ ইই--ছরিস্প্রদানক যাগ। দত -বিষু ও বৈধবদপ্প্রদানক দান | তপ--একাদন্াদি ব্রত। জগ--হরিয জগ । 
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এবং কৃষ্ণাত্মনাথেষু মুষ্যেযু চ সৌহদং | পরিচর্ধ্যাং চোভয়ত্র মহৎ নৃষু সাধুষু ॥ ৩৬৬॥ 
পরম্পরানকথনং পাবনং ভগবদঘশঃ। মিথোরতির্মিধস্তপিরপিবৃত্তিমিথ আত্মনঃ ॥ ৩৬৭ ॥ 

শ্রীভগবতা চ।-__ 

মল্লিঙ্গমন্তকুজন-দর্শনম্পর্শনার্চনম্। পরিচর্ধ্যা স্বতিঃ গ্রহে গুণকর্্ান্ুকীর্ভনম্। 
মৎকথাশ্রবণে শ্রদ্ধ মদনুধ্যানমুদ্ধব | সর্ধবলাভোপহরণং দান্তেনাত্মনিবেদনম্। 

মজ্জন্সকর্মকখনং মম পর্ববানুমোদনম্। গীততাগুববাদিত্রগোষ্ঠীভিরর্দগ্ হোৎসবঃ। 

যাত্রা বলিবিধানঞ্চ সর্বববার্ষিকপর্বন্থ | বৈদিকী তান্ত্রিকী দীক্ষ1 মদীয়ব্রতধারণম্। 

মমার্চচাস্থাপনে শ্রদ্ধ। স্বতঃ সংহত্য চোদ্যমঃ | উদ্যানোপবনাক্রীড়পুরমন্দিরকম্মনণি । 

সংমাঞ্দনোপলেপা ড্যাৎ সেকমণ্ডলবর্তনৈঃ ॥ ৩৬৮ ॥ 
কস পিউ শা শী আপা শা শা শোক শত আপদ আদ জজ আজ জজ শপ শপ জন 8 2 

নাথশ্চ যেষাং, শ্রী আত্মনঃ স্বস্া নাথে যেষামিতি বা। যথা কে জীবনস্বামী। যেষাং 
তেষু। উভত়ত্র স্থাবরে জঙ্গমে চ যা পরিচর্য্যা তাং। বিশেষতে। বৃষু তত্রাপি সাধুষু স্বধর্ম- 
শীলেযু ততোইপি মহ্তস্থ্ শ্রীভাগবতবরেষু! যদ্বা বিশেষতঃ সাধুষু দয়ালুষু মহৎস্থ নৃঘিতি ॥২৬৬। 
তৈশ্চ সহ সঙ্গম্য যৎ পাবনং ভগবদ্যশঃ তস্য পরম্পরান্থকথনং শিক্ষেৎ ' যদ্বা যশঃ প্রতি । তত্র 

'স্পর্ধাদিপরিত্যাগেন মিথো যা রতিঃ রমণং যা! চ তথ: সুখংযা চ নিবৃত্তিঃ সমস্তছুঃখনিবৃত্ধিস্তাং 

শিক্ষেৎ॥ ৩৬৭ ॥ কৃপালুরিত্যা্দিভিঃ পঞ্চতিঃ শ্লোকৈঃ সাধুলক্ষণমুক্ত1 ইদানীং ভক্তেলক্ষণমাহ 
মল্লিঙ্গ ইত্যাষ্উভিঃ | লিঙ্গানি প্রতিমাদীনি। মল্লিঙ্গ-মদ্বক্তজনানামেব পরিচর্ধ্যাদি | তত্র প্রহ্থো 

নমস্কার: । পর্বাণি জন্মাষ্টম্যাদীনি তদন্থমোদনং ৷ বলিবিধানং পু্পোপহারাদি-সমর্পণং | সর্ব- 
বার্ষিকপর্বস্থিতি চাতুঙ্মাস্যৈকাদশ্ঠাদিযু বিশেষতঃ ইত্যর্থ:। উদ্যানাদিকরণে সামর্থ্যে সুতি স্বতঃ, 
অসতি চান্যৈঃ সম্তভূয় চোদ্যমঃ| উদ্যানং পুষ্প প্রধানং বনং, উপবনং ফলপ্রধানং, আক্রীড়ং 

ক্রীড়াস্থানং। সং মার্জনং রজসোইপাকরণণ উপলেপঃ গৌময়োদকাদিভিরালেপনং । সেকঃ 
এ চারার রা ০ ক পর পর ৬" ওপার  *০৮৫৮৮০৯ ভপররর+ 

এই প্রকার ইরিভক্ত ব্যক্তির সহিত সৌহার্দ স্থাপন করিবে, স্থাবর- ঙ্গমের সেবা করিবে 

অধিকন্ত মানবগণের মধ্যে ধার্শিকের প্রতি এবং ধার্শিকের মধ্যে আবার সাধুর প্রতি সেবার 
অনুষ্ঠান অভ্যাস করিতে হয় । ৩৬৬। তংপরে, পরম্পর ভগবানের পবিত্র যশের কথোপকথন, 

পরম্পর প্রীতি, তুষ্টি ও ছু:খনিবারণে অভ্যাস করিবে । ৩৬৭। একাদশস্বদ্ধে ভগবানের উক্তি 
আছে যে, হে উদ্ধব! মদীয় প্রতিমৃত্তি অথবা মদীয় ভক্তের দর্শন, অর্চনা, সেবা, স্তব, 

প্রণাম, ও গুণাবাদ করিবে; মংকথ! শ্রবণে শ্রদ্ধা, মদলুধ্যান, আমাকে প্রাপ্ত ত্রব্য 

প্রদান, দন্ত ভাবে আত্মার্পণ, মদীয় জন্ম কর্ম কীর্তন, জন্মাষ্ম্যাদি মদীয় পর্বাহের অন্থমোদন, 
মন্নিকৈতনে নৃত্যগীতবাদ্য ও সপরিবারে মন্দিরে উৎসব এই সকল কাধ্য করিবে। সাংবং- 

সরিক যাবতীয় পর্বদিবসে মদীয় যাত্রা, বলিবিধান (পুষ্পাদি উপহার প্রদান ), বৈদিকী 

ও তান্ত্রিকী দীক্ষা মত ধারণ মদীয় প্রতিমাপ্রতি্ায় শ্রদ্ধা, নিজে বা অন্তান্ত ব্যক্তির 

সহিত সমবেত হইয় উদ্যান, উপবন, ক্রীড়াগৃহ, পুর ও মন্দিরাদি মদীয় প্রসাদসাধন ক্রিয়ায় 



৬০৪ ইত্রীহরিভক্তি বিলাসঃ। [ ১০ম বিলাস: । 

গৃহশুজষণং মহং দাসবৎ যদমায়য়া। অমানিত্বমদস্তিত্বং কৃতশ্থাপরিকীর্তবনম্। 
অপি দীপাবলোকং মে নোপযুঞ্্যান্নিবেদিতম্ ॥ ৩৬৯ | 

যদ্যদিষ্টতমং লোকে ঘচ্চাতিপ্রিয়মা ম্মনঃ | তত্তন্লিবেদয়েন্সহং তদানস্ত্যায় কল্পতে | ৩৭৯ ॥ 

কিঞ্চ।- শ্রদ্ধামৃতকথায়াং মে শঙ্বন্মদকীর্ভনম্। পরিনিষ্ঠা চ পৃজায়াং স্বতিভিঃ স্তবনং মম। 
আদরঃ পরিচ্ধ্যায়াং সর্বাঙ্গৈরভিবন্দনমূ। মন্তক্রপুজাভ্যধিকা সর্ববতৃতেষু মন্মতিঃ | 

মদর্ধেঙ্গচেষ্টা চ বচস! মদগ,ণেরণমূ। মধ্যর্পণঞ্চ মনসঃ সর্ববকামবিবর্জনম্। 
মদর্থে্থপরিত্যাগে। ভোগন্ত চ সুখস্ চ। ইষ্টং দত্তং হুতং জপ্তং মদর্থং যদ্ব তন্তপঃ ॥ ৩৭১ ॥ 

৩১ রর পি এ 

তৈরেব প্রোক্ষণৎ, মগ্ডলবর্তনং সর্বতোভদ্রার্দিকরণং ॥ ৩৬৮ ॥ মহৎ মম। রুতস্য ধর্্স্ত অপরি- 
কীর্তনং | স্বয়মন্তেন বা নিবেদিতং ন স্বীকুর্ষ্যাং ৷ এতচ্চ সাধারণস্থাবরবিষয়ং রাগপ্রাপ্তবিষয়ংব! 

ভক্তযা তু গ্রাহমেব; ড় ভিন্দাসোপবাসৈম্চ যৎ ফলং পরিকীর্তিতং। বিষ্বোর্নেবেদ্যসিকখেন 
পুণাং ততুপ্চতাং কলৌ। হৃদি রূপং মুখে নাম নৈবেগ্যমূদরে হরেঃ। পাদোদকঞ্চ নির্ধাল্যং 
মন্তকে যন্ত সোইচ্যুতঃ ইত্যাদিবচনেভযঃ। যদ্ধা অন্যন্মৈ নিবেদিতং মে নোপযুঞ্্যাৎ মহং ন 
নিবেদয়েদিত্যর্থঃ, বিষ্কোর্নিবেদিতান্পেন ষষ্টব্যং দেবতান্তরং । পিতৃভ্যশ্চাপি তদ্দেয়ং তদান্ত্যায় 
কল্পতে। পিতৃশেষস্ত যো দদ্যাৎ হরয়ে পরমাত্মনে । রেতোদাঃ পিতরস্তস্য ভবস্তি ক্লেশভাগিন 

ইত্যাদিবচনেভাঃ। যদ পূর্বং মে নিবেদিতং সস্তং পুনর্মে ন নিবেদয়েদিত্যর্থ; | এতচ্চ স্থাবরা- 
তিরিক্তনির্মাল্যবিষয়কং জেয়ং, ভূষণাদীনাং পুনরর্পণে দৌধাভাবাৎ। সচ পূর্বমেব তত্বগ্রক- 
রণে লিখিতোইস্তি ।৩৬১॥ আনস্তযায় শ্রীবিষ্ণুলোকায়। মন্লিন্েত্যাদিযুচাত্র শক্তেরক্গান্যেব গ্রায়ে- 
ণোজানি তত্র কানিচিন্ুখ্যানি কানিচিদমুখ্যানি চ, অমানিত্বমিত্যাদৌ চ সাধনান্তেবেতি বিবে- 
চনীয়ম্1৩৭০1 পুনশ্চ কথয়িষ্যামি মন্তক্তেঃ কারণমিতি প্রতিজ্ঞাতমেবাহ শ্রদ্ধেতি চতুর্তিঃ। শ্রদ্ধা 
শ্রবণাদরঃ। শ্বশ্বদিতি সর্বত্রাহ্ষজাতে | মদম্ুকীর্ভনং শ্রবণানন্তরং মৎকথাব্যাখ্যানমিত্যর্থ;ঃ। 

অন্চেষ্টা লৌকিকী ক্রিয়া। বচস! লৌকিকেনাপি মদ্গুণানামীরণং কথনম্। মদর্থে মন্তজ- 
জনার্থং তদ্ধিরোধিনোহর্থস্ত পরিত্যাগঃ। ভোগন্ত তৎ্সাধনম্ত চন্দনাদেঃ সুখস্য চ পুজো- 
পলালনাদেঃ। যদ্বা অর্থো ধনংং ভোগো বিষয়োপভোগঃ, স্থুখং মোক্ষানন্দঃ, তেষাং 
পরিত্যাগঃ। ইষ্টাদি বৈদ্দিকং যৎ কর্ম তদপি মদর্থং চেত্তকেঃ কারণমিত্যর্থঃ। অত্রাদৌ 

আন ৮ সপ ও জা রস ও এ 

উদ্যম, সংমার্জন, গোময়-লেপন, সলিল-সেচন, সর্বতোভদ্রমগ্ডলাদি বিরচন, ভূৃত্যবৎ নিষ- 

গটভাবে মদ্গৃহের সেবা, মানশৃন্তত্ব, অদাস্তিকত্ব, অনুষ্টিত সংকার্ষ্যের অপরিকীর্তন এই 
সমস্ত অঙ্থষ্ঠান করিবে এবং আমার উদ্দেশে ষে দীপ প্রদত্ত হইবে, তাহার আলোকে অন্ত 
কোন ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিবে না । ৩৬৯। যাহা যাহা সর্বজনবাক্ছিত এবং যে যে জুব্য 

নিজের প্রিয়তম, তত্বৎ-সমন্ত আমাকে নিবেদন করিলে অক্ষয় ফল প্রাপ্ত হইতে পারে। ৩৭ 
উক্ত স্বদ্ধের উক্ত স্থানের কিঞ্চিগ্রে আরও লিখিত আছে, নিরন্তর মদীয়. হুধাঁময়ী 
কথায় রতি, সভত মমাম-কীর্তন, মংপূজায় নিষ্ঠা, অবিরত মদীয় স্ততিবাদ, মংসেবায় 



১*ম বিলাস: 1] শ্রীহরিভক্তিবিলাসঃ। নী 
:. অপি চাগ্রে।_ 

কু্যাৎ সর্ববাণি কর্মাণি মদর্থে শনকৈঃ ম্মরন্। মধ্যর্পিতমনশ্চিতো। মদ্ধন্মাত্মমনোরতিঃ। 
দেশান্ পুণ্যানা শ্রয়েত মন্ততৈঃ সাধুভিঃ শ্রিতান্। দেবান্থরমন্য্যু মন্তক্তাচরিতানি চ। 

পৃথক্ সত্রেণ বা মহৎ পর্বযাত্রামহোৎসবান্। কারয়েু ত্যগীতাদ্যেম হারাজবিভূতিভিঃ। 
মামেব সর্বভৃতেষু বহিরস্তরপাবৃতম্। ঈক্ষেতাতনি চাত্মানং ষথা খমমলাশয়ঃ ॥ ৩৭২ ॥ 

অথ ভগবদ্ধ্মাহীস্তাম্। 

উক্তঞ্ক সপ্তমস্বন্ধে শ্রীপ্রহলাদেন। _ 

এবং নিঞ্জিতষড় বর্গৈঃ ক্রিয়তে ভক্তিরীশ্বরে | বাহদ্দেবে ভগবতি তি যয সংলত্যতে রতি; ৩৭৩1 

প্রায়ো ভক্েমুদযান্ঙগাহ্যজানি। সর্বকামবিবর্জনাদীনি চ প্রায়ঃ সাধনান্তোব ॥ ৩৭১। 
হস্ত তে কথযিষ্যামি মম ধর্মান্ সুমঙ্গলানিতি প্রতিজ্ঞায় তানেবাহ কুরধ্যাদিতি চতুতিঃ। মাং 
স্ররন্ শনকৈঃ অসম্বমতঃ কুর্ধযাং। তদাহ মযীতি। অর্পিতে মনশ্চিপ্তে সঙবক্পবিকল্লা- 
সন্ধানাত্মিকে ষেন। অতএব ম্ধর্শেঘেবাত্মমনসে। রতির্বস্ত স:। পুণ্যদেশলক্ষণৎ মদ্ি- 
রিতি। দেবাদিষুযে যে মন্তক্তান্তেধামীচরিতানি কর্দানি চাশ্রয়েৎ। সত্ত্রেধ সভভ,য় বা। 
সর্বভূতেযু আত্মনি চাস্সানমীশ্বরং স্থিতং মামবেক্ষেত। নন্ কথমেকস্ত রবি 
তত্রাহ বহিরন্্চ অপাবৃতৎ পূর্ণমিত্যর্থ)। এফু চ ক্রমেণ সাধনানি ভক্ঙ্গানি চ মুখ্যান্তপি 
পূর্বালিখিতান্ুমারেণ বিবেচনীয়ানীতি দিক্ ॥ ৩৭২ ॥ এবুক্তগুরুত্তশ্রধাদিপ্রকারেণ নিঞ্জিতঃ 
ষণ্নীং কামক্রোধলোভমোহমদমাৎসর্ধ্যাণামিন্দ্রিয়াণাং বা বর্গো যৈস্তৈঃ। ভক্তিঃ ঈশ্বরারাধন- 
রূপৈব। যয়৷ ভক্ত] । রতিঃ প্রেমা॥ ৩৭৩॥ আদৃত; আস্তিক্যে গৃহীতঃ। অনুমোদিত; 
০ পাপ 

আদর, আমাকে অষ্টা বদন, মংপুজাপেক্ষা ভক্তের অর্চনা, সর্বনূতে মধ, মহুদেশে 
অঙ্গচেষ্ট৷ (লৌকিক কার্যযাহুষ্ঠান), বাক্য দ্বারা মদ্গ্ুণ বর্ণন, আমাতে চিত্ত-নিবেশ, সর্ব- 
কামবিসর্জন, মদর্থে ধন, ভোগ ও স্ুখ-বর্জন, মদর্থেই হষ্টাপুর্ত, দান, হোম, জপ, ভরত ও 

তপ এই সমস্ত অনুষ্ঠান করা কর্তব্য । ৩৭১। উক্ত স্থানের আরও কিঞ্িদগ্রে লিখিত 

আছে, আমাতে চিত্ত সমর্পণ ও আমাকে ল্মরণ পূর্বক ধর্শবুদ্ধি হইয়া মদর্থে শনৈঃ শনৈঃ 
যাবতীয় কর্মের অনুষ্ঠান করিবে। যে দেশে মদীয় ভক্ত সাধু অবস্থিতি করেন, সেই 

পবিত্র দেশের আশ্রিত হইবে এবং দেব, দৈত্য ও মানবগণের মধ্যে মর্দীয় ভক্ত 

যেরূপ আচরণ করেন, তদনুরূপ অনুষ্ঠান করিবে। পরম্পর সমবেত হইয়া! হউক্ অথবা 
গৃথকৃরূপেই হউক্, নৃত্য-গীতাদি ও মহারাজ-বিভূতি দ্বারা মদর্থে যাত্রামহোৎসবাদি সম্পাদন 
করিবে। বিমলমতি সাধু ব্যক্জি সর্বতৃতের অন্তর্ান্থে ও আত্াতে গগনব অনারৃতভাবে 
আমাকে নিরীক্ষণ করিবে। ৩৭২। 

অতঃপর ভগবদ্ধন্দ-মাহাত্ম্য বর্ণিত হইতেছে ।-__সপ্তমন্বদ্ধে প্রহলাদ বলিয়াছেন, এই সমস্ত 

অচুষ্ঠান করিয়া কামাদি বর্গযট্কের জয় করত তগবান্ হরিতে রতি প্রদর্শন করিবে। 



৬৪৬ ্রশ্রহরিভক্তিবিলাসঃ। [ ১*ম বিলাসঃ। 

একাদশে শ্রীনারদেন।-_ 

শ্রতোইনুপঠিতো ধ্যাত আদৃতো৷ বাইুমোদিত:। সন্ভঃ পুনাতি সন্ধর্্ো দেব বিশ্বগ্রহোহপি 
হি॥ ৩৭৪ ॥ তত্রৈব শ্রীকবিষোগেশ্বরেণ।-- ] 

যানাস্থায় নরো! রাজন্ ন প্রমাদ্যেত কহিচিৎ। ধাবন্লিমীল্য বা নেত্র ন শ্খলেন্ গতেদিহা৩4। 
প্রবুদ্ধযোগেশ্বরেণ 1 

ইতি ভাগবতান্ ধশ্মান্ শিক্ষন্ ভক্ত্যা তদুখয়া। নারায়ণপরো মায়া মঞ্তস্তরতি ছুস্তরাম্।৩৭৬1 
প্রভগবতা চ।__ 

এবং ধর্শের্মনুষ্যাণামুদ্ধবাত্মনিবেদিনাম্। 

ময়ি সং 'আয়তে ভক্তিঃ কোইন্রোইর্োইস্তাবশিষ্যতে ॥ ৩৭৭। 
০৮ শপ পপ পপ 

পরৈঃ করি়মাণ: সংস্ত্তঃ | ্  উবনধঃ ৷ দেব হেবান্থদেব। যদ্ধা দেবেষ্টো। বিশ্ব 

চদ্রহ্ন্তি যে তানপি ॥ ৩৭৪॥ যান্ ভগবদ্ধন্মান্ আস্থায় আশ্রিত্য যোগাদিঘিব ন প্রমাদ্যেত 

বিশ্নৈর্ন বিহন্তেত। কিঞ্চ। নিমীল্য নেত্রে ধাবন্নপি ইহ এু ভাগবতধর্মেযু ন ক্থলেৎ। 
নিমীলনং নামাজ্ঞানং। যথাহ। শ্রতিম্থতী উভে নেত্র বিপ্রাণাৎ পরিকীর্তিতে। একেন 

বিকলঃ কাণে! দ্বাভ্যামন্ধঃ প্রকীর্তিতঃ ইতি। অজ্ঞাত্বাপীত্যর্ঘ। যথা পদন্তাসস্থানমতিক্রম্য 

শীপ্রং পরতঃ পদন্তাসেন গতিধ্ণাবনং তত্বদত্রাপি কিঞ্চিং কিঞ্চিদতিক্রম্যাতিশীপ্রমনুষ্ঠানং 
ধাবনং। তথান্থৃতিষ্ঠব্ূপি ন স্থলে ন প্রত্যবায়ী স্তাৎ। তথা ন গতেৎ ফলান্ অস্ত্েৎ)৩৭৫। 

তছুখয়া ভাগবতধর্মোৎপন্নয়৷ ভক্ত্যা ভ্তিনিষ্য়। নারায়ণপরঃ সন্ অতিহুত্তরামপি মায়াম্ 
অঞচ; স্থখেন তরতি ॥ ৩৭৬॥ এবমীদৃশৈরেতৈর্া আত্মনিবেদিনাং সতাং ভক্তি; প্রেমলক্ষণা 
সম্যগজায়তে। অন্য ভক্তস্ত অন্তঃ কোহর্থঃ সাধনরূপঃ সাধ্যবূপো বাবশিষ্যতে সর্কোইপি 

স্বতএব ভবতীত্যর্থঃ। যদ্বা অন্ত মম। ততশ্চ সতাং খন্তক্তিসম্যগাবিভর্গবে সতি মমৈব 

কতার্থতা ্যাদিত্যর্থ; | ৩৭৭॥ অঙ্গ হে উদ্ধব! অনাশিখো নিষ্ধামন্ত। যদ্বা ন বিদ্যতে 

শপীশীশিশীশি শস্ি »। সপ পপ শা শো শোপিস শী াশীশা শী শী শী শী শেপ সী শিস ২. ০০ শত পপ শপ 

শপ” ওরা পা ৯৮ ৮ ০৮৪ সপ ০৮৪ এ ১ ০ ওর তত ০ রা এয পরা ক পার » সপ ০ পাম্পের 

তাহা হইলেই ভগবদ্িষয্িণী রতি গ্রাপ্ত হতে পারে | ৩৭৩। একাদশস্কদ্ধে নারদ কহিয়া- 

ছেন, হে দেব! ভাগবতধর্মের মহিমা পরমাতৃত। উহা! শ্রবণ, অধ্যয়ন, চিন্তন, সাদরে 

গ্রহণ, স্তবন অথব! অন্থমোদন করিলে জগদ্দোহী ব্যঞ্িও সদ্যঃ পবিত্রতা লাভ করে। ৩৬৪। 

উক্ত ্বন্ধেই কবিষোগেশ্বর বলিয়াছেন, হে নৃপ! ভাগবত ধর্মের আশিত হইয়া! নেত্র নিমী- 
লন করত ধাবিত হইলে কদাচ কোনকপ বিশ্ননিবন্ধন মেই ব্যক্তিকে স্থলিত বা 

,পতিত হইতে হয় না।৩৭৫। উক্ত স্ব্ধেই প্রবুদ্ধযোগেশ্বর বলিয়াছেন, হে নৃপ! এই 

প্রকারে ভাগবতধর্শে শিক্ষিত হইলে তাহ! হইতে প্রেমতক্তির সঞ্চার হয় এবং তরিবন্ধন 
হরিপরায়ণ হইয়া ছুপ্পীর মায়াকে অতিক্রম করিতে পারা যায়। ৩৭৬। উক্ত স্বদ্ধেই 
ভগবান্ স্বয়ং উদ্ধবকে বলিয়াছেন, এইপ্রকার ধর্মাচরণ করিলে মৎ্গতি আত্মার্পণকারী 
মানবগণের ভক্তি সম্বত্রিত! হয়, তাহার আর অর্থাস্তর অবশিঃ থাকে না অর্থাৎ সে সর্ব- 



১*ম বিলাসঃ। ] জীত্রীহরিভক্তিবিলানঃ। ৬০৭ 

কিঞাগ্রে।_ 

ন হঙ্গোপক্রমে ধ্বংসো মনধর্মন্যোদ্ধবাপি। ময়! ব্যবসিতঃ সম্য্রিগুণত্বাদনাশিষঃ/ইতি1৩৭৮। 
অলাভে সৎসভায়াস্ত শুশযু্ নিজালয়ে। দেবালয়ে বা শাস্তজ্ঞঃ কীর্তয়েস্তগবৎকথাম্।৩৭০। 

অথ প্রীভগবলীলা কথা কীর্ভনমা হাস্য । 

উক্তঞ্চ স্কান্দে গ্রীভগবতা৷ অজ্ভনং প্রতি ।-__ 

মৎকথাঃ কুরুতে যন্ত বৈষ্ণবানাং সদাগ্রতঃ। ইহ ভোগানবাপ্রেতি তথা মোক্ষং ন সংশয়: ॥ 
প্রথমন্ন্ধে শ্রীনারদেন।-_ 

ইদৎ হি পুংসম্তপসঃ ক্রুতশ্য বা, শিষ্টন্য স্ক্তন্ত চ বৃদ্ধদত্বয়োঃ। 

'অবিছ্যুতোব্ঘ কবিভিনিরাগিতো, যদুত্বমঃক্লোক গার ॥ ৩৮০ ॥ 
পপ ক ৪: জর ৯ 

আশীরঘস্াৎ সতাং পরমাশীর্াদরপত্তেতার্থ: | উপক্রমে আরম্তে মতি অণ্ পি ঈধদপি 
বৈগুণ্যাদিভিনণশে! নান্তেব যতে। মমৈব নিগুপত্বাদয়ং ধর্ম: সম্যগ্থাবসিতো। নিশ্চিত: ন তু 
মন্বাদিমুখেন কথঞ্চিং। যদ্বা নিরাশিষে! মোক্ষন্ত নিগুণত্বাং ফলবিশেষাভাবাৎ সম্যক তন্মা- 
দপি সমীচীন ইত্যয়ং বাবসিতঃ ইতি ॥ ৩৭৮॥ এবং সতাং সভায়াং গত্ব! ভগবল্ীলাকথাং 
শৃণুয়াৎ, ভগবন্ধন্মাংশ্চ পৃচ্ছেদিতি লিখিতং। যত্র চ তাদৃশী সভা নান্তি, তত্র কিং কার্ধ্য- 

মিত্যপেক্ষয়াং লিখতি অলাভে ইতি | শান্তজশ্চেত্তহি শ্রোতুমিচ্ছুং ভগবৎকথাং স্বয়মেব 
কথয়েৎ। ক? নিজালয়ে দেবালয়ে বা ॥ ৩৭৯ | 

ভগবল্লীলাকথাকীর্ভনেনৈব তপআদি সর্বং স্ফলং স্যাৎ। যদ্বা ভগবল্ীলাকথাকীন. 
মেব তপ-আদীনাং ফলমিত্যাহ ইদং হীতি। শ্রতাদয়ো ভাবে নিষ্ঠা । ইদমেব তপঃশ্রবণাদেঃ 
অবিচ্যুতে। নিত্যোই্থঃ ফলং। কিন্তু? উত্তমঃঙ্সোকম্য গুণাহ্বর্ণনং লীলাকথাকীর্ভনমিতি 

যৎ॥ ৩৮* ॥ মুভুর্মাত্রাণাং বিষয়াপায়ূপভোগন্তেক্! আতুরাণি বিকলানি পি চিতানি যেষাং 

বিষয়েই সম্পূর্ণ কৃতার্থতা লাভ করে ।৩৭৭। এ স্থলের কিঞিদগ্ে আরও লিখিত, 'আছে 
যে, ভগবান্ বলিয়াছিলেন, হে সথে! মদীয় এই ধর্শের প্ররস্তে বৈগুণ্যোৎপত্তি হইলেও 
কামনাবিহীন মানবের সম্বন্ধে ধর্মের কিছুমাত্র হাসেরও সম্ভব নাই; কারণ মদীয় বৈগ্ণ্য 
নিবন্ধন মৎকর্তকই এই ধর্ম সপ্ূর্ণরূপে ব্যবসিত। ৩৭৮। যদি সৎসভা প্রাপ্ধ না হওয়া 
যায়, তাহা হইলে শাস্ত্রবিদ্জন ন্বগৃহে বা! দেবায়তনে গমন পূর্বক নিজেই শ্রবণপিপাস্থ জনের 
নিকট হরিকথা কীর্তন করিবেন। ৩৭৯। 

অতঃগর ভগবীলাকথাকীর্তন-মাহাত্য কথিত হইতেছে।-_স্বন্দপুরাণে ভগবান্ অঙ্জুন- 
সকাশে বলিয়াছেন, বৈষবগণের সম্মুখে নিরস্তর মৎকথ! কীর্ভন করিলে ইহলোকে ভোগ- 
বান্ হুইয়া পরুলোকে নিঃসন্দেহ মুক্তিলাভ করিতে পারে। প্রথমন্কদ্ধে নারদ বলিয়াছেন, 
স্ধীগণ এইরূপ নির্দেশ করিয়াছেন যে, উত্তমঙ্সোক ভগবান্ বাস্থদেবের গুণাহকীর্ভনই 
তগ, স্বাধ্যায়, যজ, মন্োচ্চারণ, জান ও দান ইত্যাদি ক্রিয়ার নিত্যফল। ৩৮*। আরও 
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কিঞ্।_ 

এতত্ধ্াতুরচিত্তানাং মাত্রাম্পশ্েচ্ছিয়৷ মু; । ভবসিন্ধুপ্নবে দৃষ্টে! হরিচর্ধযানবর্ণনম্ ॥ ৩৮১। 

একাদশে শ্রপশুকেনাপি।- 

ই্খং হরের্ডগবতে। রুচিরাবতার-বী্য্যাণি বাল্যচরিতানি চ শস্তমানি। 

অন্যত্র চেহ চ শ্রতানি গৃণন্ মন্থুষ্যো, ভক্তিং পরাং পরমহংসগতৌ৷ লভেত 1৩৮: 
অতএব খ্রগ্রহ্নাদেন নৃনিংহস্ততাবুক্তং ।- 

সোইহং প্রিয়স্ত স্ুহ্থদঃ পরদেবতায়া, লীলাকথান্তব নৃংসিহবিরিষ্িগীতাঃ। 

অগ্রস্তিতনখানুগৃণন্ গুণবিপ্রমূক্ো। ছুর্গাণি তে পদযুগালয়হংসসঙ্গঃ ॥ ৩৮৩। 

তেষামপি হরেঃ চর্যায়া লীলায়! অনুবর্ণনং যুৎ। যত্ধ' মৃহ্রাত্রচিত্তানাং মাতামপর্শেক্ছ্যাপি 
যৎ হুরিচরধ্যানবর্ণনং এতদেব হি নিশ্চিতং ভরসিন্ধোঃ প্রবঃ পোতঃ স্থখোতারসাধনং। ন 
কেবলং শ্রুতিগ্রামাণোন কিন্তু অবয়ব্যতিরেকাত্যা!ং দুষ্ট এবেত্যর্থঃ ॥ ৩৮১ ॥ রুচিরাগামবতা- 
রাপাং মংন্তাদীনাং বীধ্যাণি পরমাডুতচরিতানি চ পুতনাবধাদীনি লোকত্রয়েংপি শস্তমানি 
মঙ্গলানি পরমন্থখরপাণি বা। পরামুংকরষ্টাং প্রেমলক্ষণামিত্যর্থ:। পরমহংসানাং গত 
প্রাক ॥ ৩৮২ ॥ সোহহং ত্বদ্দাসঃ, ভো নৃসিংহ! তব লীলাকথ অঙ্থ্গৃণন্ ছুর্গাণি মহাছুঃখানি 

অগ্রস! অনায়ামেন তিতর্শি তরামি ন গণয়িম্যামীত্যর্থ:। তত্র হেতু: গুণৈ রাগাদিতিবর্বশেষেণ 
্রমুক্তঃ সন্। তৎ কুতঃ?__-তে পদযুগমেবালয়ো! যেষাং ভক্তানাং ত এব হংস জ্ঞানিনঃ সারা- 
মারবিবেকিনো! বা তৈঃ সঙ্গে যন্য মম লোইহম্। কথস্তৃতশ্য কথাঃ? প্রিয়স্যেত্যার্দিবিশেষেণ- 
্রয়েণানেন কথায়! অপি প্রিষ্বত্বাদিবিবক্ষয়া পরমস্থখময়ত্বাদিক' তেন চ .মদাস্ৃকীর্তনমভি- 
প্রেতং।" কুতে৷ জাতাঃ ?-_বিরিঞ্চেন গীতাঃ তৎসংপ্রদায়প্রবৃত্তাঃ। তথ চাথর্বণী শ্রতিঃ | 

দেবা হ বে গ্রঞ্জাপতিমক্রবন্লিত্যাদি। এতেন কথায়াঃ পরমপুরুষারথতা৷ চ দর্শিত৷ সনকাদিপরম- 

হংসাচার্যেণাপি সেবিতত্বাং। ছুর্গাণি তিতর্মীতি আন্ষঙ্গিকফলমাত্রমিতি দিক্ ॥ ৩৮৩। 

লিখিত আছে, আমি সম্যক্রূপে বুঝিয়াছি যে, যে সকল জীব মুছমুহঃ বিষয়-ভোগেচ্ছায় 
আর্তচিত্ত, এই হরিলীলাকীর্ভনই তাহাদিগের পক্ষে ভবসাগর-পারের ভেলান্বরূপ। ৩৮১। 

একাদশস্বন্ধে শ্বকদেব বলিয়াছেন, হে নৃপ! ইহধামে বা অপর লোকে ভগবান্ বাস্থদেবের 

এই বাল্যলীলা, বীর্য ও কল্যাণকর স্থরুচির অবতারকথা৷ শ্রবণ বা! কীর্তন করিলে মানবগণ 
পরমহংসগতি শ্রীহরিতে পরম। ভক্তি প্রাপ্ত হইতে পারে। ৩৮২। নুসিংতম্তিতে প্রহ্থাদের 

উক্তি আছে যে, হে প্রভো! আমি যোনিমাত্রেই প্রিয়-বিচ্ছেদ ও অপ্রিয় মমাগম দর্শনে 
শোকাগিতে নিরতিশয় দগ্চবিদঞ্ধ হইতেছি। হে দেব! উক্ত বিষয়ে সমুৎপন্ন দুঃখের উপশম 
করিতেও আমার বাসন! নাই, কেননা, দুঃখই দুঃখের প্রতীকার বনিয়। নির্দিষ্ট আছে। হে 
ভগবন্! আমি এই প্রকারে শরীরাদিতে অহংবুদ্ধিমান্ হইয়। আত্মাভিমানে বিমুগ্ধ হওত পরি- 
ভ্রমণ করিতেছি। নুত্বরাং কৃপা প্রদর্শন পূর্বক আমার পরিত্রাণার্থ ভবদীয় দাস্যযোগ প্রকাশ 
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গোপিকাভিরপি গীতং ।-- 

তব কথাম্ৃতং তগ্তজীবনমূ, কবিভিরীড়িতং কল্পষাপহ্ম্। 
শ্রবণমঙ্গলং প্রীমদাততম্, ভূবি গৃণস্তি যে ভূরিদা জনাঃ ॥ ৩৮৪ ॥ 

কীর্তনেইপ্যত্র তজ্জেয়ং মাহাত্মাং শ্রবণেইস্ত যং। 
সিধ্যতি শ্রবণং নৃনং কীর্তনাৎ স্বয়মেব হি ॥ ৪৮৫ ॥ 

কখৈবামৃতং অত্র হেতুঃ তণ্তজীবনং। প্রসিদ্ধাম্বতাদৎকর্ষমাহ: কবিভিত্র্াদিতিরপীড়িতং 
স্ততং, দেবভোগ্যং ত্বম্বতং তৈস্চ্ছীকৃতং। কিঞ্চ। কল্মযাপহং কামকল্মষনিরসনং, তব্বমৃতং 

নৈবস্ুতং। কিঞ্চ। শ্রবণমঙ্গলং শ্রবণমাত্রেণ মঙ্গল গ্রদ তত্তদনুষ্ঠানাপেক্ষং | কিঞ্। শ্রীমং 
স্শাস্তং, তত মাদক' | এবস্ৃতং ত্বৎকথাম্ততম্ আততং যথা! ভবতি তথা তৃবি যে গৃণস্তি নির- 
পয়স্তি তে জনাঃ ভূরিদাঃ বহুদ্বাতারঃ জীবিতং দদতীত্যর্থ:। অধুন! চ তাদৃশানামলাভেন বয়ং 
সূতা এবেতি ভাবঃ। যন্ধা এবস্ৃতং ত্বৎকথামৃতং যে গৃণস্তি, তে ভূরিদা: পূর্বজন্মন্থ বহু দত্ত- 

বস্তঃ পরমন্থরুতিন ইত্যর্থঃ। অতো বয়ং তাদৃশাদৃষ্টাভাবেন ত্বৎকথাং কীর্তমিতৃমশক্তাঃ কথং 
জীবামেতি ভাব: যদ্ধা ত্বদ্ধিরহে ত্বখকথাক্ষ,দ্তিবিশেষেণ বয়ং মারিত| এবেত্যাহঃ ত্বঘকখৈব 
মৃতং মৃতিঃ সাক্ষান্মরণমেব। কুতঃ?-_তপ্তং তাপাভিভূতং ভবতি জীবনং যন্মাৎ। পরমদাহক- 
স্বভাবন্ত প্রেমবিশেষস্ত সদ্যোমৃত্যুজনকত্বাং। তখাপি কবিভিঃ কাব্যকুষ্ভিরেবেড়িতং । যৃতঃ 

কল্পষাপহং। কিঞ্চ। শ্রবণয়োশ্বঙ্গলং সথখকরং। কিঞ্চ। শরিয়া মদে যেষাং ব্রদ্ধাদীনাং 
তৈরাততং সর্ধতো বিস্তারিতংঃ। বন্ততস্তঃশ্রবণয়োরেব মঙ্গলং | শ্রীমদৈরেবাততমিতি দোষ: 
সুচিতঃ | অতঃ এবনৃতং ত্বখকথাম্বতং যে ভূবি গৃণস্তি, তএব জনা ভূরি বহু দ্যন্তি আবখওয়স্তি 

গলে কর্তয়স্তীতি তথা তে। এবঞ তত্বতঃ শ্রীকষ্চকথায়া মহাফলবিশেষ এব সচিত ইতি দিক্ 
॥ ৩৮৪ ॥ ননু শ্রবণস্ট মাহাত্মাবচনানি বুনি লিখিতানি কথং কীর্তবনস্তাল্পতরাণি, ততোইপান্ 

বিশেষাৎ, তত্র লিখতি কীর্তনেইপীতি। হি যত; নৃনং নিশ্চিতং কার্ডনাৎ স্বয়মেব শ্রবণং 

সিধাতি। শ্রোত্রেণ স্বকীয়কীর্তনন্ত স্বতঃ শ্রবণাৎ। অতঃ শ্রবণাদদপি কীর্তনন্ত মাহাত্মযবিশে- 
যোইপি জেয়ঃ। তথাপাল্পবচনানি প্রায়ঃ কীর্তনমাহাত্যোক্ত্যা বক্ত, মাঁহাআ্যাপতে্রজ্জাদিনা 
তথা্থক্তে; | শ্রোতৃণাং অবপাপেক্ষয়া বহলকীর্ভনযোগ্যত্বাদিতি দিক্ ॥ ৩৮৫ ॥ শাস্ত্রজঃ কীর্তয়ে- 

লি পপ 

করুন্। ৩৮৩। উক্তস্বন্ধে গোপিকাদিগের গীতেও প্রকাশিত আছে যে, হেহ্রে! ত্বদীয় 

বিরহে আমরা মৃতপ্রায় হইয়াছিলাম, পুণ্যশীল ব্যক্তিরা তোমার কথা-ন্থুধা পান করাইয়া সেই 
মৃত্যু হইতে আমাদিগকে উদ্ধার করিয়াছেন। বন্ততঃ ত্বদীয় কথা-নুধ! তাপিত ব্যক্তির জীবন- 

বয়প, রদ্মবিদ্গণও উহার গুঁতিবাদ করিয়া থাকেন, উহা! দ্বারা কামকর্শের মিরাম হয়। এ 

অমৃতমন্রী কথ শ্রবণ করিলে কল্যাণ ও শাস্তি লাভ হুইয়া থাকে । ভূতলে ধাহার! উহা সবি- 

স্তার পান করেন, তীহার] জন্াত্তরে অবশ্থ ভূরি দান করিয়াছিলেন সন্দেহ নাই । ৩৮৪। শ্রুতি- 

বিষয়ে যে মাহাম্ম্যের উল্লেখ হইয়াছে, কীর্ভনেও তাহা পরিজাত হুইবে। কীর্ভন হইতে 

গণ 



৬ রথিরিভভিবিলা|. [)দাাম। 

াাভা ঢা গা নোববিজাং। তামাুনিবান বধ. বব 

ডি পরগাগানভী বিনিধডে ভাযুকিবিনাদে যো নাম শমো বিায়।)। 
১১2১১ 

দিভিনিধিত) কিন শাজাতাবেইগি তথা তেন ভাবধ্বধাধৈফবাগমব্য 

ভাবেগি বাচিগি ভাব নগরিতযানতি নতি শান্তি গুরমাংগরাঙনানাম 

নানা তংবাশীনানা, ঘা ইবষবানা বধ বু নিব বাঁ 
মেধ না নাগি বখং জা) তত নিধতি নোববিজতামিতি। ৬। 

ইডি মা বিনায়।১। 
স্পারেরগরপানিএাররজাটনরলপ 

ধা অব ভাপা হয মন নই । ৬৫ শানীভামের ঘ্াব হনে (সন দী 

গা র্াদর মানে নো গনী মাধব বি আধুনিক বৈ 

ধা বাধন বরিবে। ৬ 

ইডি মংগননামৰ [দম বিনা মা 

০০ 

প্রথম ভাগ মগা৫। 



ভ্বিভীল্লোভ্ভাগ্গগ । 
স্পা ৯83 আস 

একাদশ-বিলামঃ| 
সপ্ত শী ০০০০ 

শ্রচৈতন্তং প্রপদেয তং মহা্চরযযপ্রভাবকং। প্রসাদ যত ছৃষ্টোইপি ভগবস্তক্তিমান্ ভবেং ॥১। 
ততে। দিনাস্তা ভাগেষু বাহোষু হুরসন্মন্থ। যাত্রাং ₹ত্ব! ছিজঃ সন্ধ্যামুপাসীত যথাবিধি ॥ ২॥ 

অথ সায়স্তনকৃতা!নি। 

শ্ীবিষুঃপুরাণে উর্ববসগরসংবাদে.।-_ 
দিনাস্তসন্ধ্যাং হুর্য্যণ পূর্ব মৃকষধু্তাং বুধঃ। উপতিষ্টো্যখান্ায়ং সম্যগাঁচম্য পার্থিব 1৬ 
সর্বকালমুপ্থানং সন্ধ্যায়া: পার্ঘিবেধাতে। অন্যত্র স্থৃতিকাশোৌচবিভ্রমাতুরভীতিতঃ | 

উপতিষ্ঠস্তি বৈ সন্ধ্যাং যে ন পূর্ববাং ন পশ্চিমাং। 
ব্রজস্তি তে দুরাত্মানস্তামিম্রং নরকং নৃপ ॥ ইতি ॥ ৪॥ 

সস 

শ্ীমচ্মৈতন্যদেবং তং বন্দে ঘন্ত প্রভাবতঃ ৷ জড়োইপি ভগবন্তক্তিং নিত্যরত্যং সমাপয়েং 
নিত্যকত্যসাঙ্গাশেষভগবস্কতি প্রকারলিখনং পরমগুরোর্ডগবতঃ প্রভাবে'পব সম্পদাতে ইত্যা- 
শয়েন তং শরণং যাতি শ্রীচৈতন্তমিতি। মহাশ্চ্যযঃ পরমাস্তূতঃ প্রভাব: শ্তিরধস্ত তং। তমে- 
বাভিব্যঞ্চয়তি যন্ত গ্রসাদে সতীতি ॥ ১॥ বাহেযু বহিঃস্থিতেষু দেবালয়েযূ ॥ ২। 

দিনান্তসন্ব।ামিত্যত্র স্বৃতিঃ। গ্রাতঃসন্ধ্যাং সনক্ষত্রামুপাসীত বথাবিধি। সাদিত্যাং পশ্চিমা 

সন্ধ্যাং পর্স্তমিতভাস্কর ইতি ॥ ৩॥ স্ৃতকং পুত্রজন্নাদি, অশৌচং শাবঞ্চ। বিভ্রম:ঃ উন্মাদাদি- 
পিস 

ধাহ!র প্রসাদবলে নিতান্ত জড় ব্যক্তিও ভগবানের গ্রতি ভক্তি-পরায়ণ হইয়! থাকে, সেই 

অদ্ভুতপ্রভাবসম্পন্ গ্রঁচৈতন্ত দেবকে বন্ধন! কর।১। তদনন্তর ব্রাহ্মণ দিবাবসানে, অর্থাং 
সায়ংকালে বহিঃস্থিত দেবগৃহে গমনপূর্ববক যথাবিধি সন্ধ্যাবন্দনাি করিবেন । ২। 

এস্থলে সন্ধ্যা কত্যের বিষুপুরাণো কত ওর্ববমগরদক্বন্ধীয় সংবাদালবন্বনে উক্ত হইতেছে ;-_ 

হেনুপ! জ্ঞানী ব্যক্তি আচমন পূর্বক হূর্যযমংযুতা সায়ংসন্ধ্যা ও তারকাসমন্থিতা গ্রাত:- 

সন্ধ্যার উপামন! করিবেন; তাৎপর্য -( সুর্যের অর্ধান্তকাল সায়ংসন্ধ্যার এবং তাহার উদয়ের 

পূর্ব তারকাবিশিষ্টকালই গ্রাত:ন্ধ্যার বৈধ কাল)। যাহা! হউক, হে পার্থিব! সকল 
কালেই সন্ধ্যাবন্দনা কর! যাইতে পারে । ৩। হে রাজন! জননাশৌচ, মরণাশৌচ, উল্মান, 

আতুর এবং ভয়ের অবস্থা! ভিন্ন অন্বকালে যে বাক্কি প্রাভঃ। বা সায়ংন্ধ্যা না করে, সেই 

রে - পপ সস সপ রি সপ হর উপ পপ সপ 
এ এরম _ সর সা 
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ততে। যথাশ্রমাচাঁরং কর্ণ সায়ন্তনং কৃতী । নির্বব্ত্য পূর্বববৎ কুরধ্যাৎ ভক্ত্যা ভগবদচ্চিনং ॥ ৫ ॥ 

শ্রীকষ্ণতক্যাস গা| তু সন্ধ্যোপাস্যাদিকং যদি | পতেৎ কর্ন পাতিত্যদোষশস্ক1৷ কথঞ্চন ॥ ৬॥. 

অথ ্গবস্তক্রান।ং কর্মপাতি হাপরিহারঃ। 

পাদ্সে শ্রভগবদুক্তৌ৷।__ 

মৎকর্শ কুর্বতাং পুংসাং ক্রিয়ালোপো! ভবোদদি | ৷ তেষাং কর্াণি কুর্ববস্তি তিত্রঃ কোট্যো মহর্ষয়ঃ ॥ 

আদিপুরাণে চ। 

্মরস্তি মম নামানি যে তাক্ত। কর্ম চাখিলং। তেষাং কর্দাণি কুর্বাস্তি খযয়ো ভগবৎপরাঃ॥ ইতি 
* মুছুশরদ্ধস্ত ভক্রশ্য প্রৌতামন্ুপেযুষঃ। কিঞিং কর্মাধিকাবিত্বাৎ কর্ধান্তৈতৎ প্রপঞ্চিতং ॥ 

প্রোটশ্্বন্ত ভক্তন্ত কর্ণস্বনধিকারতঃ। পাঁতিত্যং ন ভবত্োেব লেখনীয়ং তদগ্রতঃ। 
£কষ্চিদ্ধযানাদিভেদেন ত্রিসন্ধ্যঞ্চ পৃথক্ পৃথক ৷ প্রোক্তঃ পুজাবিধি, প্রাজৈস্তত্তৎংকামাশুসিদ্ধায়ে ॥৭ 

৯ ৩০০৮০ সপ তথা ও ভা ৪ 

বৈষটিত্াং। আতুরং রোগাব্থ থা ভীতিশ্চ॥ ৪ ততোই্া্র যথাশরমাচারং যো সততরম্তনথিন্ য. ৬ 
আচারঃ কর্ম তমনতিক্রম্য । পূর্ববৎ পূর্বলিখিতানুসারেণ শক্তশ্চেতর্হি সন্ধ্যায়ামপি কৃর্যযাৎ ॥€1 

অন্তোপাসনাদিকং নিষ্পাদ্যৈব পশ্চান্তগবস্তমর্চয়েদিতি লিখিতং, অধুনা ভগবৎপুঁজাপরেণ কদাচিৎ 
সন্ধ্যোপসনাদিকর্মাণুাপেক্ষণীয়ানীতি লিখতি শ্রীকষ্েতি। শ্রীকঞ্ণতক্তৌ আসক্তিস্তৎপরতা 
তয়া। পাতিত্যরূপদোষশঙ্কাপি কথঞ্চদিপি নাস্তি ॥ ৬॥ 

মম কর্ণ পূজাদি | অগ্রতঃ ভক্ষিমাহাত্যে তাবৎ র্াণীত্যাদিন! লেখ্যৎ॥ ৭ ॥ 
| পথ স্পা গর, 

ছাতার তামিস্র নামক নরকে গতি ঘটিয়! থাকে। ৪। ফল কথা, কৃতী ব্যক্তির আশ্রমাচার- 

বিহিত সায়*ন বিধি সমাপন করিয়া, পূর্ব্বের ন্যায় ভক্তিভাবে ভগবানের আরাধন। কর! 

কর্তব্য। ৫। যদি ভগবানের প্রতি আসক্চিত্ত নিবন্ধন বৈধ সন্ধ্যাবন্দনাদি কর্ম সময়ে সমাহিত 
না] হয়, তাহা হইলে কোনপ্রকার পাতিত্য, ব৷ দোষের আশঙ্কা! নাই । ৬। 

ভগবদ্তক্তিপরায়ণ ভক্তদ্দিগের কর্ম পতিত হইলে তৎপরিহারসদ্বদ্ধে পদ্পপুরাণে ভগবানের 
উক্তিতে প্রকাশ, পুরুষেরা আমার কর্ম করিতে করিতে যদি ক্রিয়া! লোপ, অর্থাৎ পতিত 

করিয়া ফেলে, তাহা হইলে তাহাদের কম্ম সকল তিন কোটি মহরধিগণে সম্পাদন করিয়া 
থাকেন। আদিপুরাণে বর্ণনা ।-_যে সকল ব্যক্তি নিথিল কর্মকলাপ পরিত্যাগ করিয়। 
আমাকে ম্মরণ করিয়া থাকেন, ভগধস্তক্ত খধিগণ তাহাদের কর্ম সাধন করিয়া থাকেন। 
ঘে সকল ভক্তের ভক্তিশ্রদ্ধা মৃদ্ভাবাপন্ন, অর্থাৎ যাহাদের ভক্তির গাঢ়তা ঘটে নাই, 

তাহারাই কর্দাধিকারিত্ব নিবন্ধন কিপ্ৎকাল কর্মের অন্থুমরণ করে। ফল কথা, যে সকল 
ব্যক্তির শ্রহ্ধার পরিপক্কত। দীড়াইয়াছে, তাহাদের কর্মাধিকার নাই, কতরাং কর্ম না করিলে 
তাহাদের পাতিত্য ঘটে না এ বিষয় পরে বর্ণিত হইবে । ধাহারা ধ্যানাদি-ভেদ নিবন্ধন 

কিকিং প্রাজ্জত৷ লাভ করিঘ্নাছেন, তাহাদের কামনাসিদ্ধির উদ্দেশে ভ্রিসন্ধ্যা সময়ে স্বতন্ত্র 
পূজবিধি উল্লিখিত ইইতেছে। ৭। 
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অধ ব্রিকাল।চনবিধিবিশেষ:। 

শ্রীগৌতমীয়ত্তন্্ে।-- 
_ আরাধনবিধিং বক্ষ্যে প্রাতঃকালে বিশেষতঃ | বরং যুন্দাবনং ধ্যায়েৎ পুণ্যবৃক্ষাদিসেতিতং। 

পুর্লাগৈনগবৃক্ষৈশ্চ পনসৈশ্চৈব কাঞ্চনৈঃ | বকুলৈন্চৈব বিদ্বৈশ্চ বন্তৈং কুরবকৈরপি। 

সর্বর্ত কৃহমোপেতৈঃ পুপ্পাবনতশাখিভিঃ। তন্মধ্যে পুলিনং ধ্যায়েদ্বহু-দুষ্পকচম্পকং। 

ধৃপদীপৈর্বিত্তানেন পুষ্পমালাবিভূষিত্ং । মুক্তা্দাম পতা কাভিবন্তপুশ্পৈরল্কত্ং। 

ত্বধ্যে কল্পবৃক্ষত্ত চ্ছায়ায়াং পঙ্কজাসনে। নুস্থিতং বেণুগীতাদ্যৎ সর্ববাভরণভূষিতং | 
বনমালাপরিবৃতং গোপিকাশতবেষ্টিতং | দেবাস্থরৈশ্চ সিদ্ধেস্চ গন্ধবৈর্বরক্মারোগণৈঃ। 
যক্ষৈর্বিদ্যাধরগণৈর্ব্বিহগৈর্তুবি সংস্থিতৈঃ | ব্রহ্মিভিঃ স্তয়মানং কৃষ্ণ খৈব শুচিন্মিতং। 

নানাবিধৈশ্চ গোপালৈমৃগিপক্ষিবিভূষিতং। লেলিহ্মানং প্রণয়াৎ গশূনাং শতকোটিভিঃ। 

ইন্দীবরনিভং দিব্যং সুন্দরং তিন্দিরালয়ং। সম্পূর্ণচ্ত্রবদনং পদ্মনেত্রনিভেক্ষণং। 
পল্লাভপাণিপাদঞ্চ পদ্মরাগবরার্চিতং | শরণ্যং সর্বলোকানাং গোপীনাং প্রাণবন্প ং। 

এবং ধ্যাত্বার্চয়েন্লিত্যৎ ষোড়শেনোপচারতঃ | দুগ্ধ দধিখণ্ডেন সহিতং সংনিবেদয়েৎ | 

' সৌবর্ণপান্রে গোপানাং গ্রামং কাংস্থে নিবেদয়েখাএবং সমঙ্চয়েস্তকা! জপন্ন্ত্রং সমাহিতঃ॥ 
মধ্যান্ছে সংগ্রবক্ষ্যামি পৃজাং সর্বার্থসিদ্ধিদাং। সৌবর্ণপর্বতে মূলে ধাতুভিঃ সমলঙ্কতে। 
পুণ্যবৃক্ষসমাকীর্ণে পুণ্যপক্ষিনিনার্দিতে। পদ্মোৎপলাদিসন্কীর্ণে বাপীভিঃ সমলম্কতে | 

তম্মিন্ সংপুলিনে রম্যে ছায়্ায়াং পক্কজাসনে। সৌবর্ণমগ্ডপে সম্যগ্থিতানাদিবিভূষিতে। 
মালাদিরচিতে রম্যে মণিভিঃ পুষ্পশোভিতৈঃ। স্থবর্ণরত্বসন্দোহৈরস্তরাস্তরশোভিতে । 

ত্িকাল-পুূজার বিশেষ বিধি।-_-গৌতমীয় তন্ত্র প্রকাশ ;__গ্রাতঃকালে সবিস্তার 
আরাধনা-বিধি বলিতেছি। সর্বাগ্রে পুণ্য-বৃক্ষাদি-পরিপূর্ণ হুরম্য বুন্দাবনের ধ্যান করিবে। 

পুক্নাগ, নাগ, পনস, কাঞ্চন, বকুল, বিন্ব, বন্য কুরবক এই সকল বৃক্ষে বৃন্দাবন শোভাময়। 
এঁ স্থানে সকল খতু বিরাজমান এবং তত্রত্য পুষ্পপাদদপসমূহ, পুষ্পুতারে অবনত শাখায় 
লম্বমান। উহার পুলিনদেশ বহুতর চম্পক ও বন্য পুণ্পে অলঙ্কত; ধূপ, দীপ, বিতান, 
পুষ্পমাল্য ও মৌক্তিক পতাকাশোভায় স্থশোভিত। পুলিনের মধ্য দেশে কল্পপাদপচ্ছায়ায় 

পল্মামনে সর্বাভরণসম্পন্ন বেণুবাদনপরায়ণ বুন্দাবনচন্দ্র বিরাজ করিতেছেন। তাহার গল 

দেশে বনমালা, চতুর্দিকে অসংখ্য গোপীমৃত্ঠি  স্থুর, অস্থ্র, সিদ্ধ, গন্ধরর্ধ, অগ্দরা, ষক্ষ, বিদ্যাধর 

ও পক্ষিগণ,-- এমন কি, ব্রদ্ষধিগণ পর্যান্ত অবনীতে অবস্থিতি করিয়! তাহার স্তবকীর্ভনে 

প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তিনি হাস্য মুখে শোভ| পাইতেছেন। নানাবিধ গোপাল ও মৃগপক্ষিগণে 
সেই গোপালের শোভ! সম্পাদন করিতেছে । প্রণয়ান্থসারে শত শত গবাদি জন্ত তাহার 

অঙ্গ লেহন করিতেছে ; তিনি দেখিতে ইন্দ্ীবরের শ্থায় পরম রমণীয় এবং সাতিশয় শোভার 
আধার? তদীয় মুখমগ্ডলে পূর্ণচন্ত্র্যাতি বিরাজিত, নেত্রঘয় বিকসিতকমলকাস্তি-বিনিন্দি, 
তদ্দীয় করচরণকমল প্রস্কুল্লোৎপলের শোতাপহারী, তাহার স্থরম্য কলেবর পল্সরাগ মণির 
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মিংস্বাসনে সমাসীনং বিশ্রান্তং কংসন্দনং । মুক্তাময়ৈঃ সুরুচিবৈহবরৈর্দামবিভূষিতং | 
্যাত্বা সম্াধিশ্ুদ্াত্ম। জাতীগুশ্পৈ: সমর্চয়েৎ। মহারজত্রপাত্রে তু নৈবেদ্যাক্ং নিবেদয়েৎ।' 
দদ্যাদগসং সথীনাঞ্চ গোপানাং বিজিতেক্জিয়ঃ। দেবকীপরমান্দযেবং ধ্যায়েৎ স্খাসনং ॥ 
রাতিগুজাবিধিং বক্ষ্যে রুন্সিণীবল্পভশ্য চ। অধস্তাৎ কর্পবৃক্ষন্য সর্বপুষ্পফলন্ত বৈ। 
রত্বমগ্পমধ্যস্থং দিব্যপীতান্বরং হরিং । দিবাচন্গনলিপ্তাঙ্গং দিব্যাভরণতূষিতং | 
অনেকদিব্যমালাভির্গ্িতং পঙ্কজেক্ষণং । রত্বমগ্ুপমধ্স্থং স্ন্দরং স্ুন্দরস্মিতং | 

শোভযস্তং স্ববপুষ! সর্বলোকান্লিজশ্রিয়। ৷ গোপীজনানাং হৃদয়বন্্ুভং প্রোক্ত বর্চসং। 
সথগদ্ধিপুশ্পৈরারাধ্যং শ্রীকষ্ণং সর্ববনায়কং | রাজতে তু পর়ঃ শ্ুদ্ধং পক্কং পাত্রে নিবেদয়ে 
এবমভ্যর্চ্য মনসা জপেন্ন্ত্রং সমাহিতঃ। কালব্রয়ার্চনে টৈব সহশ্রং সাষ্টকং জপেৎ। 
এব নিত্যক্রমঃ প্রোজ্তঃ কৃষমন্ন্ত হরিভিঃ 
তত্রৈবাদৌ সংক্ষিপ্তত্িকালপৃজোক্ত্যনস্তরং ।__মনসা বা সমভ্যর্চয তরিষু সন্ধ্যাক্থ সংঘমী 

প্রত্যহস্ত জপেক্ম্বমক্টোত্তরসহমরকং। অসামর্ঘ্য জপেকস্ং নিত্যমষ্টশতং তথা ॥ ইতি 
প্রভায় সমুদ্ভাসিত ॥ তিনি সর্ব লোকের শর শ, গোগীজ্নের প্রাণবন্পভ; তাহার এইরূপ 

ধ্যান করিয়। নিত্য কাল যোড়শোপচারে পৃজা করিবে। পুজান্তে স্বর্ণপাত্রে খণ্ড সহিত দধধি 
দুপ্ধ নিবেদন করিবে, কাংস্তপাত্রে গোপদিগকে অন্ন দিবার বিধি। এইরূপে ভক্তিভরে 
অঙ্চন। করিয়া একাগ্রচিত্তে তর্দীয় মন্ত্রজ্রপপরায়ণ হইতে হইবে। অতঃপর মধ্যাহ্ন কালে 
সর্ববসিদ্ধিবিধায়িনী পৃজার কথা৷ বলিতেছি; স্থরম্য প্রশস্ত পুলিনে স্বর্ণপর্ববতমূলে পদ্মাননে 
পুলিনবিহারী শ্রীকৃষ্ উপবেশন করিয়া নখ ভোগ করিতেছেন, চি*1 করিবে; স্থান 
পবিত্র পাদপযাজিতে সুশোভিত, স্থমধুর বিহঙ্গকুলে নিনাদিত, কমলকম্মারে পরিশোভিত, 

বাপীজলাশয়ে শোভান্বিত। উহা স্থবর্ণমণ্ডপে বিরাজিত এবং বিতান'শোভায় অলঙ্কত। 
উহার চতুদ্দিক্ বিবিধ কুস্থমদামে বিজড়িত, নানা স্থানে মণিমাণিক্যাদি-রত্বপ্রভায় সমুদ্ভাসিত। 
জ্যোতির্ধয় ভগবানের অঙ্গে মুক্তামালা, ছার ও কুক্মমালায় অপরূপ শোভা হইতেছে । 
তাহাকে বিশুদ্ধ ভাবে ভাবন! করিয়া, জাতিপুপ্প দ্বারা অচ্চনা করিবে; পরে মহারজত 
গাব্জে ভগবানকে অন্ন নিবেদন করিবে; অনন্তর সখ! গোপবৃন্দের ভোজনার্থ অন্নোৎসর্গ 

করিবে। তৎপরে জিতেক্দ্িয় হইয়া স্থখোপবিষ্ট দেবকীনন্দনের ধ্যান করিতে থাকিবে।, 

রুক্িণীপতির রাত্রিকালীন পুজাবিধিও বল! যাইতেছে +__তাহাকে এইরপে চিন্তা করিবে। 
নেই সর্বারাধ্য হরি নানাবিধ পুম্পফলসমাকীর্ণ কল্পপাদপমূলে বত্ব-মণ্ডপ-মধ্যে বিরাজমান । 
তাহার সুন্দর দেহ দিব্য চন্দনে অন্থুলিপ্র, দিবালস্কারে অলঙ্কত, বিকসিত কুন্ম-মাল্যে স্ুশো- 

তিত। তাহার নেত্ঘয় প্রফু্প কমলতুলা, আকৃতি সথম্বর, হাত শোভামম্ব; ভিনি স্বকীয় শরীর 
ও তাহার কাস্তি-বিকাশে সকলের মনোহরণ পূর্বক বিরাজ করিতেছেন। অধিক কি বলিব, 

তিনি আপনার অঙ্থুপম তেজ:প্রভায় গোপীজনের হৃদয় আকুষ্ট করিয়া সর্ববনায়কন্বরূপে সর্বাস্তারে 

বিহার করিতেছেন । তাঙ্াাকে এইরূপে আরাধন! করিয়া পবিত্র পক্ক ছু রজতগাত্রস্থ করিয়া, 
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. অথ নক্তংকৃত্য।নি । ৃ 

ততো! যথাসংপ্রদায়ং হোমং নিশ্পাদ্য বৈষ্ণবঃ। গীতনৃত্যার্দিকং ভক্তা। বিধায় প্রার্থয়েৎ প্রভৃং । 

তথাচোত্তং ।-__ 

বলীয়ন! পদ! স্বামিন্ পদবীমবধারয়। আগচ্ছ শয়নস্থানং প্রিয়াভিঃ সহ কেশব ॥ ইতি ৮॥ 

এবং প্রার্থয সমর্গ্যাশ্মৈ পাঁছুকে শয়নালয়ং । আনীয় দেবং তত্রতাস্থপচারান্ প্রকল্পয়েৎ ॥8 

বিশেষতোহপ়েত্তত্র ঘনং ছুগ্ধং সশর্করং | তাম্ব'লঞ্চ সক্পূরং দিব্যমাল্যা্গলেপনং । 

ইত্খং ভক্তা! সমারাধ্য গবস্তং স্বশক্তিতঃ। তংপ্রীতা সর্বকর্মাণি তৎফলং বার্পয়েৎ কৃতী ॥ 
সঠরোজহিনিনিরািনিড | 

একাদশস্কন্ধে | 

কায়েন বাচ। মনসেক্তিমৈ্ববা ধযাত্মনা বাহুস্থতম্বভাবাৎ। 

করোতি যদ্ঘৎ সকলং পরস্মৈ নারায়ণায়েতি সমপয়েত্তং ॥ ১০। 

_. শ্রিয়াভিঃ শ্রীরাধিকাদিভিঃ ॥ 1৮॥ তত্রত্যান্ শয়নালয়ে রৃত্যান্ ॥ ৯॥ আত্মন চিত্তেনাহঙ্কা- 

রেণ বা! অনুস্থতো যঃ স্বভাবস্তম্মাৎ | অয়মর্থ: । ন কেবলং বিধিতঃ কৃতমেবেতি নিয়ম: স্বভাবান্থ- 

সারি লৌকিকমপীতি। তথা চ ভগবদগীতান্থু। যৎ করোধি যদপ্লাসি যজ্জুহোযীত্যাদি। যদ্ব! নন 
কায়াদীনামেব কন্ম নাত্বন ইত্যশঙ্ক্যাহ অধ্যাসেনাহ্ুহুতাৎ ব্রাহ্গণত্বাদিন্বভাবাৎ যৎ যৎ করোতী- 
ত্যর্থঃ। যদ অঙ্গস্থতঃ আশ্রিতো যঃ স্বভাবঃ বৈষ্বস্বং তম্মাদ্ধেতোঃ কায়াদিনা যদঘৎ ভগবদ।- 

রাধনকর্মেত্যর্থ; । তৎ সকলং পরস্মৈ পরমেশ্বরায় নারায়ণায় সমর্পয়েৎ। ইত্যনেন বচনেন কায়ে- 

নেত্যাদি নারায়ণায়েত্যন্তপদ্যমিদং পঠিত্বেত্যথঃ যন নারায়ণপ্রীত্যর্থং ভবস্থিতি সমপ্পয়েৎ॥১* 
পপ সর এই এ জপ 

নিবেদন করিবে; পরে সমাহিতচিত্তে পৃজান্তে জপ করিতে থাকিবে। ঠত্রকালীন, অর্চনায় 
আষ্টোত্তর সহন্রবার জপ করিবার নিধি; পগ্ডিতগণ কুষ্ঃমন্ত্র জপের এই নিত্য ক্রমের ব্যবস্থা 

করিয়াছেন, প্রথমে সংক্ষেপে ভ্রিকালাচ্চনার কথা বলিয়া, প্রত্যহ অষ্টাধিক সহম্রসংখ্যক জপের 

ব্যবস্থা করিয়াছেন; ত্রিসন্ধ্যা পৃূজাবসানে জিডেক্জিয়ের পক্ষেই ইহা! ব্যবস্তথেয, অসমর্থ হইলে 
অষ্টোত্তর শত মন্ত্র জপ করিতেও পারে । 

রাক্রিরুত্য ।--অনস্তর বৈষ্ণব ব্যক্তি গুরুপরস্পরাগত ব্যবহার মত হোমকর্ সমাধা করিয়া 

ভক্তিভাবে নৃত্যগীতাদি সমাপনপূর্বক প্রত বিষ্ণুর নিকটে এই প্রার্থন৷ করিবে । প্রার্থনার বিধি 

শাস্ত্রে প্রকাশ ;--হে ম্বামিন্! হে কেশব ! আপনার বলিষ্ঠ চরণ-যোগে পদবী অবধারণ অর্থাৎ 

পদক্ষেপ করিতে থাকুন; আপনি দয্িতাগণ সমভিব্যহারে শয়নস্থানে আগমন করুন। ৮ | 

এইবপ প্রার্থনা করিয়া তাহাকে পাদুকা অর্পণ করিবে, পরে শয়নস্থানে আনয়নপূর্ধ্বক শয়- 

নোপযোগী উপচার সকল কল্পনা করিতে থাকিবে। ৪ শয়নস্থানে কেশবের উদ্দেশে সবিশেষ 

শর্করানহিত ঘন ছু, ক্ূর-স্থবাসিত তাহ্বল, ও দিব্য মাল্যের যোজন! করিবে; এইরূপে 
কুতী ব্যক্তি যথাসাধ্য সংগ্রহ করিয়া, তাহার অঙ্চনান্তে তদীয় প্রীতির উদ্দেশে আপনার 

সময্ত কর্ম ও তাহার ফল তাহাকে সমর্পণ করিবে। 



৬১৩ শ্রীশীহরিভক্তিবিলাসঃ। [ ১১শ বিলাস; । 

কিঞ্চাত্র।__ 

সাধু বাসাধু বা কর্ধ৷ যদ্দাচরিতং ময়! | তৎ সর্বং ভগবন্ বিষে গৃহাণারাধনং পরং ॥১১। 

কিঞ্চ'"_ অপাং সমীপে শয়নাসনে গৃহে দিবা চ রাত চ যথা চ গচ্ছতা। 

যদস্তি কিঞিৎ স্ুকৃতং কৃতং ময়! জনার্দনন্তেন কতেন তুষ্যতু ॥ 

অতএবোক্তং তৃতীয়ন্বদ্ধে ব্রহ্মাণং প্রতি প্ীভগবতা। 
পূর্তেন তপস! যঁজৈর্দানৈর্যোটগৈঃ সমাধিনা। 

রাদ্ধং নিঃশ্রেয়সং কি 18875888888 রি ॥ ১২ 

কর্ম ভগবদারাধনলক্ষণং | যা সম্যক্তয়া৷ অসাধু অসম্যক্তয়। বা কমি | ভগবত 

ভটক্তরসৎকর্দণামর্পণন্তাযোগ্যত্বাৎ। এবম্ আরাধনং পরমারাধনত্েন গৃহাণ স্বীকুরু | ১১ ॥ ন চ 

মতপ্রীতেরধিকং কিঞিদস্তি ইত্যাহ্ পূর্তেনেতি। পূর্তাদিভী রাদ্ধং দিদ্ধং যন্লিঃশ্রেয়সং ফলং | মং 

প্রীতিরেবেতি তত্ববিদাং মতং ॥ ১২ ॥ ইখং লিখিতপ্রকারেণ ষথাবিধি নিত্যমারাধয়েৎ। তচ্চ 
শশী পিসী 

দিবারাতিস্ধীয নিখিল র্ধাপরবিধি ৷ শ্রীমপ্ভাগবতের একাদশ স্বন্ধের দ্বিতীয় অধ্যায় 

৩৬ প্লোকে প্রকাশ ;-_-শরীর, বাকা, মন, ইন্জিয়, বুদ্ধি, অহঙ্কার, বা ব্রাঙ্গণাদি স্বভাব নিবন্ধন 
যে সকল কর্মের অনুষ্ঠান হইয়! থাকে, তত্তাবংই, হে নারায়ণ! তোমাকে সমর্পণ করিতেছি, 
এই বলিয়া ঈশ্বরে সমর্পণ করিবে । ১০ | * আরও প্রকাশ -__হে বিষে ! হে ভগবন্! আমি 

সৎ, বা অসৎ ধে কিছু কাধ্য করিয়াছি, পরমারাধন। বিবেচনায়, আপনি ততাবৎ গ্রহণ 

করুন ৭" ১১। আরও বর্ণনা ;--জলের নিকটে, শয়্নে, উপবেশনে, গৃহে, দ্িবাকালে, রাজি- 

কালে অথব! গমন করিতে করিতে আমি যে কিছু স্থকৃতি সঞ্চয় করিয়াছি, আপনাকে সমর্পণ 

করিতেছি, হে জনার্দন! আপনি তাহাতে আমার প্রতি প্রসন্ন হউন । 

এইরূপ তৃতীয় স্কন্ধে ব্রহ্মার প্রতি ভগবানের উক্তি__হে চতুরানন ! আমার সস্তোষ সাধন 
করাই সকলের পরম মঙ্গলের কারণ জানিও, ইহা! ভিন্ন উৎকৃষ্ট ফলপ্রাপ্তি সম্ভবে না; যদিও 

পূর্ত অর্থাৎ খাতকর্ণ, তপন্া, ষজ, দান, যোগ এবং সমাধি দ্বারা জীবের ফলসিদ্ধি ঘটিয়া 

৮০ সস সাপ জাজ ০ আপ আজি ০ শপ আপা ০ 0 ৬৯৮ পম রি 

* মনুযোর মকাম ও নিষ্কাম এই ছুই প্রকারের আরাধন। দেখিতে পাওয়। যায়। “*পুত্রং দেহি ধনং দেহি 

সর্ববান্ কামাংশ্চ দেহি মে।” পুত্র দাও, ধন দাও, সকলপ্রকার কামন! পূর্ণ কর, এইপ্রকার প্রর্থনাই সকাম এবং 

যাহাতে নিজের স্বার্থতা নাই, লৌকিকানুরোধ মাই, ফলপ্রবৃত্তি নাই তাহাই নিষ্কাম আরাধনা! । যথ! গীতা 'ঘৎ 

করোধি বাগ্খামি বজ্ছুহোধি দানি হৎ* অর্থাৎ এ কার্ধের আমি নিমিত্ত মাত্র, যাহা করি, যাহা! ভোজন করি, 

যাহা হোম করি ও বাহ! দান করি এ সমস্তই তোমার কার্ধয। তুমি ফলভোগী, আমি কেহই নহি, এরগ প্রার্ধনাই 

প্রকৃত প্রার্থন। এবং ইহাই ভাগবত ধর্দ | 

1 ইহ! তক্তির চূড়াপ্ত নিদর্শন । সংকর্দান্িত পরম তক্চের পক্ষে এরপ ত্যাগন্থীকারই সম্ভবে, নিয়ত ছুরা- 

চার অবিশ্বাসী অতক্কের এ প্রার্থনা, বাক্য, মন ও হৃদয়ের সম্পূর্ণ বিরোধী । 



১১শ বিলাসঃ।] ্রীস্ীহরিভক্তিবিলাসঃ| ৬১৭ 

ইথমারাধয়েক্লিত্যং ভগবন্থং যথাবিধি। ন্থায়ার্জিতাগ্তবিত্তেন সম গ্রফলসিদ্ধয়ে ॥ ১৩॥ 
দশমন্দ্ধে ।__ 
অয়ং স্বস্তযয়নং পন্থা দ্বিজাতেগৃহমেধিনঃ। যচ্ছদ্ধয়াপ্তবিত্বেন শুর্লেনেজ্যেত পুরুষ: ॥ ১৪ ॥ 

অথ পুজাফলসম্প্াণ্[পার়ঃ। 
অগন্তযসংহিতায়াঞ্চ।-. 
্ায়ার্ছিতৈঃ সাধনৈশ্চ দানহোমার্চনাদিকং । কৃ্্যা্ন চেদধোষাতি ভক্ত্য। কুর্বন্নপি দ্বিজেতি 8১৫ 
যত্বাৎ সিদ্ধৈ্িজৈ:শুদ্ৈর্ঘব্যর্ধন্তোইচ্চয়েৎ প্রতুং। পূজাত্রব্যাণ্যশক্শ্চেদ্দ্যাদীক্ষেত বার্চনং ॥.৬ 

অথাশক্তন্ট গুজাফলগ্রাণ্ডাপায়ঃ। 
অগন্তাসংহিতায়াং।-_ | 

আরাধনানমর্থশ্চেদদ্যাদর্চনসাধনং | যে। দাতুং নৈব শক্কোতি কুর্যাদর্চনদর্শনং ॥ 
নিম্তারায় তদেবালং বাঝেমুনিসত্তম | নৈকঞ্চ যস্য বিদ্যেত সোইধোযাত্ব নান্যথা ॥১৭ 

পপ শশা ১৯ ০ ক 
০ 

্ায়ার্জিতেন আত্মন এব বিত্তেন ধনেন। সমগ্রস্ত পূরণ ফলস্ত সিদ্ধয়ে। অন্যথা শাস্তোজ- 
পূজাফলং সম্পূর্ণ ন সম্পদ্যত ইত্যর্থঃ ॥ ১৩ ॥ 

্বস্ত্যয়নং স্বন্তি ক্ষেমময়তেইনেনেতি তথ! । শ্রদ্ধয়। নিফামতয়! ভক্ত্যা বা। শুর্েন শুদ্ধেন 
আণ্ডেন স্তায়াঙ্জিতেন বিত্বেন পৃরুষ ঈশ্বরঃ ইজ্যেতেতি যত-অয়ং পশ্থাঃ ॥ ১৪ ॥ ন চেৎ অন্থায়া- 
জ্িতৈর্ধদি কুর্ধযাতদেত্যর্থঃ | দ্বিজ হে সৃতক্ষণ ॥ ১৫ | যশ্চ শ্রদ্ধাবিশেষেণ ঘত্বতো বিশুদ্ধসাধনানি 

সম্পাদ্য পুজামাচরেং স চ পরমভ্াগ্যবানিতি লিখতি যত্বার্দিতি। অশক্তশ্চেদ্যদি তথার্চনেইসমর্থ- 
স্তদা পৃজান্রব্যাণি দদ্যাৎ। তত্রাশক্কৌ চ পৃজাদর্শনমপি কুধ্যাদিত্যর্ঘ: ॥ ১৬ ॥ 

এতদেবাগস্ত্যাত্যক্া প্রমাণয়ন্ আদৌ পুজাসাধনদাতাপি সমগ্রমেব ফলং. প্রাণী ্বাদিতি 
শর্ত পা স্পা সস ক পপ 

থাকে, কিন্তু এ সকল ক্রিয়ায় যে ফল-সিদ্ধি হয়, একমাত্র আমার প্রীতিতে তাহ! সিদ্ধ হইয়া 

থাকে, ইহ। ততজ্ঞানী পণ্ডিতদিগের অভিগ্রায়। ১২। এই প্রকারে ন্কায়োপার্জিত অর্থ বারা 

নিখিল ফলসিদ্ধির নিমিত্ত যথাবিধি জগদারাধ্া ভগবানের আরাধনা করিবে। ১৩। ্ 
পৃজাফল প্রাপ্তির উপায়।-__্রীমস্তাগবতের ১*ম স্ব্ধে প্রকাশ ,_ শ্রদ্ধা সহকারে পবিভ্রচিত্ 

হইয়া স্তায়োপাঙ্ছিত বিত্ত দ্বারা পরম পুরুষের আরাধন! করা গৃহস্থাশ্রমী ব্রাহ্মণের পক্ষে প্রধান 
মঙ্গলজনক পথ বলিয়া জানিবে। ১৪। অগন্তয-সংহিতাতে প্রকাশ হে দ্বিজ! ন্তায়োপা- 

জ্দিত সাধনলব্ধ অর্থ দ্বার! দান, হোম ও আরাধনাদি করিবে, যদি এরূপ করা না হয়, তাহা 

হইলে অন্তায়োপাঞ্িত অর্থে যথাভক্তি দেবপুজা করিলেও পৃজকের অধোগতি হইয়া থাকে। 
১৫। যে ব্যক্তি ধন্ত-_অর্থাৎ সার্থকজন্না, তিনি যত্বসঞ্চিত স্বকীয় শুদ্ধ দ্রব্য ধার ভগবানের 

তৃপ্তি সাধন করিবেন। যদি তাহাতে অশক্ত হন, তাহ! হইলে ভগবানের উদ্দেশে পূজা-দ্রব্ 
প্রদান করিবেন ? যদি ভাহাও ন! ঘটে, কেবল মাত্র পুজা দর্শন করিবেন। ১৬। 

:." অশত্তব্যক্তির পৃজাফলপ্রাপ্তির উপায়। _অগন্তা-সংহিতাতে প্রকাশ )--ষে ব্যক্তি ভগ- 



৬১৮ শ্রীপ্রীহারভক্তিবিল।ঃ। [১১শ বিলাসঃ। 

কিঞ্চ তত্রৈব।-_ 

যন্ত্র ভক্ত্যা প্রযত্বেন স্বয়ং সম্পাদ্য চাখিলং। সাধনং চার্চয়েদ্িদ্বান্ সমগ্রং লভতে ফলং ॥ 

যোইচ্চয়েদ্বিধিবন্ুক্তাা পরানীতৈষ্চ সাধনৈঃ। পৃজাফলার্ধমেব স্তান নমগ্রং ফলং লতেৎ | ১৮॥ 
কিঞ্চ।-_পান্নে শ্রীকষ্ণসত্যাসংবাদীয়-কাঠিকমাহাজ্ম্যে 1 

ধন্মোদ্দেশেন যো দ্রব্যং পরং যাচয়তে নরঃ। তৎপুণ্যকর্মজং ত্য ধনদত্বাপ্রুয়াৎ ফলং॥ ১৯। 

অথ দর্শনমাহাক্ব্যং। 

পাল্সে প্রীপুলস্তযভগীরথসংবাদে ।-_. 
পৃজিতং পূজ্ামানঞ্ণ যে পশ্স্তি জনার্দানং। কপিলাঁশতদানস্ত নিত্যং ভবতি তৎফলং ॥ ২*। 

আগ্রনেয়ে।-- 

পুজিতং পুজ্যমানংবা যঃ পণেস্ককিতো হরিং। শ্রদ্ধয়৷ মোদয়েদধস্ত সোইপি যাগফলং লভে॥ 
শপ পপ ক পক »এ পাপ সপ পাশা লাপ্স্প্প্পসপসপিপ শশা 

লিখতি আরাধনেতি। অপ্যর্থে এবশবঃ ॥ তৎ অর্চনদর্শনমপি ভবাক্ে; সকাশারিস্তারায অলং 

সমর্থং ॥ ১৭ ॥ ফলতেদমাহ যন্তিতি দ্বাভ্যাং ॥ ১৮॥ স্বয়স্ত পৃজার্থং ভ্রব্যমন্তজনং নৈব যাঁচেতে- 

ত্যত্র পান্মবচনং লিখতি ধর্মেতি। তন্য দ্রব্যযাচকন্ত ॥ ১৯ ॥ 

অধুনা স্বপরপ্রব্যার্চনাৎ পৃজাদর্শনে শ্রীভগবতো! দশ্শনং স্তাদিতি গ্রসঙ্গাত্্মাহাত্মযং লিখতি 

পৃজিতমিত্যাদিনা ॥ ২* ॥ মোদয়েৎ অন্থমোদং কুরধ্যাৎ | ২১। 
তথা স্প্রতিষ্টিতায়। তক্তৈঃ পৃজ্যমানায়াঃ সন্নিহিতায়াঃ শ্রীভগবন্মর্তেঃ সংদর্শনমবস্তং কর্ধ্যমিতি 

বানের পুজা করিতে অসমর্থ তিনি তাহাকে পৃজাত্রব্যা্দি প্রদান করিবেন, যদি তাহাতেও 

ক্ষম না'হন, তবে পুজ। দর্শনমাত্র করিবেন। হে মুনিসত্তম! এই পৃজাদর্শনই সংসার-সমুদ্র 
হইতে সমূতীর্ণ হইবার একমাত্র উপায় । ধাহার এতছুভয়ের কিছুই না থাকে, তিনি যে অধো- 
গতি প্রাপ্ত হইয়। থাকেন, তঘ্ধিষয়ে অন্যথ! নাই । ১৭। এ সংহিতায় আরও উল্লেখ আছে ;-- 

যে বিধান্ ব্যক্কি যত্্সহকারে ভক্কিপূর্ববক পুজার্থ নিখিল দ্রব্য স্বয়ং সংগ্রহ করিয়। ভগবান্কে 
সমর্পণ করেন, তিনিই সমগ্র পৃজাফলের অধিকারী । যে ব্যক্তি অন্তের আনীত উপৰরণ- 
সংযোগে ভক্তি সহকারে অচ্চন! করেন, তিনি পৃজাঁর সমগ্র ফল লাভ না করিয়া, অর্ধাংশ 
ফল লাভ করিয়া থাকেন। ১৮। পক্পপুরাণে শ্রীক্*সত্যভামাকথোপকথনসন্বন্ধীয্ন কার্িক- 
মাহায্মো বর্ণনা! ;___যে ব্যক্তি পুণ্য কর্ম করিবার জন্ত আপনর ছুরবস্থানিবন্ধন অন্যের নিকটে 

জব্যাদি প্রার্থনা করেন, তাহার পুণ্যফল অর্থদাীতাই লাভ করিয়া থাকেন। ১৪। 
অতঃপর পুজা-দর্শন-মাহাত্ময | পদ্মপুরাণে পুলন্ত্য ও ভগীরথসংবাদে প্রকাশ ;- বাহার! তগ- 

বান্কে পুজিত বা তাহার পুজ| হইতেছে দর্শন করেন, শত কামধেহ্ দানে যে ফল প্রাপ্তি 
ঘটে, তাহাদের সেই ফল নিত্যকালই হইয়া থাকে । ২*। অগ্নিপুরাণে গ্রকাশ ;__যে ব্যক্তি 

ডদ্কি সহকারে শ্রীহরির পুজা হইয়াছে ও হইতেছে দর্শন করেন, অথবা যিনি শ্রদ্ধাসহকারে 
তাহার অনুমোদন করেন, তাহারও যাগফল প্রাপ্তি ঘটিয়। থাকে । হিনি বৈধভাবে শ্রীরির, 



১১শ বিলায়ঃ। ] জীল্লীহরিভক্তিবিলাসঃ। ৬১৯ 

সংপুজ্যমানং বিধিনা ঘঃ পশ্তেং শ্রদ্ধা হরিং। সোহপি যাগফলং কৃৎস্ং গ্রাপয়াৎ নাত সংশয়ঃ। 
দৃ্। সংপুঁজিতং দেবং নৃত্যমানোইম্থমোদয়েং। অদংশয়মতিঃ শুদ্ধ: পরং ব্রহ্মাধিগচ্ছতি ॥ ২১ ॥ 
বিষুধধর্ধোতরে ।__ 
তাবদত্রমন্তি সংসারে মনু! মন্দবুদ্ধয়ঃ। যাবদ্রপং ন গশ্ঠপ্তি কেশবন্য মহাত্মনঃ ॥ ২২॥ 

অথ ভগ বসুর্তিদর্শননিত্যত| | 

পাক্সে চ তত্রৈব।-_ 

পৃজামানং হযীকেশং ষে ন পশ্ন্তি বৈষ্ণবাঃ | তেষাং দত্বং হুতং জপ্তং দৈতেয়ায়োপতিষ্ঠতি | 

কিঞ্চ তত্রৈব।-_নারায়ণনারদসংবাদে পৃজাবিধিকথনে ।-_ 
যত্র কুত্রাপি প্রতিমাং বেদধর্শসমন্থ্িতাং। ন পশ্বস্তি জন! গ্ঝ! তে দণ্ডয। যমকিস্করৈঃ ॥ ২৩। 

স্কান্দে।-. 

বিষ্ুমুদ্দিশ্ত যৎ কিঞ্চিষুভ ক্তায় দীয়তে। দানং তদ্বিমলং প্রোক্তং কেবলং মোক্ষসাধনং ॥ 
কৌর্খে। -যৎকিঞ্িদে্নমীশানমুদিশ্ট ত্রাহ্মণায় চ। প্রভবে বিষণবে চাথ তদনস্তফলং স্বতং ॥ 
বিষুধর্মোতরে 1 

অম্গ্রহেণ মহত। প্রেতশ্য পতিতস্ত চ। নারায়ণবলিঃ কার্ধ্যন্তেনাস্থাস্গগ্রহে। ভবেৎ ॥ 

অনাদিনিধনে দেবঃ শঙ্খচক্রগদাধরঃ। অক্ষয়: পুগুরীকাক্ষন্তত্র দত্ত ন নশ্যতি | 

যথাকথঞ্িদঘদত্বং দেবদেবে জনার্দনে। অবিনাশি তু তদ্বিদ্ধি পাত্রমেকে। জনার্দিনঃ ॥ 

লিখতি তাবদিত্যাদিনা। রূপং শ্রীমৃণ্তিং ॥ ২২ ॥ যত্র কুত্রাপি ছুর্গমে স্থানে স্থগমে বেতি জ্ঞেযং। 
বেদধর্সমন্বিতাং ধেদোক্তধর্মেণ প্রতিষ্ঠাদিপূর্ববকং যথাবিধি পৃজামানামিত্যর্থঃ ॥ ২৩॥ 

পৃজাত্রব্যাণি বা! দর্যাদিতি সমস্তপূজাসাধনদানেনাপি সমগ্রং পৃজাফলং লভত ইতি লিখিতং 

তত্র প্ভগবদর্থকিঞ্চিদ্দানেনাপি মহাফলং সিধ্োদিত্যাশয়েন সামান্যতো বিশেষতশ্চ ভগবদর্থ- 
ভ্রবাদানমাহাত্মাং লিখন্নাদৌ তত্র সামান্ততো! লিখতি বিষুঃমিত্যাদিনা ব্বয়মিত্যান্তেন ॥ ২৪ 

পুন্নাহইতেছে, শ্রদধাপূর্ববক দর্শন করেন, তিনি যে সমস্ত যাগফল প্রাপ্ত হইয়া! থাকেন তাহাতে 
আর সন্দেহ নাই। যেব্যক্তি ভগবান্কে সমর্চিত দর্শন করিয়া, নৃত্য করিতে করিতে অন্থ- 
মোদন করেন, সংশয়বর্জিত সেই পবিত্র পুরুষ পরমত্রদ্ষলোকে গমন করিয়া থাকেন। ২১। 

ভগবানের মূর্তি দর্শনের নিতাতা। বিষুধর্দোত্তরে বর্ণনা ;--যতকাল পর্যন্ত কেশবের কম- 
নীয় শ্রীমূর্তি দর্শন ন| ঘটে, ততকাল পর্ধ্যস্ত ছুর্দাতি মানবকূল সংসারে ভ্রমণ করিয়া থাকে ।২২। 
পন্মপুরাণেও প্রকাশ ;--যে সকল বেঞ্চববাক্তি ভগবান্কে পৃজামান দর্শন করে না, তাহাদের 
দ্বান, হোম ও জপাদি সমন্তই দেবোদ্দি্ হইয়াও দানবার্থে কল্পিত হইয়া থাকে ।-_অর্থাৎ 
দৈত্যগণে উহার ফলভাগী হয়। এ স্থানে শ্রীনারায়ণনারদসংবাদে পুজাবিধিকখনে বর্ণনা! ।-- 

সুগম, বা! ছুগম যে স্থানে হউক, যাহারা বেদোক্ত ক্রিয়। দ্বারা প্রতিষিত ভগবানের পীমৃর্ি 
দন না করে, যমকিক্করের। তাহাদিগকে দণ্ডিত করিয়। থাকে। ২৩। 



৬২০ শ্রিঞ্ীহরিভক্তিবিলাসঃ। [ ১২শ বিলাষঃ.। 

তত্রৈব।-_তৃতীয়কাণ্ডে।_ 

সামান্ততক্তা। যদ্দত্তং তদ্ধি পন্তাং গ্রতীচ্ছতি। একাস্তভাবোপগমৈসূর্ধ] ছ্বিজবরোত্তমাঃ ॥ 

অনস্তে৷ ভগবান্ বিষুম্তন্য কামবিবর্জিতৈঃ | যদেব দীয়তে কিঞ্িত্তদেবাক্ষয়মূচ্যতে ॥ ২৪ ॥ 

পদ্ধযাং গ্রতীচ্ছতে দেবঃ সকামেন নিবেদিতং । মূর্ধ। প্রতীচ্ছতে দত্তমকামেন ছ্বিজোত্বমাঃ ॥"৫। 

তখৈবোক্তং মোক্ষধর্মে | ট্রীনারদেন 1 

দ্ধ! যদ্ৃষযশ্চৈব স্বয়ং পণুপতিশ্চ যৎ। অগ্ে চ নিবুধশ্রেষ্ঠা দৈত্যদানবরাক্ষসাঃ। 

নাগাঃ স্থ্পর্ণ। গন্ধর্ববাঃ সিদ্ধ! রাজর্ধযন্তধা । হব্যং কব্যঞ সততং বিধিষুক্তং প্রতুঞ্জতে | 

কৃত্মন্ত তশ্য দেবস্থা চরণাবুপতিষ্ঠতি ॥ যা ক্রিয্াঃ সংপ্রযুক্তাস্ত একাস্তগতবুদ্ধিভিঃ। 

তাঃ সর্বাঃ শিরস! দেব; প্রতিগৃহ্বাতি বৈ স্বয়ং ॥ ২৬ ॥ 
৫ শিলা 

গ্রতীচ্ছতে স্বীকরোতি ॥ ২৫॥ 

যৃং হব্যং দেবেভ্োো। দেয়ং। কব্যঞ্চ পিতৃভ্যো দেয়ং। চরণ প্রতি । একন্সি্সেখ ভগবত 

অন্তং গতা নিষ্ঠাং প্রা বৃদ্ধির্বেষাং তৈ:॥ ২৬ ॥ 

অধুনা ভ্রব্যবিশেষদানেন ফলবিশেষং লিখতি একামিত্যাদিনা স্থখং ভবেদিত্যন্তেন। য্পি 

অতঃপর ভগবানের উদ্দেশে দ্রব্দানমাহাত্ম্য ।-_্বন্দপুরাণে লিখিত আছে ;-_বিষ্্র 

উদ্দেশে তন্ুক্তকে যাহা কিছু দেওয়া যায়, সেই দানই নির্মল বলিয়া উক্ত এবং তাহাই মোক্ষ- 

সাধন হইয়া থাকে। কৃর্্পুরাণে প্রকাশ ; -ভগবান্ বিষ্ণুর উদ্দেশে ব্রাঙ্ঘণকে যাহা কিছু দেওয়া 
যায়, বিষুই তাহা গ্রহণ করিয়া! থাকেন এবং উহা৷ অনন্ত ফলদায়ক বলিয়া উক্ত হইয়া থাকে । 
বিষুধর্মোত্তরে বর্ণনা ;__যে ব্যক্তি অতিশয় অন্ধ গ্রহের আশয়ে প্রেত ও পতিত ব্যক্তির নিমিত্ব 
নারায়ণের গ্রীতিবিধানে যত্ববান্ হইয়া থাকেন, তাহার একপ কার্য্যে নারায়ণের অনুগ্রহ হুইয়। 

থাকেন ধাহার আদি ব! অন্ত নাই, যিনি শঙ্খচক্রধারী, ধিনি অক্ষয়, যে দেবতা পুগুরীকাক্ষ 
বুলিয়। কর্তিত, তহৃদ্দেশে যে সকল বস্ত্র দান করা যায়, তাহা কখনও নষ্ট হয় না। দেবদেব 

জনার্দনের উদ্দেশে যে কোনও রূপে যে কোনও বস্ত্ দান করা যায়, তাহার বিনাশ নাই; 
জানিও, জনার্দন হরিই একমাত্র দানের আম্পদ। এ বিষুধর্মোত্রে তৃতীয় কাণ্ডে লিখিত 

আছে লোকে সামান্য ভক্তিতে ভগবানের উদ্দেশে যাহা দান করে, সেই উপেন্ত্র আপনার 

পদপ্রান্তে তাহা গ্রহণ করিয়া থাকেন, একান্ত ভজির সহিত যাহা দাঁন করা যায়, তিনি স্বীয় 
মন্তকে তাহা লইয়। থাকেন; আর ধিনি নিষ্কামভাবে অনন্ত ভগবানের উদ্দেশে যাহা! কিছু 

দান করিয়] থাকেন, তাহাই অক্ষয় বলি মা! উক্ত হইয়! থাকে । ২৪ । হে দ্বিজোত্মগণ! লোকে 

কামনা করিয় বিষুর উদ্দেশে যাহা! দান করে, তিনি তাহা পদহয়ে গ্রহণ করিয়। থাকেন) কিন্তু 

রামনাবঞ্জিত হুইয়! দান করিলে মস্তক পাতিয়া লইয়া থাকেন। ২৫। মোক্ষধর্টে নারদমূখে 
প্রকাশ ।-ত্রঙ্ধা, খবিগণ এবং হ্য়ং পশুপতি যাহা! ভোজন করেন, অন্তান্ত দেববুন্দ। দৈত্য, 



১১শ বিলাসঃ। ] জ্ীপ্রীহরিভক্তিবিলামঃ | ৬২১ 
মি ভথ ছানবিশেষফলং। 

্জ্ষবৈবর্তে।-- | 
একামপি নরো৷ ধেহুং সবৎসাং বিধিপূর্বকং | দত্বোদদেশেন কৃষন্ত গ্রাপ্নোত্ত্েবাভিবাঙ্ধিতং | 

নারমিংহে।__. 
যে। গাং পয়স্বিনীং বিষ্কোঃ রুফ্বর্ণাং প্রচ্ছতি। অর্থমেধস্য যজন্য ফলং প্রাপা হরিং ব্রজেৎ। 
সর্বপাপৈর্রহিতঃ সর্ববডৃষণভূষিত:। গবাং সহমদানস্য ফলং প্রাপা দিবং ব্রজেৎ। 

বিষুবধর্শোতরে ।- গবাং লোকমবাপ্োতি ধেন্গং দত্বা পয়স্থিনীং। 
দিক্ষীরত্বতা্থায় বানুদেবস্ত চালয়ে। দ্ধ! গাং মধুপর্কায় মহৎ ফলমবাপু,য়াং। 
জলাশয়ং তথা কৃত সর্বপাপৈঃ প্রমূচ্যতে। মপুশ্পৈ: মফলৈরকৈমর্তং কৃত্বা জলাশয়ং | 
উদ্যানৈঃ পদ্মিনীষটগুরাশ্রমৈশ্চ মনোহরৈঃ | শ্বেতদ্বীপমবাপ্োতি পুনর্নাবর্ততে ততঃ ॥ 
দেবাগ্নে কারয়েদধস্্ রম্যমাপণবীথিকাং। রাজ! ভবতি লোকেষু বিজিতারিরহাযশীঃ 1 
নগরঞ্চ তথ কৃ সাম্রাজ্যমধিগচ্ছতি। শিবিকাং যে প্রষচ্ছন্তি তে প্রঘান্ত্যমরাবতীং ॥ 
অশ্ব: ব্বর্গলোকস্থা বাঙ্জন্তে দিবি স্ধ্যবং | বরীন্্রদানাচ্ছক্রত্য চিরাল্লোকাচ্চমাতো নরঃ॥ 
রাজা! ভবতি ধর্ধাত্মা! পৃথিব্যাং পৃথিবীপতিঃ॥ ২৭ 

গোদানাদদিকমেতৎ কাদাচিংকত্া্িতাকর্শমধ্যেহ লিৰিতুং নোপযুজ্যতে তথাপি তত্দ্দানেন 
নিত্যপৃজাসিদ্ধে: পুজাত্রব্যদানলিখনাচ্চি তত্তংফলবিশেষাগেক্গয়া গ্রসঙ্গতোহীত্রিব লিখিত্বমিতি 
দিকৃ॥ ২৭॥ 

দানব, রাক্ষম, নাগ, সুপর্ণ, গ্র্ব, সিদ্ধ ও রাজধিগণ যে মকল হব্য কবা ভোজন করিয়া 
থাকেন, তত্তাবংই ভগবানের চরণদ্বয়ে উপনীত হইয়! থাকে; কিন্তু একাস্তচিত্ত' নরগণ যে 
কোনও ক্রিয়াহষ্ঠান করে, ভগবান্ স্বয়ং সে সকলই আত্মশিরে গ্রহণ করিয়া থাকেন। ৬। 

অতঃপর দানবিশেষফল। ব্রদ্ষবৈবর্কে লিখিত আছে ;--লোকে শ্ররুষ্ণের উদ্দেশে একটা 
মাত্র বংসসহিত গাভী যথাবিধি দান করিলে, অভীন্সিত ফল লাভ করিয়া থাকে । নৃসিংহ-পুরাণে 

বর্ণিত আছে ;-_যে ব্যক্তি ভগবান্ বিষ্ণুর উদ্দেশে কৃষ্ণবর্ণা পয়স্থিনী গাভী দান করেন, তিনি 

অখমেধ যজের ফল লাভ করিয়া, প্রীহরির নিকটে গমন করিয়। থাকেন? অন্ত কথ! কি, মে 

ব্যক্তি মর্পাপবঞ্জিত ও সর্বাভরণবিভূষিত হইয়া, সহন্র গোদানফল লাভ করিয়া, ঘ্টনোকে 
গমন করিয়। থাকেন। 

বিষুধধর্মোত্তরে প্রকাশ /-_হরি-মন্দিরে দধি, দ্ধ ও দবৃতের জন পরসথনী গাতীদান করিনে 
.গোলোকে বাস ঘটিয়া থকে; এবং মধুপর্কের উদ্দেশে গোদাঁন করিলে, মহা ফললাভ হইয়া 

থাকে। যেব্যক্তি ভগবানের উদ্দেশে জলাশয় উৎস করেন, তিনি সর্ববগাপমুক্ত হইয়া 
থাকেন; যে বাক্কি মনোহর আশ্রমে জলাশয়ের প্রতিষ্ঠা করিয়!, তাহা! পু্পফলমমন্থিত 
বৃক্ষে সুশোভিত, উদ্যানে পরিবেটিত ও কমল-কহুলারে বিশোভিত করিয়! দেন, তাহার 

শ্বেতধীগে নিবমতি হইয়া! থাকে; অন্থ কথা কি, তাহাকে আর পূনর্জনন-বন্থবা! ভোগ করিতে 



৬২২ শীগ্ীহরিভক্িবিলামঃ। [১১ বিলাস: । 

বিষ্টোরায়তনে দত্ব। তংকথাপুস্তকং নর: । ব্রহ্মলোকমবাপ্পোতি বছকালস্থিরং দ্বিজাঃ ॥ ২৮ ॥ 

পুত্তকাংশ্চ তথৈবান্তান্ যঃ প্রদদ্যান্নরন্তিহ । সারস্বতমবাপ্লোতি লোকং কালং তথ! বনুং 1২৯৪ 
স্বতৃতং বাচকং কৃত্ব! দেবাগারে নরঃ সদ1। বিদ্যাদানফলং প্রাপ্য ব্রহ্মলোকে মহীয়তে ॥ ৩০ ॥ 

বিষ্কোঃ শখ্খপ্রদানেন বারুণং লোকমঙ্ুতে। মাহুষ্যমাসাদ্য তথা খ্যাতশবশ্চ জায়তে ॥ 

ঘণ্টা প্রদানেন তথ! মহদ্যশ উপাহ্গীতে। কুটাগারং তথা দত্বা নগরাধিপতির্ভবেৎ ॥ ৩১। 
দতবা তু দেবকন্ধার্থ, নবাং বেদী দৃঢ়াং স্তভাং। পার্ধিবত্বমবাপ্পোতি বেদী হি পৃথিবী ঘতঃ॥ 
তোরণং কারয়েদ্যস্্ দেবদেবালয়ে নরঃ। লোকেষু তন্য দ্বারাণিভবস্তি বিবৃত্বানি বৈ ॥ ৩২। 
দেববেশ্মোপযোগ্যানি শিল্পভাগ্ানি যো নর দস্ঠাদ! বাদ্যত্বাগডানি গণেশত্বমবাগুয়াৎ ॥ ৩৩। 
যঃ কুত্তং দেববন্মার্থ, নরে। দদ্যান্নবং শু £২ | বারুণং লোৌকমাপ্রোতি সর্বপাঁপৈঃ প্রমুচ্যাতে ॥৩৪ 

তন্ত বিষ্ণোঃ কথায়াঃ পুস্তকং শ্রীভাগবতাদি ॥২৮। ইহ বিষ্ণায়তনে ॥ ২৯ ॥ স্বভৃতং বেতনা- 
দিনা! স্বায়ত্তীকৃতং ॥ ৩৭ ॥ কুটাগারং মঞ্চগৃহং ॥ ৩১ ॥ বেদীং ভগবদ গ্রতঃ পূজোপকরণস্থাপনার্থ- 
মিষ্টকাদিনির্শিতং স্থানবিশেষং ॥৩২৪ শিল্পভাগানি শিল্পনির্মীণোচিতদ্রব্যাদীনি বাদ্যাদীনি চ॥ 
৩৩। শুভমুংকঈদ্রব্যনিশ্শিতং সথন্দরং বা ॥ ৩৪ ॥ বারিধানীং লঘুঘটং ॥ ৩৫ & মাত্রাং 

হয় না। যেব্যক্তি শ্ীহরির অগ্রে স্থুরম্য আপণ-বীথি বিগ্ুস্ত করেন, তিনি শত্রবিজয়ী ও 

মহাষশন্বী হইযনা রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া! থাকেন। যে ব্যক্তি বিষ উদ্দেশে নগর পত্তন 
করেন, তিনি সাম্রাজ্যের অধিকারী হইয়া! থাকেন; যিনি নারায়ণের উদ্দেশে শিবিক! দান 
করেন, তীহার অমরাবতীর আধিপত্য লাভ ঘটিয়া থাকে । যিনি বিষ্ণুর উদ্দেশে অশ্বদান 

করেন, তিনি স্বর্গবাসী হইয়া সুর্যের স্তায় শোভা পাইয়া থাকেন; এইরূপে হস্তী দান করিলে, 
দীর্ঘকালের পর ইন্্রলোকচ্যুত হইয়৷ ধরণীশ্বর হইয়া থাকেন। ২৭ হে দ্বিজগণ! লোকে 

বিষুমন্দিরে দীর্ঘকালস্থায়ী ভগবংকথা-পুস্তক ভাগবতাদি দান করিলে, ব্রন্মলোক-প্রাপ্তি ঘটিয়া 
থাকে ।৯২৮। যেলোক ভগবানের শ্রমন্দিরে অন্যান্ত পুণতকাদি দান করেন, তিনি বহুকাল 

পর্যস্ব সারম্বত লোকে বাস করিয়া থাকেন। ২৯। যিনি দেবগৃহে বেতন প্রদানে সর্বদ 

বাচক-( ধর্শব্যাখ্যাত। ) নিযুক্ত করিয়া থাকেন, তিনি বিদ্যা দানের ফল লাভ করিয়া, সসম্মানে 

তরন্ধলোকে বাস করিয়া থাকেন। ৩*। (এইরূপ) বিষুর উদ্দেশে শঙ্খ গ্রদান করিলে বরুণ- 
লোক প্রাপ্তি ঘটিয়া থাকে, এবং অবশেষে অবনীতে নররূপে আবিরভূ্ত হইয়া, সবিশেষ খ্যাত্যা- 

পয হুইয়। থাকেন; ঘণ্টা প্রদান করিলে মহ সুখ্যাতি এবং মঞ্চগৃহ প্রতিষ্ঠা করিয়! দিলে নগ- 
রের আধিপত্য প্রাপ্তি ঘটিয়। থাকে। ৩১। যিনি দেবকর্ধের উদ্দেশে মঙ্গলকর সুদৃঢ় ইষ্টকাদি- 
রচিত নৃতন বেদী প্রস্তুত করিয়া! দেন, তিনি পৃথিবীপতি হইয়। থাকেন; কারণ পৃথিবীই বেদী 
বলিয়া পরিচিত। যে ব্যক্তি বিষুমন্দিরসমক্ষে তোরণ প্রস্তুত করিয়! দেন, সর্দলোকে তাহার দ্বার 

( গমনাগমনপথ ) বিমুক্ত হইয় থাকে ।৩২। েবাক্তি দেবগৃহ-ব্যবহার্ধ্য প্রয়োজনীয় শিল্পভাও,বা 

বাস্থভাগ্ প্রদান করেন। তিনি গণেশত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। ৩৩। দেবকার্য্যের জন্ব 



১১শ বিলাস: ] স্ীপ্ীহরিভক্তিবিলাসঃ। ৬২৩ 

চতুরঃ কলসান্ দদ্যাদস্ত দেবগৃহে নরঃ | চতুঃসমুদ্রবপয়াং স হি তৃঙক্তে বন্ুদ্বরাং। 

দত্বৈকমপি বিপ্রেন্ত্রাঃ কলদং স্থুসমাহিতঃ। রাঙ্গা ভবতি ধর্্াত্বা ভূতলে নার সংশয়ঃ ॥ 
বারিধানীং তথ দত্বা বারুণং লোকমশ্্ুতে । কমণ্লুপ্রদানেন যজ্ঞন্ত ফলমাপুয়াৎ ॥ ৩৫ ॥ 
মাত্রান্ত পরিচর্্যার্থং নিবেদা হরয়ে তথা! । সর্ববকামসমূদ্ধস্য সত ফলমন্্ুতে ॥ ৩৬ | 
তালবৃস্তপ্রদানেন নির্কতিং প্রাপ্মুযাৎ পরাং। মাল্যাধারং তথা দত ধৃপাধারস্তৈ ব চ। 
গন্ধাধারং তথ! পাত্রং কামানাং পাত্রতাং ব্রজেৎ ॥ সমুদ্রজানি পাত্রাণি দত্বা বৈ তৈজসানি বা। 

পাত্রং ভবতি কামানাং বিদ্যানাঞ্চ ধনন্ত চ। শয়নাসনদানেন স্থিতিং বিন্দতি শাশ্বতীং | 
উত্তরচ্ছদদানেন সর্বান্ কামানবাপুয়াং। 
নরঃ স্থবর্ণদানেন সর্বান্ কামানবাপ্ু,য়াৎ। রূপ্যদে। ব্বপমাপ্লোতি বিশেষাৎ তুবি চর্্ভং |৩৭। 
ররদানেন লোকেষু প্রামাণামুপগচ্ছতি । অনড্যাহপ্রদানেন দশধেম্থফলং লভেৎ ॥ ৩৮ ॥ 
অজাবিমহিষোষট্্রাণাং দানমস্বতরস্য চ। সহন্র গুণিতং দানাং পূর্ববপ্রোক্তাৎ প্রকীর্তিতং ॥ ৩৯। 
বারুণং লোকমাপ্রোতি দত্বা বস্তং দবিঞ্জোত্তম1ঃ | অবিপ্রদানাচ্চ তথা তমেনং লোবমগ্্রতে ॥ 

৬ রা * এ পপ ১ ০৮০৯ সহ ০০৮৭ সার ৮৬৮ সা 

দেবোপচারসামগ্রীং তদাধারদ্রব্াংব! ॥ ৩৬॥ কামানামৈশ্ব্যভোগানাং পাত্রতামাশ্রয়তাং | 
৩৭॥ রত্বানি মৌক্তিকহীরকগোমেদেন্্রনীলপুষ্পরাগবৈদূধ্যবিদ্রমমরকতপদ্মরাগাদীনি ॥ ৩৮ ॥ 
পূর্বপ্রোক্তাৎ ব্রাহ্মণসশ্রদানকাদ্দানাং ॥ ৩৯ ॥ বস্তং ছাগং। অবিমেধঃ। খরং গর্দ ভবিশেষং 

যে ব্যক্তি মঙ্গলকর নূতন কুস্ত প্রদান করেন, তাহার বরুণ-লোকে বান এবং পাপনিবৃত্তি 

হইয়া থাকে । ৩৪ । যে লোক দেবগৃহে চারিটি কলস দান করেন, তিনি চতুঃ-সমুদ্রবেষিত 

বহুদ্ধরা ভোগ করিয়া থাকেন। হে বিগেন্তবুন্দ ! যে ব্যক্তি সমাহিতচিতে শ্রীহরি'র উদ্দেশে 

একটি মাত্র কলস দান করেন, তিনি যে ন্ধার্দিক নৃপতি হইয়া ধরার আধিপত্য লাভ 

করিয়া থাকেন, তদ্ধিষয়ে সন্দেহ নাই; যে ব্যক্কি ভগবানের উদ্দেশে ক্ষুদ্র ঘটও দান করেন, 

বাক্ষণ লোকে তীহার বাস ঘটিয়। থাকে; (এইক্ূপে) কমগুলু দান করিলে যজ্সীয় ফল 

প্রাপ্তি হইয়া থাকে । ৩৫। দেবোপচারসামণ্রী অথবা দেবপরিচর্ধ্যার জন্য তাহার আধার 

দান করিলে, সর্বকামসমূন্ধ যজ্জফলতাগী হইয়া থাকে । ৩৬। তালবৃস্ত প্রদ্ধান করিলে, 

পরম-নুখ-সন্তভোগ ঘটে; মাল্যাধার, ধূপাধার, গন্ধাধার এবং অন্য পানর গ্রধান করিলে, নিখিল 

রশবধ্য ভোগ করিয়া থাকে। সমুদ্রজাত পাত্র, বা ধাতুপাত্জ দান করিলে, এ্বধ্য, বিদ্যা 

ও অর্থ ভোগ ঘটিয়া থাকে) শয্যা ও আসন দান করিলে নিত্যকাল স্থিতি ঘটিয়! থাকে । 

( এইকপে ) উত্তরীয় দানে সকল কামন! দিদ্ধ হইয়া থাকে; ক্ষুবর্ণ দানে কামন! নুসিদ্ধ হয় 

এবং দীনকর্তা সংসারে হুহ্লণত সুন্দর রূপে বিভ্ষিত হইয়া খাকে। ৩৭। লোকে মণি- 

হীরকাদি শ্রগান করিলে, প্রামাণ্য লাভ করে এবং বৃধ দান করিলে, দশ ধেছগু দানের ফল- 

প্রাপ্তি ঘটে। ৩৮। ছাগ, মেধ, মহিষ, উষ্ এবং অশ্বভর দানে পূর্বোক্ত দানের অপেক্ষা 

সইজগ্ু ফল: লাভ ঘটয়! থাকে । ৬৪। হে উৎকষ্ট ঘিজগণ! ছাগ দানে লোকের বককণ 

সন 



৬২৪ ্রীশ্ত্রীহরিভক্তিবিলাসঃ | [১১শ ধিলাসঃ। 

উষ্টং বা গর্দভং বাপি খরং বা যঃ প্রষচ্ছতি। অলকাং স সমাসাদ্য যক্ষেন্ত্রঃ সহ মোদতে ॥ 
আরণামুগজাতীনাং তথা দানাচ্চ পক্ষিণাং | অগ্নিষ্টোমমবাপ্রোতি স্ৃভগশ্চ তথা ভবে ॥ 

দাসং দত্বা সুখে লোকে নেষ্টভ্রষ্টো বিজায়তে। দাসীং দত্বা! তথা বিপ্রা নান্র কার্ধ্য। বিচারণা। 

গণিকাং ষে প্রযচ্ছস্তি নৃত্যগীতবিশারদাং। সর্বছুঃখবিনিম্থক্তান্তে প্রযাস্ত্যমরাবতীং ॥ 
নৃত্যং দত্ব। তথাপ্রোতি রুদ্রলোকমসংশয়ং ॥ ৪০ ॥ 

প্রেক্ষণীয়গ্রদানেন শক্রলোকে মহীয়তে। গীতং দত্বা তথাপ্পোতি ব্রদ্ধলো কমসংশয়ং | 

ছুন্দুভিং যে প্রষচ্ছত্তি কীর্তিমস্তে। ভবস্তি তে॥ 

দূ! ধান্তানি বীজ্ানি শশ্যানি বিবিধানি চ। রূপকাণি চ তান্তেৰ প্রাপুয়াৎ হুরপূৃজ্যতাং ॥ 
দত্বা শাকানি রম্যাণি বিশোকত্বতিজায়তে ৷ দত্বা! চ ব্যঞনার্থায় তথোপকরণানি চ ৪১ ॥ 

রি তথ৷ দত্ব। দেশন্যাধিপতির্বেৎ। ফলবৃক্ষং তথ৷ দত্ব। নগরাধিপতির্ভবেৎ॥ 

পশ্িগমেশে টির? রনি | ৪০ ॥ টানার গীতং দত্বা গায়ন্ঘার। গীতং 

গাপয়িত্বা। বীজানি শাকাদীনাং বীজানি, বীজরূপাণি ধান্যানি ঝ। শন্তানি ভোজ্যানি 

8 রূপকাণি অস্কুরিতানি ॥৪১॥ পুষ্পবৃক্ষং পুপ্পপ্রধানকং বৃক্ষং। এবং ফলবৃক্ষং 18২1 
শপ পপ পপ পপর ০০ ৯৮ ৯ পপ 

লোকে বান ঘটে, এইরূপ মেষদানেও বরুণলো কগ্রাপ্তি হইয়া থাকে । যে ব্যক্তি উষ্, গর্দীভ, 

অথবা পশ্চিমদেশ-প্রদিদ্ধ গোথর দান করেন, তিনি অলকাধিপতির অগকাণুরী প্রাপ্ত হইয়া 
যক্ষেন্্রগণের সহিত আনন্দোপভোগ করিয়! থাকেন। আরণ্য মুগ ও পক্ষী দান করিলে অগ্নি- 
স্টোম ঘজ্জের ফললাভ হয় এবং সৌভাগ্য-শ্রও প্রকাশ পাইয়া থাকে। যে ব্যক্তি দাস দান 

করে, তাহাকে হ্ৃন্দর লোক হইতে ইষ্টভোগ পরিত্যাগ করিয়৷ আর ব্খলিতপদ হইতে হয় না; 
এইক্ূপ দাসী দান করিলে যে দাস দানের ন্যায় ফলপ্রাপ্তি ঘটে, সে বিষয়ে বিচারবাদের প্রয়ে।" 
জন করে না। যাহার! নৃত্যগীতন্থপটু গণিকা দান করে, তাহার! সকলপ্রকার দুঃখের হস্ত 
হুইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়া, অমরাবতীতে যাত্রা করিয়। থাকে ; কেবলমাআ নৃত্যদানে নিঃসং- 

শয়ে রুদ্রলোকে নিবসতি হয়। ৪০ | যাহারা ইন্দ্রজাল প্রদর্শন করায়, তাহার! ইন্ত্রলোকে বাস 

করে; গায়ক দ্বার! গান গাওয়াইলে ব্রদ্মলোকে গমন হয়। যে সকল ব্যক্তি দেবোদ্ধেশে ছুন্ুভি 

দান করে, তাহার! লংসারে কীর্তিমান্ হইয়! থাকে । যাহার! শাকবী, ধান্তবীজ, ষবাদি-শস্ত- 

বীজ ও অন্কুরাদি প্রদ্ধান করে, তাহারা স্থরপুজিত হইয়া থাকে। যদি দেবোদেশে সুরম্য 
ব্যঞ্রনার্থ উপকরণ, বা শাকাদি প্রদান করা হয়, তাহ৷ হইলে তাহাকে আর শোকের মুখ 

_ দেখিতে হয় না। ৪১। (এইরূপ) পুষ্পবৃক্ষ দানে দেশাধিপতি এবং ফনবৃক্ষ প্রদানে নগরাধি- 
পতি হইয়া থাকে । আরও যে ব্যক্তি স্থগন্ধ সাধন ও পট্টহুকৃল দান করেন, তাহার অশ্বমেধ 

যজ্ঞের ফললাভ হইয়া থাকে। কম্কতক দানে কলেবর রোমশুন্ত হয় এবং কুর্চগ্রসাধন 
প্রসানে পরম্ মঙ্গল প্রাপ্তি ঘটিয়া থাকে। ৪২। এইবপ চমৎকাৰ মফজ্রব্যজাত সম্পাদনে 



পা] অহরিভিবিলস;। ্ 
তথা ।-_ 

সুগন্ধসাধনানীহ পটবাসাঁনি ঘষে! নরঃ | দদাতি দেবদেবস্য সোইশমেধফলং লভেং ॥ 
কঙ্কতম্ত প্রদানেন বিরোমস্্রতিজায়তে । কৃর্চপ্রসাধনং কৃত্বা পরং মঙ্গলম্রতে ॥ ৪২ ॥ 
বিন্মাপনীয়ং যৎ কিঞ্চিদত্বাত্যন্তং স্থখং লভেৎ ॥ ৪৩॥ 

বন্থালক্করণাদীনাং কৃষ্ণার্পণফলঞ্চ যং। উপচার প্রয়োগে প্রাক তত্র তত্র বালেধি তৎ19৪| 

উপচারাশ্চ বিবিধাঃ শ্রীমদ্তগবদর্চনে। শক্ত্যাশক্যাদিভেদেন তাগ্রিকৈবৈ ফবৈন্মতাঃ ॥ ৪৫ ॥ 
অথ বিবিধোপচারা১। 

আগমে।__-আসন-স্বাগতে সার্ধ্যে পাদ্যমচমনীয়কং। মধুপর্কাচমন্ন'নবসনাতরণানি চ॥ 

সথগন্ধন্থমনোধৃপদীপনৈবেদ্যবন্দনং। প্রয়োজয়েদচ্চনায়ানুপচারাংস্ত যোড়ণ ॥ ৪৬। 

অর্থাঞ্চ পাদ্যাচমনং মধুপর্কাচমান্থপি | গন্ধাদয়ে। নিবেদ্যান্তা উপচার| দশ ক্রমা॥ ৪৭। 

গন্ধাদিভিনি:বদ্যাট্্তিঃ পৃজা পঞ্চোপচারিকী। সপধ্ধযাস্ত্িবিধাঃ প্রোক্তান্তাদামেকাং সম।চরে২।৪৮। 
ককচিচ্চ।-_ 

আসনাবাহনপ্ৈব পাদ্যার্ধ্যাচমনীয়কং | মানং বাসো ভূষণঞ্চ গন্ধ: পুষ্পঞ্চ ধূপকঃ | 

 বিস্বাপনীয়ং আশ্চরয্যাবহং ॥ ৪৩॥ অত্রালিখিতোইপি বন্থাদিদানফলভেদঃ পূর্বববৎ তদ- 
পণপ্রকরণে লিখিতোইত্র।পি তখৈৰ জেঞয়ঃ ইত্যাশয়েন লিখতি বস্ত্রেতি 18৪ ॥ পূর্বববং কুর্ধযাৎ 
শক্ত! ভগবদচ্চনমিতি দায়ংপুজায়াং লিখিতং তত্র শক্তৌ৷ পূর্বপিখিতৈঃ সর্ব্বরেবোপচাৈ 

রঙ্চনং কাধ্যম্ অশক্কৌ৷ সংক্ষেপেণ কতিভিশ্চিদ্দেব কর্তব্যমিত্যাশয়নোপচারাণাং ব্বিবস্বং 

লিখতি উপচারাশ্চেতি। শক্তেরশক্বকেশ্চ ভেদেন আদিশব্বাৎ কালদেশশ্রদ্ধাদিভেদেন চ 

বিবিধা মতাঃ ॥ ৪৫ ॥ 

সার্ঘ্যে অর্ধ্যসহিতে | অর্ধ্যঞেৈকমিত্যর্থঃ এবং ষোড়শ ॥ ৪৬। অর্ধ্যাদীনি পঞ্চ গন্ধাদয়শ্চ 

পঞ্চ ইত্যেব দশ ॥ ৪৭ ॥ জ্িবিধ। উপচারাবাং যোড়শাদিন। ভেদত্রয়েণ ত্রিগ্রকারাঃ ॥ ৪৮ ॥ 

অত্যুত্ম স্থখ ভোগ হয়া থাকে। ৪৩। (অধিক কি বলিব, ) প্রীকুঞ্চের উদ্দেশে” বসন- 
ভূষণ সমর্পণ করিলে যে ফলপ্রাপ্তি হইপ্া থাকে, ইতিপূর্ব্বে উপচারপ্রদদানবিষয়ে তত্তাবং 

লিখিত হইযাছে। ৪৪। (ফলকথা) ভগবানের অর্চনা সম্বন্ধে নানা প্রকার উপচার ৃষ্ট 

হইয়া! থাকে, তাক্ত্রিক বৈষ্ণবগণ সামর্থ্যান্থসারে তদবৈষম্যের ব্যবস্থা স্থির করিয়া দিয়াছেন। ৪৫| 

নানাবিধ উপচার। তন্ত্র গ্রন্থে উল্লেখ আছে ;-_আদন, স্বাগত, অর্ধ্য, পাদ্য, আচমনীয়, 

মধুপর্ক, আচমন, ক্গান, বদন, আভরণ, সুগন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য ও বন্দনা, অচ্চনায় এই 

লকল যোড়শোপচার * প্রয়োগ করিবে । ৪৬। অর্ধ্য, পাদ্য, আচমন, মধুপর্ক, পুনরাচমন, গন্ধ, 

পুষ্প, ধূপ, দীপ ও নৈবেদ্য এই দশটা উপচারের নাম দশোপচার। ৪+। গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, 

ধ্বীপ ও নৈবেদ্য পথ্যস্ত এই উপচারকে-পঞ্চোপচার বলে। পূজ। ভ্রিবিধ; (ফলকথা, ) ইহার 

মধ্যে যে কোনও প্রকারের একটা না একটার অনুষ্ঠান করা বর্তব্য। ৪৮। 
ক চপ 

*$ এই যোড়শপচার তিন্ন-ব/বহারে তিন প্রকার দৃষ্ট হইয়া! থাকে । 

ণট 



২৬ ্রীশ্রীহরিভক্তিবিলাসঃ। [ ১১শ বিলাসঃ॥ 

প্রদীপশ্চৈব নৈবেদ্যং পুণ্াঞ্জলিরতঃ পরং। গ্রদক্ষিণং নমস্কারো বিসর্গশ্চৈব যোড়শ 1৪৯ 

কেচিচ্চাহশ্ততুঃষটিমুপচারাম্মমাচ্চনে | তেধনেকগ্রকারেষু প্রকারৈকোহত্র লিখ্যতে। ৫০। 
নুখপ্তস্ত কৃষস্ত প্রাতরাদৌ প্রবোধনং | বেদঘোষণবীণাদিবাদ্যৈবন্দিস্তবৈরপি ॥ ৫১। 
জয়শব্া! নমস্কার! মঙ্গলারাত্রিকং ততঃ। আমনং দৃত্তকাষ্ঠঞ্চ পাদ্যার্ঘ্যাচমনান্তপি ॥ 
ততশ্চ মধুগর্কাঢ্যাচমনং পাছুকার্পণং। অন্গমার্জনমভ্যঙ্গোঘর্ডনে স্বপনং জলৈঃ ॥ 
ক্ষীরেণ দা হবিষা মধুনা সিতয়। তথা। মপৃতৈ? পুনর্ববাভিরঙ্গবামোইথ বাসসী ॥ 

সিসির 
৯ পট ২৯ ০ ০ 

যোড়শন্বেব মতীস্তরং লিখতি আসনেতি। পুক্পন্য ুপপাঞ্চলেশ্চিক্যেন ষোড়শ ॥ ৪৯॥ 
অনেকে প্রকার! ভেদা যেষাং তেষু উপচারেষু সধো একঃ প্রকারোহত্র গ্রন্থে লিখ্যতে ॥ ৫. | 
প্রবোধনমিত্যাদিভিঃ প্রথমাস্তপদৈরুপচারাঃ। তত্রেকবচনান্তেনৈক:, দন্দনমাসে দ্বিবচনান্তেন 
ঘৌ, ববচনাস্তেন চ বহবঃ| তৃতীয়ান্তপদৈশ্চ প্রায় উপচারস্য সাধনং কচিচ্চ তস্য ভেদোইপি 
ভেয়ঃ। মধুপর্কেণাঢ্যং মহিতমাচমনমিতি তয়োদ্ধিত্বেহপি মধুপর্কানস্তরমাচমনন্তাবস্থাপেক্ষ্- 
স্বাদৈক্যাডিপ্রায়েগেক এবোপচারঃ।  অঙ্গমার্জনং পযু্ষিতা হুলেপনাদিরপন্রীগা্রমলে" 
স্তারণং। অভ্যন্ব্তৈলাভাঞ্চং। তৈলমর্দনমিতি বা পাঠঃ | অভ্যঙ্গো! বিশেষতঃ তৈলা- 
দিনা! শ্রীমস্তকাভ্যগরনং | উদ্বর্তনঞ্চ তৈলাদ্যপসারণং। জলৈঃ স্থগন্ধপুশ্পোদকাদিভিঃ। 
ন্পপনশ্যৈকবিধত্বেখপি জনভেদেন ক্ষীরাদিভেদেন চ সপ্তধা সপ্তোপচারা ইত্যেবং শিষ্টসম্প- 
দায়াচারোহস্থসর্তব্যঃ | অঙ্ববাসঃ শ্রীমদর্ধজলমার্জ নার্থং বন্ত্রৎ। বাসসী পরিধানোতররীয়ে। 
ৃষ্টেঃ দুষ্টলোকাবলোকন্ত অপদারণং দর্ষপাদিতিনিরমঞ্চনেনোতারণং।  শয়নোত্মং দিব্য 
শষ্যা। মৃহারাজোপচারান্ লিখতি দিব্যবস্ত্ানীত্যাদিনা আদর্শ ইত্যন্তেন। দিধ্যানি (বিচিত্রাণি 
কুকোফীযাদিরপাণি বনি। মণ্ডপে বহিঃ প্রাসাদে আগমনমেবোংসবঃ বিশেষতোধত্রোং 

শপ আপা ০০০ ২ েপীপপীত শাস্পাপিপ শাপপশাপপপাসপাত সপ, সপ ০ শপ 

কোনও কোনও স্থানে-_-আসন, বাহন, পাদ্য, রথ, আচমনীয, স্নান, বমন, ভূষণ, 
গন্ধ, পুষ্প, ধুপ, দীপ, নৈবেদা, পুষ্পাঞ্জলি, প্রদক্ষিণ, নমস্কার ও বিসঙ্জন এই যোড়শোপচারের 
ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায় 11 ৪৯। (যাহা হউক,) কেহ কেহ আমার অর্চন| সম্বন্ধে 
চতুঃষ্টি উপচরের ব্যবস্থা করিয়া থাকেন; যদিও তাহা অনেক প্রকার, তন্মধ্যে একপ্রকার 
উপচারের বিষয় এই গ্রন্থে পিখিত হইতেছে। ৫০ | স্ুখস্থপ্ত ভগবান্ শ্রীহরির অগ্রে গ্রাতঃ. * 

কালে বেদগান, বীণাবাদন, ও স্ততিপাঠকদিগের স্তব দ্বারা প্রবোধনই প্রথম উপচার। জয় 
শব ২ নমস্কার ৩ মব্দলারতি ৪ আসন ৫ মত্তকাষ্ঠ ৬ পাদ্য ৭ অ্ধ্য ৭ আচমন ৯ মধুপর্ক-. : - 
সহিত আচমন ১৭ পাছুকাসম্প্রদান ১১ অন্গুলেপনাদি ছার গাতরমার্জন ১২ 'অভ্যঙ্গ ১৩ | 

তৈলাপমারণ ১৪ স্থগন্ধি-পুপ্পোদকে স্নান ১৫ দুগ্ন্নান ১৬ দধিন্নান ১৭ স্বতগান ১৮ মধমান 

১৯ শর্বরাঙ্গান ২* সমন্্রজলপ্রোক্ষণ্জান ২১ অঙ্গনিরম্চন ২২ উত্তরীয় সহ পরিধেয়বসন ২৬ 

£ যদিও গণনায় এই উপচার ১৭টী, কিন্ত পুষ্প ও পুষ্পাগুলি ভিন্ন নহে বলয়, যোড়পপচার়ের বৈলক্ষণ! 
ঘটিতেছে ন1। 



১১শ বিলাসঃ।] শশ্রীহরিভক্িবিসাসঃ। ৬২৭ 

উপবীতং গুনশ্চাচমনীয়ং চাস্থলেপনং। ভূষণং কুম্থমং ধূপো দীপো দৃষ্ট্পসারণং ॥ 
নৈবেদ্যং মুখবাসম্ত তাত্ব,লং শয়নোতমং । কেশপ্রসাধনং দিব্যবস্্াণি মুকুটং মহৎ ॥ 
দিব্যগন্ধাঙ্লেপশ্চ কৌস্ত্ভাদিবিভূষণং। বিচিত্রদিব্যপুষ্পাণি মঙ্গলারাত্রিকং ততঃ ॥ 
আদর্শ: মুখযানেন মণ্ডপাগমনোৎসবঃ| সিংহাসনোপবেশশ্চ পাদযাদৈোঃ পুনরচ্চনং | 

পুনধূপাদ্যর্পণেন প্রারথনৈবেদ্যমূত্তমং | ততশ্চ দিব্যতান্ব,লমহানীরাজনং পুনঃ । 
চামরব্যজ্জনচ্ছত্রং গীতং বাদ্যঞ্চ নর্তনং | প্রদক্ষিণং নমস্কার: স্ততিঃ শ্রীচরণাজয়োঃ ॥ 
তয়োশ্চ স্থাপনং মুদ্ধি, তীর্থনিম্মাল্যধারণং। উচ্ছিষ্টভোজনং পাদসেবোদ্দেশোপবেশনং। 
নক্তং শয্যাবিনিব্দাণং দিব্যের্বিবিধসাধনৈঃ | হস্তপ্রদানং শয়নস্থানাগমমহোতৎসবঃ ॥ 
শয্যোপবেশনংুশিমৎপাদক্ষালনপূর্ববকং ৷ গন্ধপ্রস্থনতা্.লার্পণনীরাজনোৎসবঃ | 
শেষপর্ধাঙ্কশয়নপাদসংবাহনাদিকং। ক্রমেণৈতে চতুঃযষ্টিরুপচারা; প্রকীর্তিতাঃ ॥ ৫২॥ 
সদাচারানুসারেণ যদ্যদাচর্ধ্যতে স্বয়ং। নিত্যকশ্মা্দিকং তত্ত শ্রীকুষ্কস্তাপি কারয়েৎ ॥৫৩। 

 সবগ্রয়োগেণ গীতবাদ্যাদিপূর্বকতা৷ সুচিত। । পাদ্যাদীনাং পৃথকৃত্েন পুনযুগ্পদর্পনাঁদেক্েনৈবেক 
এবোপচারঃ। কচিচ্চ নিত্যসাহচর্য্যাভাবা পৃথগুপচারনির্দেশ ইতি দিক্ ॥ ৫, ॥ 

পাদয়োঃ শ্রীচরণাজয়োঃ যা সেবা! সংবাহনাদিরূপা তছুদ্দেশেনোপবেশনমুপবেশঃ | বিবিধৈঃ 
ুগন্ধিচুর্ণাদিস্থবাপিতকোমলবস্তাস্তঃপু'পবিরচনাদ্িভিঃ সাধনৈঃ। হস্তপ্রদানং শয়নস্থানে শুভা- 

গমনার্থং হস্তযোজ্নং। শয্যায়ামুপবেশনং | শ্রীমৎপাদয়োঃ ক্ষালনং পূর্ববমাদৌ যস্য তাদৃশং। 
গন্ধাদ্যপণেন নীরাজনরূপোতসবঃ | ৫২॥ 

তত্র তত্রান্ক্রমপুযচারাদিকং শিষ্টাচারদৃষ্ট্যা লিখতি সদাচারেতি দ্বাভ্যাং । যদঘন্লিত্যকর্শ 
আদিশবাজ্জন্মাদিকৃত্যঞ্চ ৷ তথা তত্র তত্র কালদেশাদিতেদেন যদ্যথা স্বয়ং ক্রিয়তে তচ্চ সর্বব৫৩ 

১ আশ ও ০ ০ ৫ শী” থপ পা শপ সপ শপ ১০০ পপ পপ 

যজ্ঞোপবীত ২৪ পুনরাচমন ২. অঙ্গুলেপন [২৬ ভূষণ ২৭ পুষ্প ২৮ ধ্প [২৯ দীপ ৩০ ুষ্টজনের 

দৃষ্টি অপসারণ ৩১ নৈবেদ্য ৩১ মুখবাস ৩৩ তাম্বল ৩৪ স্থন্দর শয্যা ৩৫ কেশ প্রশাধন ৩৬ সুন্দর 

বসন ৩৭দিব্য মুকুট ৩৮ উত্তম গন্ধান্থলেপন ৩৯ কৌন্তভাদি বিভূষণ ৪* স্থ্রম্য দিব্যকুন্ম 
৪১ মঙ্গল আরাত্রিক ৪২ দর্পণ ৪৩ স্থন্দরযানে, আরোহণ করাইয়া মণ্ডপগমনোৎসব ৪৪ 

সিংহাসনোপরি সমুপবেশন ৪৫ পাদ্য প্রভৃতি দ্বার! পুনর্ববার অর্চন! ৪৬ পুনর্বার ধূপ সংগ্রদান 

সবার! পূর্ব্ববং নৈবেদ্যাদি সমর্পণ ৪৭ পরে পুনরায় তাঙ্ব'ল প্রদানাস্তে মহানীরাজনক্রিয়া৷ ৪৮ 
চামর ব্যজন ছত্র ৪৯ গীত ৫* বাদ্য ৫১ নৃত্য ৫২ প্রদক্ষিণ ৫৩ নমস্কার ৫৪ শ্রীপাদপদ্মসমীপে . 
্বতি ৫৫ গ্রকষের প্রীচরণ মন্তকে ধারণ ৫৭ শিরোদেশে নির্াল্য ধারণ ৫৭ উচ্ছিষ্ট গ্রহণ 
৮ পাদঞ্েবুর উদ্দেশে উপবেশন ৫৯ নিশাসময়ে স্থন্দর সুগন্ধ চূর্ণাদি স্থবাসিত কোমল 
পিল প্রকীর্ণ করিয়া শয্যারচনা ৬০ শয্যাস্থানে শুভাগমনার্থ হস্তপংযোজন ৬১ 
শম্যান্থানে আগমন জন্য মহোৎসব ৬২ ভগবানের পামপ্রক্ষালনপূর্ববক শয্যায় তাহার 
উপবেশন করণ, গন্ধপুষ্প ও তাশ্বলাদি প্রঘানপূর্বক নীরাজন ৬৩ অবশেষে পর্স্বশায়ীকরণ 
ও পাদপন্ম সংবাহন ৬৪ যথাক্রমে এই চতুঃষ্টি উপচারের বিষয় বর্ণিত হইল।৫২| (ফলকথা) 



৬২৮: স্রীপ্রীহরিভক্তিবিলাসঃ | [ ১১শ বিলাসঃ। 

অতোইভ্রালিখিতং যদ্যদুপচারাদিকং পরং। সর্বং তত্তচ্চ জানীয়াল্লোকরীত্যনুসারতঃ 1681 

উক্তানাঞ্চোপচারাণামভাবে ভগবান্ সদ । ভক্েনাষ্ট্যে। যথালকবৈস্তৈরন্তর্ভাবিতেরপি 1৫৫1 
অথালমবসমাধামং। 

তন্কে।_উপচারোক্তবস্ত,নামুপসং গ্রহণে বিধিঃ। ভ্রব্যাণামপা শাবে তু পুষ্পাক্ষতযবৈঃ ক্রিয়া: 1৫৬ 

অচ্চোপচারবস্তূনামভাবে সমুপনস্থিতে। নির্মলেনোদকে নৈব ভ্রব্যসম্পূর্ণতা! ভবেৎ॥ ৫৭॥ 
উপচারেষু ভ্রবোষু যংকিঞ্থিদ্ক্করং বুধঃ| তৎ সর্ববং মনসা! বৃদ্ধা] পুষ্পক্ষেপেণ কল্পয়েং। ৫৮॥ 

__. অতোইম্মান্ধেতোঃ পরমপুাপচারাদিকং অত্র গ্রস্থে যদ্যক্লিখিতং নাস্তি তচ্ ক্বানাৎ পূর্ব 
কেশপ্রসাগনং স্বানার্ঘঞচ ধৌতবন্ত্রপরিধাপনং ভোজনে চাদৌ পীঠাদার্পণং ভোস্বনাস্তে চ জলগণ্ড, 
যাঁপণিং হগদ্ধিতাম্বলমিতোবমাদিকং নিত্যকর্ম, তথা জন্মদিনে তিলক্গানাদি তথা নবান্নাদি 
কালে নবান্নপ্রাশনাদিকং চেত্োেবমাদিকং মাসাদিকৃত্যং জানীয়াৎ ।তচ্চ লোকন্য রীতের্ব্যবহার- 

ক্রমস্যান্থলারতঃ | শীতক।লে উষ্ণদ্রব্যং শীতনিবারণার্থং তদেঘাগ'বস্ত্ং জ্দদ্লারস্থাল্যাদিকমুষ্ণ- 

কালে চ শীতল দ্রব্যং হিমাদিকঞ্চ মর্পযেৎ। ভোজনানন্তরং ক্ষণং স্থখবিশ্রামার্থং শধ্যাবিস্তা- 

রণাদিবিবিক্রতাপাদনং তত্রীপি চ শীতকালেইক্লকালং গ্রী্মে চ বহুকালমূ্। উত্থাপনানস্তরঞণ 

পাদ্যাচমনীয়াদিকং কিঞিত্তক্ষ্যপেয়াদিকঞ্চার্প্যমিত্যাদি শিষ্টাচারাছোদ্ধব্যমিত্যর্থ; ॥ ৫৪॥ নন্থ 

পঞ্স্বপ্যুপচারেষু যদি কশ্চিন্ন সিধ্যেত্তহি কিং কাধ্যমিত্যপেক্ষায়াং লিখতি উক্তানামিতি 

শান্তপ্রতিপাদিতানাং। তৈরুপচারৈঃ যথালক্ধৈঃ যেহনায়াসতঃ প্রাপ্তান্তৈর্ে চালন্ধান্তৈরত্ত- 

ভাবিতৈর্মানসিকৈরিত্যর্থঃ ॥৫৫। 
উপসংগ্রহণে সমাধানে বিধিরয়ং ৷ তমেবাহ দ্রব্যাণামিতি। পুম্পাদিভিরপি ক্রিয়াঃ পূজ্জাকর্াণি 

ভবস্তি। তত্তদূদ্রব্স্থানে পুণ্পাদিনৈবা্চয়েদিতার্থ: ॥৫৬| পুষ্পাদ্যভাবে চ জলেনৈব সিধ্স্তীত্যাহ 
অর্চ্েতি ॥৫৭॥ জলাভাবে চ তত্তদ্ধ্যানেনৈৰ সিধ্য্তীত্যাহ উপচারেঘিতি। মনসা যা বুদ্ধিতাবন! 

এই গ্রস্থে যে যে উপচারেরর কথা বল! হয় নাই, তাহা শিষ্টাচারাহ্সারে প্রতিপালন করিতে 

হইবে?" বাস্তবিক শিষ্টজনে ভগবান্ শ্রীরুঞ্জের যে সকল নিত্যকণন্ম এবং জন্মাদ্িকাধ্য * স্বয়ং 

করিয়া! থাকেন, সদাচারের বশবর্তী হইয়া! তাহা! পালন করা! কর্তব্য । ৫৩। যাহা হউক, এখানে 

যে সকল উৎকৃষ্ট উপচারাদি বর্ণিত হইল না, তাহা লোকব্যবহারাহ্থসারে অন্তষ্ঠিত হইবে 1৫8। 

যদি উক্তপ্রকার উপচার সকলের মধ্য কখনও কোনও দ্রব্যের অভাব উপনন্ধি হয়, তাহা. 

হইলে ভক্তলোকে মানসকল্পিত ও অনায়াসাসাদিত ভ্রব্যসমূহে 9৬ গ্রসর করিতে 
পারিবেন। ৫৫। 

অতঃপর উপচারের অলাভে তংসমাধান। তত্ধে বর্ণনা )-_-উপচার বনে ্ী 
প্রকার, যদি ভ্রবানমূহের অভাব হয়, তাহা হইলে পুষ্প, আতগতঙুল এবং বা ধারা রিয়া 
সকল সম্পন্ন হইতে পারে ।৫৬| পৃজোপহারার্থ বস্তসমূহের অভাব ঘটিলে বিশুদ্ধ জলসাঘগে 
সকল ভ্রব্যের পরিপূর্ণতা ঘটিয়া থাকে। ৫৭। উপচার-দব্য-সমূহের মধ্যে যেটা, নিতান্ত 

_* নিত্যবর্ধ যথা শ্বানের পুর্বে রিকেশ ও প্রসাধন, শ্রানার্থে ধৌতবন্ত্র পরিধাপন, তোঙ্গনকালে গীঠাদি নমর্পণ, 

সোজনান্তে জরগওযযার্পণ, তান্ব,ল প্রদান প্রড়তি। জগ্মদিনকৃতে] তিগ্গান, নবারকালে নবারপ্রাশনাদি। 

পা 
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এতেষু চোপচা রেষু বিত্তশাঠ্যবিবঞ্জিতং। ঘদসম্পরমেতেষাং মনদা তু গ্রকয়য়েৎ। ৫৯ 
অগন্ত্যসংহিতায়াং তৃলসীমাহাত্য্ে।_ 
যদ্যন্নানং ভবত্যেব রামারাধনসাধনং | তুলসীদলমাত্রেণ যুকং তৎ পরিপূর্য্যতে ॥ ৬৭ ॥ 

একাদশস্দ্ধে চ শ্রীভগবদুদ্ধবসংবাদে ।-_ 

ড্রবোঃ প্রলিদ্ধিমদ্যাগঃ গ্রতিমাদিষমায়িনঃ। ভক্তন্য চ যথালন্বৈহ্রদি ভাবেন ঠব হি। 

ততোইমজাং প্রতোঃ প্রার্থা দ গুবতং প্রণম্য চ। সায়ং তৃত্ত। যথান্তায়ং স্থখং স্বপ্যাৎ প্রতূং স্মরন্।৬১ 
আগমে ।-- অথ শয়নবিধি| 

নিগতণো নিষ্চলশ্চৈব বিশ্বমূর্তিধরোইব্যয়ঃ। অনাদ্যান্তে সদানস্তে ফণামণিবিশোভিতে। 
ক্ষীরান্ধিমধ্যে যঃ. শেতে স মাং রক্ষতু মাধব: ॥ সবাহ্াভ্যন্তরং দেহমাপাদতলমন্তকং | 

সর্বাত্মা সর্বশক্তিশ্চ পাতু মাং গরুড়ধবজঃ॥ ইতি রক্ষা পুরস্বৃত্য স্বপেঘিষুমন্ম্মরন্ ॥ 
কিঞ্চান্থাত্র | - 

অস্ভিঃ শৌচবিধিং বিধায় চরণো প্রক্ষাল্য চোপন্পৃশেদ্দিঃ সংস্থৃত্য জগৎপতিং ব্রজপতিশ্ীবন্ুবী বন্পভং 
রাঁধায়াঃ স্থচিরং পিবস্তমমূতাসারায়মাণং গিরং বস্ত্েণাজ্যি যুগং প্রমুজা শয়নস্বাসাদ্য সদা; স্বপেং।৬২ 

পোপ পপ সী পপ পপ পপ 

তয়া যদ্বা যৎ পুষ্পং তন্ত মনসৈব প্রক্ষেপেণ কল্পয়েদিতার্থঃ ॥৫৮। কিন্ত তত্র বিস্তশ!ঠ্যং ন 

কাধ্যমিত্যাহ এতেঘিতি। বিত্শাঠ্যং বিত্তে সতি গৌণোপচারেহকিঞ্চনবংপ্রবৃত্তিদিবঞ্জিতং যথা 
স্তাতথা প্রকল্পয়েখ। বিবজ্জিত ইতি প্রথমান্তে! বা পাঠঃ 1৫৯ যুক্তং সম্থদ্ধং সং ।৬০। প্রসিদ্ধৈঃ 
প্রকর্ষেন সিদ্ধৈঃ স্থুশোভনৈরিত্যর্থ: | যন্বা গ্রখ্যাতৈরেব গন্ধচন্দনপুশ্পাদিভিঃ ৷ অতন্তত্দ্বিশেষ- 

 নির্দেশেনালমিত্যর্থ; | অমানিনঃ নির্ধামস্য ভক্তস্য চেতি সম্বন্ধ: | যদ্বা শাঠ্যহীনন্ত জনন্যেতি 
তত্র বিত্তশাঠ্য মবস্তং বঙ্ছয়েদিত্যর্থ: | ভক্তন্ তু যথালন্বৈ; যখোপপন্নৈঃ | যত, চন্দনাদি সর্ব! 

ন লভ্যতে তশ্ত হৃদি ভাবেন ভাবনয়া ॥ ৬১॥ 
পর পপ. সস ০ এ নপপাপপাপস্পাপস্পাা শত শি ৮ 7 শিপ শিপ শত ০ ০ আপ আসত সপ পাস তল 

দুর্লভ হইবে, পণ্ডিত লোকে মনে মনে ভাবনা করিয়া পু বিনিক্ষেপে সেই ভ্রব্যের* কনা 

করিয়া লইবেন। ৫৮। € ফল কথ) বিস্শাঠ্য পরিহার করিয়া, পূর্বোক্ত উপচারের মধ্যে 
যাহা অসম্পূর্ণ ঘটিবে, তাহা! মনে মনে কল্পনা করিয়! লইবেন। ৫৯। অগন্তা-নংহিতায় 

তুলসী-মাহাত্মোে বর্ণনা এই যে, হে রামচন্দ্র! আরাধনা-সাধনায় থে সামগ্রীর নানতা লক্ষিত 

হইবে, তুলনীদর মাত্রে সংযুক্ত হস্টয়া তাহার অভাব পূরণ ঘটিতে পারিবে । ৬০। শ্রীমস্ভাগ- 
বতের একাদশশ্ন্ধে তগবান্ ও উদ্ধবের কথোপকথনে প্রকাশ ;_দি কোনও উপচার 

রি হী, না হয়, তাহা হইলে নিষ্কাম ভক্ত জনে যথালন্ধ দ্রব্য ও হৃদয়স্থিত ভাবসংযোগে 

“মনে]মূধ্যে- ভাব ভ্রব্যের কল্পনা! করিয়া, প্রতিমাদ্িতে আমার অর্চনা করিলে তাহাই 

পর্ধযাষ্ঠী বলিয়া প্রসিদ্ধি ঘটিবে। অনন্তর গ্রসুর নিকটে অন্ুমতিপ্রার্থী হইয়া, দণ্ডবৎ 

প্রনিপাত করিয়া, সায়ংকালে যথাযোগ্য ভোজন সম্পাদন পূর্বক তাহাকে স্মরণ করিতে 

করিতে সুখে শয্যায় শয়ন করিবে। ৬১। রী 
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কিঞ।-. 

রামং স্বন্দং হনৃমস্তং বৈনতেয়ং বুকোদরং | শয়নে যঃ স্মরেন্লিত্যং দুঃস্বপ্ন তস্য নশ্াতি ॥ 

অপি চস্কান্দপাদ্ময়োঃ ।-- 

খতুকালাভিগামী যঃ ম্বদারনিরতশ্চ যঃ| স সদ ক্রন্ষচারীহ বিজ্ঞেয়ঃ লন্ গৃহাশ্রমী ॥৬৩॥ 
খতুঃ যোশ যামিন্যশ্চতনন্তান্থ গহিতাঃ। পুত্রাস্তান্বপি যুগ্নাস্্ব অযুগ্াঃ কণ্তকা: স্থৃতা:1৬৪। 

ত্যক্ত1 চন্্রসং ছুষ্টং ম্ঘাং মূলাং বিহায় চ। শুচিঃ সঙ্গিবিশেৎ পত্বীং পুক্নামর্ষ্ষে বিশেষত! 

শুচিঃ পুত্রং পরত পুরুযার্ঘপরসাধকং ॥ ৬৫। 
সি শেপ সের 

িরুপস্প্শেৎ বার়মাচমনং কুর্ধযাৎ। অমৃতন্ত স্থধায়া: আসার: ধারাসম্পাতঃ তদ্বদ।- 

চরস্তীং গিরং স্থচিরং পিবস্তং সংস্বত্য। শয়নং শধ্যাং ॥ ৬২ ॥ ইহ গৃহাশ্রমেইপি স এব 

_ সন্ উত্তমঃ গৃহাশ্রমী চ গৃহী বিজেয়ঃ ॥৬৩॥ তাস্থ অগহিতান্বপি যামিনীষু মধ্যে যুগ্মাঃ 

খতুদর্শনাৎ পর! ঝষ্ট্যাদ্যা যামিন্যঃ পুত্রাঃ পুত্রোৎপাদিকা ইত্যর্থ; ॥ ৬৪ ॥ পুন্নাক্গং নক্ষ্জ- 

দুশকং। তদুক্তং বাহ্পত্যে। সর্পাচ্চহ্ফং রৌদ্রঞ্চ যাম্য ত্বাষ্টত্রিকং তথা। বৈশ্শন্- 

বাসবং পৌষ্টং স্্ীলিঙ্গাঃ সমূদ্াহ্ৃতী: | সৌম্যবারুণমূলানি নপুৎসকদিনান্যপি। শেষাঃ পুংলি্গ- 

তাং প্রাপ্ান্তারাঃ স্বরশচীপত ইতি। অতোহশ্বিনী কৃত্তিক! রোহিণী পুনর্বন্থ পুষ্য। হস্তা- 

তঃপর শয়নবিধি। অস্ত্রে বর্ণন! _ধিনিনিশ্, নিল, আদস্তবিহীন, অব্যয় ও বিশ্ব 
রানী যে দেবত! ফণিফণা-বিশোভিত অনস্ত শহ্যায় ক্ষীরসমুদ্রে ঘোর- নির্রাশীয়ী, সেই 
রক্ষাকর্তা মধুস্দন আমাকে রক্ষা করুন। সেই সর্বাত্মা, সর্বশক্তিমান, গরুড়বাহন, কেশব 
আমার অভ্যন্তর এবং আপাদতলমস্তক বহিঃপ্রদেশ রক্ষা করুন, এইরপ প্রার্থনা করিয়া 

বিষুম্মরণপূর্র্বক শয়ন করিবে। অন্যত্র প্রকাশ ;-__জলের দ্বারা শৌচবিধি সমাধ। করিয়া, 

পাদয় প্রক্ষালন ও আচমনপূর্বক জগংপতি প্রজাপতি গোপীপতি শ্রীকষ্ণ স্থদীর্ঘকাল 
শ্রাধিকার অমৃতধারাবর্ধী বাক্য পান করিতেছেন এইরূপ ম্মরণ করিয়া, বস্ত্র বারা তদীয় 

পাদপদ্ম মার্জন পূর্বক তৎক্ষণাৎ শয্যায় গমন করিয়া শয়ন করিবে। ৬২। শাস্ত্রে আরও 

উক্ত হইয়াছে )__ধে ব্যক্তি প্রত্যহ শয়নসময়ে শ্রীরামচন্্র, কার্তিকেয়, হনৃমান্, বিনতানন্দন 
ও বুকোদরকে স্মরণ করেন, তাহার নিখিল দুঃস্বপ্ন বিনষ্ট হইয়া থাকে। স্কন্দ ও পদ্মপুরাণে 

এরূপ লিখিত আছে )-_ষে ব্যক্তি খতুকালে ভার্ধ্যাভিগমন করেন এবং ধিনি আপন স্ত্রীতে 

অস্থ্রাগী, গৃহস্থাশ্রমী হইলেও তাঁহাকে সতত ব্রহ্মচারী বলিয়া জানিতে হইবে । ৬৩। 'স্ী- 

লোকের খতৃকাল যোড়শ রাত্রি পর্য্যন্ত স্থায়ী, তন্মধ্যে গ্রথম চারি রাত্রি নিতাস্ত গঠিত 

এতস্তিত যুগ্রাত্রে সহবাস ঘটিলে পুত্র ও অযুগ্ে কন্যার উৎপত্তি হইয়! থাকে, ইহাই, পলাস্ের 
অভিপ্রায়। ১৪। অস্তদ্ধ চক্র, মঘা! ও মূল! নক্ষত্র পরিত্যাগ পূর্বক পুরুষপরিচায়ক দশটা 

খ অস্বিনী, কৃত্তিক। রোহিপী, পুনর্বহ, পুধ্যা, হস্ত) অনুরাধা, শ্রবণা॥ পূর্ববতাঙ্র পদ এ ইটনা এইট টা 

মন্ত্র পুরুষপরিচায়ক | | 
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বিষুপুরাণে ওর্বসগরসংবাদে ।-_. 

কতগাদাদিশৌচস্চ তু নায়, ততো গৃী। গচ্ছেচ্ছষযামস্ক[টিতামেকদারুমযীং নৃগ। 
নাবিশালাং ন বৈ ভগ্নাং নাপমাং মলিনাং ন চ। ন চ জন্তময়ীং শয্যা মধিতিষ্টেদনাস্ত তাং।৬৬ 
প্রাচ্যাং দিশি শিরঃ শস্তং যাম্যায়ামথবা নৃপ। সদৈব স্বপতঃ পুংসো বিপরীতন্ত রোগদং 
খতাবুপগমঃ শস্তঃ স্বপত্ব্যামবনীপতে। পুন্নামর্ষে শ্ুভে কালে জ্যোঠযুগ্ান্থ রাতিযু॥ ৬৭॥ 

নাঙ্গাতান্ত স্তরিয়ং গচ্ছেন্নাতুরাং ন রজন্বলাং। নানিষ্টাং ন প্রকুপিতাং নাপ্রশস্তাং ন গুর্বিণী৬৮ 

নাদক্ষিণাং নান্যকামাং নাকামাং নান্যযোধিতং। ক্ষুৎক্ষামামতিতৃক্তাং বা স্বয়খৈভিপ্ত শৈষুতি)/৬৯ 
দাত; অ্গণন্ধধৃক্ গ্রীতো নাধ্যাতঃ ক্ষুধিতোইপি বা। লকামঃ সানুরাগশ্চ ব্যবায়ং পুরুষো ব্রজে২।৭০ 

চতুরদশ্থাষ্মী চৈব অমাবন্াথ পূর্ণিমা । পর্বাণ্যেতানি রাজেন্দ্র রবিসংক্রান্তিরেব চ ॥ 

তৈলশ্ত্রীমাংসসস্তোগী পর্বন্েতেষু বৈ পুমান্। বিশুত্রভোজনং নাম প্রযাতি নরকং নৃপ 
নান্যযোনাবযোনৌ বা নোপযুক্কৌষধস্তণা ৷ দেবদিজপ্ুরূণাঞ্চ ব্যবায়ী নাশ্রমী ভবেৎ। 
চৈত্যচত্বরতীর্থেষু নৈব গোষ্ঠে চতুষ্পথে। নৈব শ্মশানোপবনে সলিলেষু মহীপতে। 
প্রোক্তপর্বন্বশেষেষু নৈব ভুপাল দ' সন্ধযয়োঃ। চ্ছেযাবায়ং মতিমান্ ন মুচ্চারপীড়িত॥৭১ 

৯ শপ হন -, 

রাধা শ্রবণ র্বভাদ্রোত্রভাব্রপদানীতি দশ ॥ ৬৫॥ শয্যাং খটরাং। অন্ফুটিতাং 
অবিদীর্ণাং॥ ৬৬॥ খতুদর্শনাৎ পরাহ ষষ্ঠযাদযান্থ যুগ্নান্থ রাজিধু তত্রাপি জোষ্ঠান্থ উত্তরোত্তর. 
শুভান্থ ॥ ৬৭॥ অঙ্গাতাং চাগ্ালাদিম্পশেইপ্যকতন্নানাং। রজস্বলাং চতুর্থরাত্রিগ্রভৃতঙ্- 

পরতরজসং। অনিষ্টাৎ সব্যোনিবিষ্টাং। অপ্রশত্তাং পরিবাদাদিযুতাং॥ ৬৮1 অদক্ষিণাম্ 

অনম্থকূলাং ॥ ৬৯ ॥ আধ্যাতঃ অতিতৃপ্ঠঃ। সকামঃ রিরংস্থঃ। সাম্ুরাগঃ স্তরিয়াং প্রীতিমান্। 

নক্ষত্রাবির্ভাবে পবিত্র হ্ইয়া পত্বীতে উপগত হইলে, পুরুষার্থদায়ক পবিত্র পুক্রপ্রমব ঘটিয়া 

থাকে। ৬৫। বিষুপুরাণে ওর্ববসগরসংবাদে বর্ণনা এই ;-হে নৃপ! গৃহী ব্যক্তি পাদাদি- 

শোঁচক্রিয়া সমাধা করিয়া, সায়ংভোজন সম্পাদন পূর্বক শয়নার্থ অন্কুটিতা দারুমদী খরায় শয়ন 
করিবে। যে শধ্যা সন্কীর্ণ, ভগ্ন, অলম, মলিন, অবিস্তৃত ও জন্তময়, এরূপ শয়নে শয়ন করিতে 

নাই। ৬৬। হে নৃগতে ! পুরুষের পক্ষে সর্বদাই পূর্বব বা দক্ষিণাশ্য হইয়! শয়ন করাই বিধি, 
এতস্তি্ন বিপরীত দিকে মন্তক রাখিয়া শয়ন করিলে, রোগ জন্িয়া থাকে। হে রাজন্! 
খতৃকাল উপস্থিত হইলে পুরুষ নক্ষত্রে, পবিত্রকালে ছয় রাত্রি অবধি উত্তরোপ্তর যুষ্ারান্রিতে 

্ববীয় গড়ীতে উপগত হওয়াই প্রশন্ত। ৬৭। যে স্ত্রীর খতুন্নান হয় নাই_-এমন কি, 
চণ্ডালাদি- স্পর্শেও ন্নান ঘটে নাই, যে স্ত্রীলোক পীড়িতা, রজস্বলা, সম্ভঃগ্রবিষ্টা, কুপিতা, 
পরিবাঃযুক্তা ও আসন্সতা, এরূপ স্্ীতে উপগত হইতে নাই। ৬৮। যে স্ত্রী গ্রতিকূলাচারিণী, 
অন্তপুরুযাঁভিলাধিণী, অনিচ্ছাবতী, পরপত্থী, কষুধাক্ষীণ! ও গুরুভোজনকিষ্টা, তাহাতে নিজে এই 
সকল দোষে দোষী হইয়া রত হইবে না। ৬৯। পুরুষের পক্ষে কৃতন্নান, মান্যাগন্ধধারী, প্রীত, 
নিশ্চিন্ত, আহারতৃধ, সকাম ও সাম্ুরাগাবস্থায় স্ত্রীহবাস করা কর্তব্য। ৭৫| হে নরেজ্জ। 



৬৩২ শীক্রীহরিভক্তিবিলাসঃ। [ ১১খ বিলাসঃ 

পরদারান্ ন গচ্ছেত মনসাপি কদাচন। কিমু বাচাস্থিবন্ধোইপি নাস্তি তেষু ব্যবাঞিনাং ॥ 
মতো নরকমভ্যেতি হীয়তে চাত্র চাযুষঃ | পরদাররতি: পুংসামৃভয়ত্রাপি ভীতিদা ॥ 

ইতি মন্তা স্বাদারেযু খতৃমৎস্থ বৃধো ব্র্জেৎ। যথোক্ত দোষহীনেযু সকামেষনৃতাবপি ॥ ইতি ॥৭২। 
তেষাং ভক্ত/পযোগিং ন স্তাদ্যদ্যপি কর্মণাং। তথাপি কৃত উল্লেখো গৃহিঘাবস্তকং ততঃ। 

ইথং হি প্রাতরুখানাত প্রত্যহং শয়নাবধি। শ্রীরুষ্* পৃজয়ন্ দিঙ্ধসর্বার্থোইস্ত প্রিয়ো ভবে ॥৭৩ 
অথ ভগবদচ্চনমাহাক্মাং। 

শ্রকৃম্মপুরাণে। 
ন বিষণ রাধনাং পুণ্যং বিদ্যতে কর্ম বৈদিকং | তন্মাদনাদিমধ্যান্তং নিত্যমারাধয়েদ্ধরিং |৭8 

শশা শশী শী শীশীশি শিট "সপ শপ সপ সপ পপ 

বাবায়ং সুরতং ॥৭০1 এ অন্তযোনে৷ গবশ্বাদিযোনৌ। | দেবি রণামাশ্রমী তেষাং গৃহে স্থিত: | 
পরদারেষু ব্যবয়িনামস্থিবন্ধোইপি নাস্তি কেবলমনস্থিকুমিকীটযোনিযু পরিবর্তৃতে ইত্যর্থঃ ॥ ৭২॥ 

সিদ্ধাঃ সর্ব অর্থাঃ পুরুষার্থ। যন্ত সঃ | অন্ত প্রীকৃন্ত প্রিযশ্চ ॥ ৭৩। 

বিষ্কোরারাধনাদগ্কাং বৈদিকং কর্ণ পুণ্যং নাস্তি বিষ্জোরাধনমেব পুণ্যমিত্যর্থঃ | অনেন তদা- 

গাধলপণযসযাপ্পরিচ্ছিতাভিগ্রেতা | অতঃ িির্ািফণবৈদিকযজা্ি কর্মতঃ শষ্য 
* পাশ শীিশতশশ ০০৮০ শী শা শা শীল 

তু, অইী, অমাবন্তা পূর্ণিমা ও রবিসংকান্তি এই গঞ্ণ পর্বে যে পুরুষ সতী তৈল ও মাংস- 
ভোগে প্রবৃত্ত হয়, তাহার ঝিষ্টামূত্র ভোজন নামক নরকে গতি হইয়। থাকে। যে ব্যক্তি গো, 
অশ্ব প্রভৃতি জন্তুতে, বা অন্য বোঁনিতে উপগত হয়,যেব্যক্তি গুধধ সেবনেও স্থরতব্যাপারে নিরস্ত 

হয় না) যে ব্াক্তি দেবতা, ব্রাহ্মণ ও গুরুগৃহে বাস করিয়া স্ত্রীসহবাস করে, সে আশ্রমী হইতে 
পারে না। বুদ্ধিমান লোকে চৈত্য-_অর্থাৎ গ্রামস্থ পৃজ্যবৃক্ষ, যাগস্থান, তীর্থ, গোগ্রচারস্থান, 

চতু্পথ, শ্বশান, উপবন, এবং জলমধ্যে, অথবা পঞ্চপর্কে, বা উভয়-সন্ধ্যা-সময়ে, কিংবা মল- 

ৃত্রগীড়ায় গীড়িতাবস্থায় সহবাস করিবে ন1। ৭১। পরদারাভিগমনের কথা স্বতপ্ন, কদাচ মনে 
মনেও তাহা চিন্তা! করিতে নাই ; যাহারা পরস্ত্রীহরণে প্রবৃত্ত হয়, তাহারা অস্থিহীন কমিকীট- 

যোনিতে ভ্রমণ করিয়। থাকে। যে ব্যক্তি পরদাররত, মৃত্যুর পর তাহার নরকনিবাস ঘটে এবং 

ইহলোকে আযুংক্ষয় হইয়! থাকে) বাস্তবিক, পরদারানুরাগ উভয় লোকে ই ভয়দায়ক। পণ্ডিত 

লোকে ইহা! বিবেচনা! করিয়া খতুমতী পত্রীতে উপগত হইয়! থাকেন; ফল কথা, যথোক্ত 
দবোষহীন সকামকালে খতু ভিন্ন সময়ে সহবাসের ব্যবস্থা নির্দিষ্ট হইয়াছে । ৭২ । যাহা হউক, 
যদিও এসকল কাধ্য ভক্তির উপযোগী নহে; তথাপি গৃহীর প্রয়োজনীয় বলিয়া এন্থলে উল্লি- 

থিত হইল। ফল কথা, যে বাক্তি প্রাতঃকাল হইতে আরম্ত করিয়া, শয়ন পর্য্স্ত প্রত 
প্রকষ্ণের পূজায় প্রবৃত্ত হন, তাহার সর্বপ্রকার সিদ্ধি ঘটিয়। থাকে ণএবংভিনি জাবানের প্রিয় 

হি থাকেন। "৩ । ঃ 
তঃপর শ্রীভগবানের অর্চনা-মাহাত্ম্য। কৃর্মপুরাণে প্রকাশ; - ভগবান্ রে আরাধন৷ 

রা কোনও প্রকার পৃণ্জনক বৈদিক অনুষ্ঠান নাই -ভাংপর্ধা, মে সকল এপ্রকার পুণ্য 



১১শবিলাস:।] .  ই্রীত্রীহরিভক্তিবিলাসঃ। ৬৩৩ 

তত্ৈৰ ভূগ্বাদীন্ প্রতি সাক্ষাৎ প্রীভগবছৃক্তৌ৷।__ 
যে হন্চয়িষ্যস্তি মাং তক্ত্য! নিত্যং কলিষুগে দ্বিজাঃ। বিধিন! বেদদৃষ্টেন তে গমিষ্যগ্ি তং পদং ৭৫ 

বিষ্ররহস্তে ।-_ 

শ্রাবিষ্কোর্চনং যে তু প্রকুর্বস্তি নরা! ভূবি। তে যাস্তি শাশ্বত বিষ্টোরানন্দং পরমং পদম্ ইতি 
তত্রৈব শ্রীভগবদুক্কৌ।-_ 

ন মে ধ্যানরতাঃ সম্যগৃযোগিনঃ পরিতুষ্টয়ে। তথ! ভবন্তি দেবর্ষে ক্রিয়াযোগরতা৷ যথ! ॥৭৬| 

ক্রিয়াযোগে! হি মেইভীষ্টঃ পরযোগাৎ স্বনু্ঠিতাং। হৃষ্ির্মে সংভবেৎ পুংভির্ক্িমন্তিরমৎসরৈঃ।৭৭ 
যেইচ্চয়স্তি নর! নিত্য ক্রিয়াযোগরতাঃ স্বয়ং। 

ধ্যায়স্তি যে চ মাং নিত্যং তেষাং শ্রষ্ঠাঃ ক্রিয়া মতা; ॥ 

ক্রিয়াহীনস্ দেবর্ষে তথা ধ্যানং ন মুক্তিদং । 
ন তথ! মাং বিদুব্বিপ্র। ধ্যানিনন্তত্বতে। বিন! । 

ক্রিয়াযোগরতাঃ সম্যক লভস্তে মাং সমাধিনা ॥ ৭৮ ॥ 

যুক্তমেবেতি ভাবঃ ॥ ৭৪ বেষ্ট সদাচারাহুসারেণেতার্থঃ। যদ্ধ! অকারপ্রশনেষত; অবেদ- 

ৃষ্টেন স্বচ্ছন্দকতেনাপীত্যর্থ:। তৎ অনির্ববচনীয়ং শ্রীবৈকুষ্ঠাখ্যং | ৭৫॥ মে মম পরিতুষ্টয়ে ন 
ভবন্তি। ক্রিয়া পৃজাপরিচর্ধযাদিঃ তদ্রপো যোগে! ভক্তিযোগ ইত্যর্থঃ তদ্রতাঃ ॥ ৭৬ | স্বৃঠিতাৎ 
ুষ্ঠুবিহিতাদপি পরযোগাৎ। পরে! ভক্তিযোগাদন্যযোগঃ ধ্যানধারণাদিরপক্তম্মাৎ মে মমাভীষ্ঃ 
প্রিয়তমঃ ॥ ৭৭॥ তত্বতঃ ক্রিয়াযুক্তযোগান্ বিনা! তদাশ্রয়েণৈব জানম্তীত্যর্থঃ। ক্রিয়াযোগন্ত 
স্বতন্ত্র এবেত্যাশয়েনাহ ক্রিয়েতি। সমাধিনা চিত্তস্থর্যোণ ক্রিয়াযোগেন হৃখং চিত্স্থর্যাং 

স্তাদতো মাং সম্যগ্লভত্তে ইত্যর্২ঃ। তত্বত ইতি পাঠে তত্বজানং বিনাপি মাং সমাগ্লভত্তে। 
শপ ্ স ২০ পাস 

জনক নহে। আমি সেই জন্য বলিতেছি, আদ্যন্তবিহীন শ্রীহরির নিত্যকাল আরাধন! 
করিবে। ৭৪। এ পুরাণেই ভূগু প্রভৃতির প্রতি স্বয়ং ভগবান্ বলিয়াছেন;-_হে দ্বিজ্ঞগণ! 

কলিকালে যে সকল ব্যক্তি বেদবিহিত বিধানের অন্থবর্তী হইয়া, সতত ভক্তিমহকারে আমার 
অচ্চনা করে, তাহাদের কৈবল্য পদ লাভ হইয়া থাকে। ৭৫। (এইরূপ) বিষ্ণুরহন্তে 

প্রকাশ; যে সকল লোকে সংসারে বিষুণসেবায় নিযুক্ত থাকে, তাহার! ভগবানের পরম 

আনন্দময় নিত্যধামে গমন করিয়। থাকে ।. এ গ্রস্থেই ভগবানের উক্তিতে উল্লেখ ;_-হে 

দেবর্ষে! ভক্তিযোগরত লোকে আমার যেরপ তুষ্টি সাধন করে, জ্ঞানযোগী ব্যক্তি সেক্প 

সন্তোষসাধনে সমর্থ নহে। ৭৬। যদিও স্ন্দররূপে সমাহিত হইলে ধ্যানধারণ! প্রভৃতি যোগকে 

উৎকৃষ্ট বঙিয়া স্বীকার করিতে হয়, কিন্ত সর্ববাপেক্ষ। ক্রিয়াযোগই আমার প্রিয়; এই কারণে 
ভক্তিমান্ পুর্ীধৈরাই ম্রতা বিসর্জন দিয়া আমার সম্ভোষ সাধনে প্রবৃ্ হয়! থাকে। ৭৭। 

যে সকর্ল ব্যক্তি ক্রিয়াযোগে রত থাকিয়৷ আপনারা আমার অর্চনায় প্রবৃত্ত হয় এবং নিয়ত 

: আমার ধ্যানে তাগত হইন্া থাকে, আমি তাহাদের ক্রিয়াযোগকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া! মনে করি। 
হে দেবর্ষে! ক্রিয়াযোগযুক্ত ব্যক্তি স্থির চিত্তে সমাধি ত্বার! ধেঁরূপ সম্যক আয়ত্ব করিতে 

৮৫ 



৬৩৪ গ্ীপ্লীহরিভক্তিবিলাসঃ| [১১শবিলানঃ। 

যথা হি কামদং নৃণাং মম তুষ্টিকরং পরং। ভক্তিযোগং মহাপুণ্যং তৃক্তিমু্তিগ্রদং শুভং ॥ 
সংবৎমরেণ যৎ পুণ্যং লভন্তে ধ্যানিনো মম। প্রাপ্যতে তদিহৈকাহাৎ ক্রিয়াযোগপরৈর্ন ৈঃ ॥ 

আদিপুরাণে।__ন কর্শসদৃশং ধ্যানং ন কর্মমসদশং ফলং। 

ন কর্মসদৃশত্তাগে! ন কর্শসদৃশস্তপঃ| ন কর্সদৃশং পুণ্াং ন কর্মসদূশী গতিঃ ॥ ৭৯॥ 
নারদীয়ে।-_ 
ভক্তিগ্রাহ্ে। হযীকেশে! ন ধনৈর্ধরণীন্থরাঃ। ভক্া মংপুজিতো। বিঃ গ্রদদাতি সমীহিতং 1৮1 
জলেনাপি জগন্নাথ; পৃজিতঃ ক্রেশহা হরিঃ। পরিতোষং ব্রস্ত্যাণ্ড তৃষার্ত; হুজলৈর্ধথা ॥ 

হরিভক্তিস্থধোদয়ে।__ 
কতাপি দস্তহাস্যার্থে সেব! তারয়তে জনান্। 
বিফল নাগ্ুকর্শেব কপালুঃ কে স্বতঃ পরঃ ॥ ৮১ ॥ 

অন্তৎ সমানং 1৭৮] যথ। যথাবৎ। শুভং স্বতএব পরমফলরূপঞ্চ জানীহীতি শেষঃ। কর্ম ভগবৎ- 
পরিচর্ধযাদি। ফলং স্বর্গাদি। গতিরাশ্রয়; |৭৯| সমীহিতং বাঞ্ছিতং 1৮০ বিফল! বৈগুণ্যেইপি ন 

পারে, ক্রিয়াবিহীন লোকের যোগাশ্রয়ে মেরূপ মুক্তিলাভ ঘটে না; এমন কি, ব্রাহ্মণ 

ক্রিয়াযোগশ্ন্ত হয়! অর্চনা! করিলে, আমার স্বরূপত্ব উপলব্ধি করিতে পারে ন!। ৭৮। 
যেক্ধপ ভক্তিযৌগ মন্ুষ্যের অভীষ্দায়ক এবং আমার তুষ্টিকর, এরূপ আর কিছুই দেখা যায় 
না) বাস্তবিক, ভক্তিযোগই মহাপুণ্যদায়ক, ভোগমোক্ষবিধায়ক এবং গরমফলগ্রদায়ক | অন্ত 

কথা কি, ধ্যানাবলম্বী ব্যক্তিগণ সংবৎসরকালে যে পুণ্য সঞ্চয় করেন, ভক্তে ক্রিয়াযোগের 
আশ্রয়ে একদিনে তাহা৷ লাভ করিয়! থাকেন। 

আদিগুরাণে লিখিত আছে ;__-ভগবানের সেবার মত ধর্শ আর নাই, তাহার সেবাকর্শ- 
সদৃশ ফল-_অর্াৎ স্বর্গাদি নাই, তগবানের সেবার মত দান আর নাই, তাহার পরিচরধ্যাতুল্য 

তগন্তা' আর নাই, তাহার সেবার মত পুণ্য কার্য আর নাই এবং তাহার পরিচর্যার তুল্য 
গতি আর নাই। ৭৯। নারদপুরাণে বর্ণনা ;_হে বিপ্র সকল! ভগবান্কে ভক্তিগ্রভাবে ' 
গ্রহণ কর। যাইতে পারে, ধন দ্বার! সেই নিত্যধনের গ্রহণ ঘটে না; বাস্তবিক ভক্তিসহকারে 

বিষ্ণুর পূজা করিলে অভীষ্ট ফল লাভ হইয়! থাকে । ৮*। যেরূপ তৃষ্ণার্ত ব্যক্তি ভ্বললাভে 
শীতল হয়, সেইবূপ জলঘ্বারাও ছুঃখহারী জগন্নাথ হরিকে পুঁজ! করিলে, তিনি রুট 
লাভ করিয়। থাকেন। 

হরিভক্তিন্থধোদয়ে প্রকাশ ।--যদি ব্যক্তিগণ দস্ভ ও হান্ট করিতে করিতে তগবং-দেবয 

নিযুক্ত হয়, তাহা হুইলে সেই ভ্রাণকর্তা। তাহাদিগকে আগ করিয়! থাকেন; বাস্তবিক, অন্তকর্ম 
যের়প বিফল হয়, সেবা! সেরূপ নিক্ষল হইবার নহে, অতএব দয়াময় হরি ভিন্ন এরূপ. দয়ালু 

আর কে আছে 1.1৮। ব্র্ধবৈবর্তে লিখিত আছে 7 হে ত্রদ্ধন্ ! যেরূপ অনিচ্ছাঞ্জমে অগ্নিকে 

পর্ণ করিনে, হতাশন-দ্হনে নিবৃত্ত হয় না তাহার স্তায় যেন্ধপেই হউক; জগদারাধ্য হরির 



১১শ বিলাসঃ। ] শ্রীপ্ীহরিভক্তিবিলাসঃ। ৬৩৫ 

্রহ্ধবৈবর্তে 1 
স সমারাধিতোদেবে! মৃক্তিকৃৎ স্তাৎ যথা! তথা । অনিচ্ছয়াপি ছুততূক্ সংস্পৃ্টো দহতি ছিক্গ ॥ 

ধনবান্ পুত্রবান্ ভোগী যশম্বী ভয়বঙ্ছিতঃ। মেধাবী মতিমান্ প্রাজ্জে। ভবত্যারাধনাদ্ধরেঃ ॥৮২ 

স্কান্দে। সনৎকুমীরমার্কণ্ডেয়সংবাদে 1 

বিশিষ্ট সর্বধন্মাচ্চ ধর্দো বিষ চ্টনং নৃণাং। সর্বধজ্ঞতপোহোমন্তীর্ঘনানৈশ্চ যৎ ফলং। 

তৎ ফলং কোটিগুণিতং বিষুং সংপজ্য চাপ্ুযাৎ। তশ্মাৎ সর্ববপ্রযত্েন নারায়ণমিহার্চয়েৎ | 

তাত্রৈব প্রীশিবোমাসংবাদে ।-_ 
যঃ প্রদদ্যা দ্বিজেন্জ্রায় সর্ববাং ভূমিং সসাগরাং। অচ্চয়েদ্যঃ সরৃঘিষুঃং তৎ ফলং লততে নরঃ ॥ 

'মাসার্ধমপি ষো বিষণ নৈরম্তধ্যেণ পুজয়েৎ। পুরুষোত্বমঃ স বিজয় বিষ্ুুভক্কো! ন সংশয়: ॥ 

' মধ্যংদিনগতে স্র্ধ্যে যো বিষুং পরিপূজয়েৎ। বব্থপূর্ণমহীদাতুর্ধৎ পুণ্যং তদবাপ্য়াং ॥ 

প্রাতরুথায় যে৷ বিষুং সততং পরিপৃজয়েৎ্। অগ্নিষ্টোমসহনরম্ত লভতে ফলমুত্তমং ॥ 

যো বিষ্ণু প্রধতো ভূত্বা সায়ংকালে সমচ্চম্নেৎ। গবাং মেধস্ যজন্ত ফলমাপ্পোতি দুন্ভং | 

এবং সর্ববান্থ বেলাস্থ অবেলান্থ চ কেশবং। সম্পৃজয়ন্নরো ভ ভক্ত রান কামানবাপ্র, ্বাখলত। 

ফলহীনা ॥৮১1 বীর্ধারণাবভী মেধা তদ্বান্। মতিজ্ঞ্ানং আত্মানাত্মাদিবিষয়কং ত্বান্। ্রাজ্চ 

আত্মততাদযস্থভাববান্ ভক্তিমাহাত্যাভিজো বা ॥৮২1 বেলানু মধাহাদিকালেযু অবেলান নিরেনারি ড তন্ত- 
০০ পপ পা সস 

আরাধন। করিলে মুক্তি লাভ ঘটিয়! থাকে। প্রীহরির আরাধন। করিলে লোকে লোকে ধনবান্, 

পুত্রবান্ ভোগবান্, জানবান্, যশন্বী, নির্ভয়, মেধাবী ও বিচক্ষণ হইয়া থাকে *। ৮২। 

স্বন্বপুরাণে সনংকুমার-মার্কেয় সংবাদে প্রকাশ ;_মন্থষ্যের যতপ্রকার ধর্মকর্ম আছে, 

তম্মধো ভগবানের পরিচর্্যাই সর্ধপ্রকারে শ্রেষ্ঠ বলিয়৷ কীন্িত হইয়াছে। ( বান্তবিক), সকুল- 

প্রকার যজ্ঞ, তগন্তা, হোম ও তীর্ঘন্নানে যে ফল লাভ হইয়া থাকে, এক- বিষ পুজায় 

তাহার কোটিগুণেরও অধিক ফল লাভ হইয়া থাকে। সেই কারণে সর্বপ্রযত্ে 

সর্বোত্তম পুরুযোত্বমের অর্চনা করা লোকের কর্তব্য । এইরূপ এ গ্রন্থে উমামহেশ্বর সংবাদে 

লিখিত আছে;_-যে ব্যক্তি বেদপারগ ব্রাঙ্ধণকে সাগরান্ত ভূমি দান করেন, একবার মাত্র 

ভগবানের আরাধনায় সেই ফল লাভ হইয়া থাকে। যিনি নিরম্তর অন্ততঃ মাসার্ধকাল 

বিরুপ প্রবত্ত হন, তিনি যে পুরুষপুঙ্গব এবং বিষ্ণভক্ত, সে পক্ষে আর সন্দেহ নাই । 

দিন, প্বসের মধ্যগামী চইলে সে সময়ে যে ব্যক্তি বিষুঃ পূজা করেন, বন্বপূর্ণ বহদ্ধর! 

দানে:যে' ফললাভ হয়, তিনি সেই ফল প্রাপ্ত হইয়। থাকেন। যে ব্যক্তি প্রাভঃকালে 

গাোখান করিয়া সতত বিফুপূজা করেন, তিনি সহন্ত অগ্নিষ্টোম যাগের উৎকৃষ্ট ফল লাভ 

« তাংপর্ব্ -সকাম ও নিষ্কাম তক্কের পক্ষে হরিই একমাপ্র অবলগ্নীয় ; তবে নিষ্কামী, কর্মাফল তাহাকে 

অর্গণ করিস! তাহার কার্ধা করেন এবং কাসী, ধন জন যৌবন শ্্রীপুজ পরিধার লুগের কামনায় তাহারই উপাসন। 

করেন, উতভয়ের প্রার্থনায় এইগাত্র ভিন্রত1। 



৬৩৬ শ্ীত্রীহরিভক্তিবিলাসঃ। | ১১শ বিলাসঃ। 

কিং পুনর্ষোহচ্চয়ে্লিত্যং সর্ববদেবনমন্কৃতং । ধন্ঃ স কৃতকৃত্যশ্চ বিষুলোকমবাপু,য়াৎ ॥ ৮৪ ॥ 

কিঞ।-- 

দীক্ষামাজেণ কৃষ্ণন্ত নরা মোক্ষং নতি বৈ। কিং পুনর্ষে সদ! ভক্ত্যা পূজয়ন্তাচ্যুতৎ নরাঃ। 
ততৈব শ্রীত্রন্ষনারদসংবাদে ।__ 

ংসারেহন্মিন্ মহাঘোরে জন্নমৃত্যু ভয়াকুলে। পূজনং বাহুদেবস্ত তারকং বাদিভিঃ স্বতংা৮॥ 

স নাম স্থকৃতী লোকে কুলস্তেন হূলস্কতং । আধার; সর্ববভূতানাং যেন বিষুঃ প্রসাদিতঃ 1৮৬ 
যঙ্ঞানাং তপসাঞ্ধৈব শ্তভানামপি কর্ণাং ৷ তদ্বিশিষ্টফলং নৃণাং সদৈবারাধনং হরেঃ ॥ ৮৭ ॥ 

কলৌ কলিমলাক্রান্তা ন জানস্তি হরিং পরং। হেই্যস্তি তমীশানং কৃতকৃত্যান্ত এব হি। 
নান্তি শেয়োত্বমং ন্ণাং বিষ্ঞোরারাধনাৎ পরং ॥ ৮৮॥ 

শর (০ 3৩ ৮. 
পিউ পপ ০৯», (লন 

কালেধপি ॥৮৩/ এবং মধ্যাহ্থাদৌ কদাচিৎ ররর ফলমুক্ত1 দাদার কিমিতি 
1৮৪। বাদিভিঃ স্বতং সর্ববাদিনামেৰ সম্মতমিত্যর্থ; 1৮৫1 প্রসাদিতঃ আরাধিতঃ ॥ ৮৬ ॥ হরে- 

বদারাধনং তদেব যজ্ঞাদীনাং বিশিষ্টং ফলং ॥৮৭॥ উততমং শ্রেয়: ফলং সন্ধিরার্ধঃ। পাঠাস্তরং 
০ ৪ মত পাস পারার, তা উন রা ০৬ ৬ আস পপর রঃ পর 

করিয়। থাকেন: যিনি সায়ং সময়ে প্রযতভাবে সিটি অচ্চনা করেন, তিনি গোমেধ যজ্ঞের 
দুর্ণভ ফলের আঁধকারী হইয়া থাকেন। এইরূপে মধ্যাহথাদি সময়ে এবং অসময়ে যে ব্যক্তি 
ভক্তিসহকারে ভগবানের পূজা করিতে থাকেন, তাহার সকল কামনা পূর্ণ হইয়া থাকে । ৮৩। 
অধিক বলিবার প্রয়োজন নাই, যিনি নিত্যকাল সকল দেবতার নমস্কৃত নারায়ণের অর্চনা 
করেন,.তিনি ধন্য ও কৃতকৃত্য হইয়া, বিষুললোকে গমন করিয়া থাকেন। ৮৪। শাস্ত্রে আরও 
উল্লেখ' আছে 7_যখন লোকে হরিনাম দীক্ষা গ্রহণে মুক্তিলাভ করে, তখন ভক্তিপূর্ববক 
তাহার অর্চনায় যেকি ফল লাভ হয়, তাহা আর বলিবার প্রয়োজন কি ?। 

স্বন্দপুরাণে ব্রদ্নারদসংবাদে বর্ণনা এই )-_-এই মহাঘোর সংসার সতত জন্ম-ৃত্য-ভয়ে 
সমাকুল, ইহা হইতে উত্তীর্ণ হইবার পক্ষে একমাত্র বান্ুদেবের অর্চনাই প্রশস্ত উপায়, এই 
কথ৷ লকলবা্দী সম্প্রদায় স্বীকার করিয়া থাকেন। ৮৫। যিনি ভগবানের প্রসন্নতা লাভ 

. করিতে পারেন, তাহারই কৃতিত্ব, তাহার দ্বারাই তদ্বংশ অলঙ্কত, এবং তিনিই সর্বভূতের 
আধারম্বূপ। ৮৬।. সতত নারায়ণের অচ্চনা করাই লোকের যজ, তপস্যা এব অন্তান্ত 
শুভানুষ্ঠানের বিশিষ্ট ফল।৮৭। কলির জীবগণ পাপভারে সমাক্রান্ত হইয়া, হরির স্ব- 
রূপত্ব উপলব্ধি করিতে পারে না, কিন্তু এরূপ সময়ে যদি তাহারা বিষুঃপূজায় প্রবৃত্ত হয়,” তাহা 
হইলে তাহার্দিগকে কৃতকৃত্য বলিতে হইবে। অন্ত কথ! কি, বিষ্ণুর আরাধনা ব্যতিরেকে 

লোকদিগের শ্রেষ্ঠতম ফল আর দেখা যায় না।৮৮| বিশেষতঃ এই কলিষুগ তমঃ- 
সমাচ্ছন্», ্ুতরাং এ সময়ে সতত হরির পুজা! সর্ব! করণীয়; বাস্তবিক, সর্ধগত দেবদেব 
জগন্নাথের পুজ। ঘটিলে সকল দেবতার পুজা হইয়া থাকে। সর্বলোক-শ্রেষ্ঠ স্থ্রাস্থরনমন্তৃত 
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যুগেইন্মিন তামসে তম্মাৎ সততং হুরিমর্চয়েখ। অর্চিতে দেবদেবেশে শঙ্খচক্রগদাধরে। 
অঙ্চিতাঃ সর্বদেবাঃ স্থারযতঃ সর্বগতো হরিঃ | অচ্চিতে সর্বলোকেশে হুরাস্থ্রনমন্ততে। 

কেশবে কেশিকংসত্বে ন যাতি নরকং নরঃ॥ ৮৯ ॥ 

সকদভ্যঙ্চিতে। যেন হেলয়াপি নমৃস্কৃতঃ | স যাতি পরমং স্থানং ঘৎ সুরৈরপি পৃঁজিতং | 

সমস্তলোকনাখস্য দেবদেবন্ শাঙ্গিণঃ | সাক্ষান্তগবতো নিতাং পূজনং জন্মনঃ ফলং॥ 
তত্রৈবাগ্রে।__ 

অসারে খলু সংসারে সারমেতন্নির্ূপিতং। সমস্তলোকনাখশ্থ শ্রদ্ধয়ারাধনং হরেঃ॥ 

কিঞ+।__ 

_ যত্র-বিষ্ণকথা নিত্যং ঘত্র তিষ্ঠন্তি বৈষ্ণবা: | কলিবাহা! নরান্তে বৈ যেহচ্চয়ন্তি সদা হরিং 
কাশীখণ্ডে ।_- 

হরেরারাধনং পুংসাং কিং কিং ন কুরুতে বত। পুত্রমিত্রকলত্রার্থং রাজান্বর্গাপবদং ॥ 

হরত্যঘং ধ্ব'সয়তি ব্যাধীনাধীন্লিরস্ততি । ধর্মমং বিবর্ধয়েৎ ক্ষিপ্রং প্রষচ্ছতি মনোরথং॥ 
অতএব স্বান্দে। - 

ধবং প্রতি শ্রীমারকণ্ডেয়শ্য বচনং।__ 

সকদভ্যঙ্চিতো৷ যেন দেবদেবে! জনার্দিনঃ | স প্রাপ্মোতি পরং স্থানং ১০০০৪ 

তথাঙ্গিরসঃ। 

যন্তাস্তঃ সর্ববমেব্দং যশ্ত নাস্তে। মহাত্মনঃ। তমারাধয় গোবিন্দং স্থনম্্যং যদীচ্ছসি॥ 

পুলস্তস্য । 

_ গরং ব্রদ্ধ পরং ধাম যোইসৌ শাঙ্বতপূরুষঃ | তমারাধা হরিংযাতি মুক্তিমপাঁতিদুনন ভাং॥ 

্প্টং॥৮৮॥ নরঃ গাপকদপি নরকং ন যাতি।৮৯॥ সর্কোতমোতমং স্থানং প্রীবৈকু্ 
2২ পপ পপ পপ পপ 

কেশিহস্তা কেশবের আরাধন! করিলে লোককে আর নিরয়যনত্রণা ভোগ করিতে হয় না। ৮৯ 
ধিনি জগংপূজ্য হরির অন্ততঃ একবার মাত্রও পৃজা করেন, যিনি অবহেলাক্রমে তাহাকে 
নমস্কার করেন, তিনি স্থ্রেন্ত্রবাঞ্ছিত পরম পদ লাভ করিয়া থাকেন। সমন্তলোকনাথ দেব- 

দেব ভগবান্ নারায়ণের নিত্য পুজাই জন্মের সাক্ষাৎ ফল। এ পুরাণের কিঞ্িদিগ্রে উল্লেখ ;--. 
র্ধ! পূর্বক ভ্রিলোকনাথ অনাথনাথের অর্চনাই অসার সংমার মধ্যে একমাত সার পদার্থ 

' বলিয়া নিরূপিত হইয়াছে। আরও প্রকাশ ;-_যেখানে নিত্যকাল ভগবং-বথা-প্রসঙ্গ উতথা- 
পিত হইয়া! থাকে, যেখানে বৈষ্ঞবগণ বাস করিয়া থাকেন, এবং ধাহারা সত্তত বিষ্ুর অচ্চিনা 

করেন, তাহারা কলির বহির্ভত জানিবে /--তাৎপর্ধ্য -তাহাদের প্রতি 'কলির প্রভাব 

প্রকাশ প্রায় না। 

_ কাশখণ্ডে প্রকাশ; হরির আরাধনায় লোকের কি ন! লাভ হইয়া! থাকে? পুত্র, মি, 
কলত্র, রাজ্য, স্বর্গ, অপবর্গ এ সমন্তই হরি আরাধনার ফল; অন্ত কথ! কি, ইহাতে পাপ- 
ধ্বংদ ও আধিব্যাধি দুর হয় এবং ধর্শবৃদ্ধি ও মনোরথলিদ্ধি ঘটিয়া থাকে। কন্দপুরাণে 

সপ শনি 
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পুলহন্। 

ঠন্্মিন্্: পরং স্থানং যমারাধ্য জগৎপতিং। প্রীপ যজ্গপতিং বিষুং তমারাধয় স্ত্রত॥ 
বশিষ্ঠন্ত। 

্রাগোতারাধিত বিফো মনস! যদ্যদিচ্ছতি | ত্রৈলোক্যান্তর্গতং স্থানং কিমু সর্বোত্তমোত্তমখ৯% 
যান্যান্ কাময়তে কামান্ নারী ব| পুরুষোইগি বা । তান্ সমাপ্রোতি বিপুলান্ সমারাধা জনার্দনং 

অগন্ত্যসংহিতায়াং।-_ 

আরাধ্যৈব নরো বিুং মনসা যদঘদিচ্ছতি। ফলং প্রাপ্রোত্যবিহতং ভূরি স্ব্পমথাপি বাঃ৯১৪ 
ঈদৃশং বিষুপুরাণেইপি কিঞ্চিদধিকং চেদং।-_ 
শ্রীমরীচেঃ |__ 

অনারাধিতগৌবিন্দৈর্নরৈঃ স্থানং নৃপাত্বজ | ন হি সংপ্রাপাতে শ্রেষ্ট তমা াধযাচ্যুতং ), 
কিঞ্চ তত্রৈব।-_ 

ভৌমান্ মনোরখান্ সব বগবনদাং তথাম্পদ। প্রাপ্রোত্যারাধিতে বিফো নির্বাণমপি চোত্বমং॥৪২ চোত্তমং।৮২ 
লোকমপি প্রাপ্লোতি ত্রৈলোক্যান্তর্গতং প্রাপ্মোতীতি কিমুত বক্তব্যমিতার্থ:॥ ৯, ॥ স্বয্ং 

ভূরি বা যদ্যদিচ্ছতি তৎফলমারাধ্যৈব আরাধনমাত্রং কৃত্বা সন্ভ এব অবিহতৎ সর্ধবোপত্রবরহিতং 
অনশ্বরঞ্চ প্রাপ্মোতি॥ ৯১ । 

বগবনদযমান্পদং প্রীবৈক্ঠলোকং। মুমুক্ষশ্চেৎ নির্বাণমপি প্রাপ্রোতি। যা স্বগবন্দাং 
গ্্বলোকং হ্মলোকংবা উত্তম নির্বাণ ১১১ শ্রীবৈকুষ্ঠলোকং। যন্ধা নির্বাণং 

অন্ততঃ একবার মাত্র দেবদেব জনার্দনের অষ্চনা করেন, তিনিই পরমপদ অধিকার রে 

থাকেন; অঙ্গিরাও এরূপ বলিয়াছেন; _যদ্দি তুমি উৎকৃষ্ট স্থান পাইবার অভিলাষ কর, 

তাহা হইলে ধাহার অন্তর মধ্যে এই নিখিল জগৎ অবস্থিতি করিতেছে এবং যিনি অস্তবিহীন, 

সেই অনন্ত. গোবিন্দের আরাধন! করিতে থাক। পুলস্তের উক্তি;--ধিনি পরমত্রক্ষ, 
পরম ধাম, ও নিত্যপুরুষ, সেই হরিকে আরাধন! করিলে ছুলভ মুক্তিও করস্থ হইয়া থাকে। 

গুলহের বাক্য ;-হে স্তুত্রত! যে জগংপতি ঘজ্ঞপতি কমলাপতির আরাধনা করিয়া ইন্র 
স্থরপতি হুইয়াছেন, সেই উপেন্ত্রেরই আরাধনা করিতে হয়। বশিষ্ঠের বাক্যে প্রকাশ ;--যখন 
ভগবান্ নারায়ণের আরাধনা করিলে সর্বোৎকৃষ্ট বৈকুঠলোক লাভ হইয়া থাকে, তখন মনে 

ইচ্ছা করিলে যে তৈলোক্যান্তরগত অন্তান্য উৎকৃষ্ট স্থান লাভ ঘটতে পারিবে, সে কথা আর 
কি বলিব 11৯৯ নয়ই হউক, বা নারীই হউক, যে ব্যক্তি যাহা কামনা করে, হরি আরা 
ধনায় ডাহা অধিক পরিমাণে পাইয়া থাফে। অগন্তযসংহিতায় লিখিত আছে;- লোকে 
মনোৌমধ্যে অঙ্গ, বা৷ অধিক যাহা কামনা করে, বিষ্ণুর আরাধনায় তাহা নির্বিস্বে প্রাপ্ত হইয়া 
থাকে ।৯১। বিষুঃগুরাণ এতদপেক্ষা অধিক বলিয়াছেন তাহাতে ময়ীচির উক্তি এই )-হে 

নৃপনন্দন ! উত্তষঙ্নোক হরিকে আরাধন! না করিলে উত্তম স্থান প্রাপ্ত হওয়া যায় না; অতএব, 



. ১১শ বিলানঃ |] শ্ী্রীহরিভক্তিবিলানঃ। ৬৩৯ 

তথা বরক্ষবৈবর্তে ।-_ 
' . যংপাদোদকমাধায় শিবঃ শিরসি নৃত্যতি। যন্নাভিনলিনাদাসীদত্রন্মা লোকপিভামহঃ ॥ 

 যদিচ্ছাশক্তিবিক্ষো ভাদ্র্ধাপ্ডোস্তবসংক্ষয়ৌ। তমারাধয় গোবিন্দ স্থানমগ্র্যং যদীচ্ছমি ॥ 
নারসিংহে মার্বত্য়েসহম্রানীকসংবাদে 1. 

ষন্তর সম্পৃজয়েক্সিত্যং নরসিংহং নরেশ্বর। ম ন্বর্গমোক্ষভাগী স্যান্নাত্র কাধ্য। বিচারণ| ॥ 
তম্মাদেকমন! ভূত্ব! যাবজীরং প্রতিজ্ঞয়। ॥ অর্চনান্নরসিংহন্ত সংপ্রাপ্সোত্যভিবাঞ্ছিতং ॥ 

তত্ৈব শ্রীব্যাসপ্তকসংবাদে ।- শ্রীমার্কেযমৃত্যুপ্যসংবাদানস্তরং | 

নরটক.পচ্যমানস্ত্ যমেন পরিভাষিতঃ | কিন্তু! নার্চিতো৷ দেবঃ কেশবঃ ক্লেশনাশনঃ ॥ 

উদকেনাপ্যলাভে তু ভ্রবাণাং পৃজিতঃ প্রতৃঃ। ঘে। দদাতি স্বকং লোকং সত্বয় কিন পৃজিতঃ।৯৩ 

নরসিংহা হধীকেশ: পুগুরীকনিতেক্ষণ: | ন্মরণানুক্কিদে নৃণাং স ত্য! কিং ন পুজিতঃ ॥ 
বৃহয্ার্দীয়েইদিতিমাহাত্যো শ্রীস্থতোক্কৌ ।__ 
যত্র পৃজাপরো বিষ্বোন্ত্র বিস্বো ন বাধতে | । রাজ! চ তস্বরশ্চাপি ব্যাধসচ ন সম্তি হি।৯৪। 
রস পপ ৯ পপ 

মোক্ষং তম্মাহুত্বমথ ্রীবকুঠলোকমপি। ॥৯২॥ গাদ্যাদীনামলাভে লতি উদকেনাপি পৃজিতঃ 
সন্॥ ৯৩। স্মরণাদপি মজিদ: | রাজ! তত কৃতোপত্রব ইত: ॥ ৯৪। আর্য সমাগীষত্ার্চ- 

তুমি অচ্যুতের অর্চনা কর । স্থানে আরও উন্বেখ হইয়াছে, (েন্ বৃথা কি,) ভগ- 
ধানের আরাধন! করিলে, পার্থিব যাবতীয় মনোরথ সিদ্ধি এবং স্বর্গবন্দ্য ঈখকর ফ্রবলোক, 

নির্বাণমুক্তি”ও উত্তম শ্রীবৈকৃলোক প্রাপ্ধ হওয়া যায়। ৯২। টু 
ব্রক্ষবৈবর্তে লিখিত আছে 7__যদীয় পার্দোদক মস্তকে ধারণ করিয়া, পঞ্চমণ্তক শিব নৃত্য 

করিয়া থাকেন, ধাহার নাভিকমল হইতে লোকপিতামহ কমলযোনির উৎপত্তি, ফাহার 

ইচ্ছাশক্তিবিক্ষোভে ব্রন্াণ্ডের স্ত্টি ও লয় ঘটিয়! থাকে, যদি উৎকৃষ্ট স্থান ঈপ্সিত হয়, তবে 

শ্রীগোবিন্দের পদারবিন্দ আরাধনা কর। এইরূপ বৃসিংহপুরাণে মার্কত্যয়েসহত্রানীকসংবাদে 

বর্ণনা আছে; - হে নরেন্দ্র! যিনি নিত্যকাল নরসিংহের সমারাধনা করেন, তিনি যে স্বর্গ ও 

মোক্ষের অধিকারী হইয়। থাকেন, সে বিষয়ের বিচার কর! নিপ্রয়োজন; অতএব) একমনে 

প্রতিজা পূর্বক সেই দেবদেবের অর্চনা! করিলে, অভীষ্ট ফল লা হইতে পারিবে । এ নৃসিংহ- 
পুরাণেই প্রীব্যাস ও শুকদেবসংবাদে মার্কণ্ডেয় ও মৃত্যুঞ্জয় সংবাদের পর এইরূপ উক্তি আছে; 
যম একব্যক্তিকে নরকে পচিতে দেখিয়া! জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, হে নর ! তুমি নারায়ণের পূজা 
কর নাই কেন? তাৎপর্য, তাহা হইলে তোমার এ ছূর্গতি হইত ন|। ঘ্রিনি উপচারাদির 
অভাবে জল দ্বার! অঙ্চিত হইলে পৃজককে মুক্তি দিয়! থাকেন, তোমার তাঁহার পৃজা নাকরি- 
বার কারণ কি?। ৯৩। যে নরসিংহ ব্বযীকেশ কমললোচন নারায়পকে শ্বরণ .করিলে তিনি 
মুক্তিদান করিয়! থাকেন, তুমি কি তাহার পুজ! কর.নাই?. 

বৃহয়ারদীয় পুরাণে অদদিতিমাহাব্্যে প্ীন্ুতের উক্তিতে প্রকাশ ।__যেখানে বিছুপৃজা- 



৬১৪০ | শ্রীক্হরিভক্তিবিলাসঃ | | ১১শ বিলাসঃ॥.. 

প্রেতাঃ পিশাচাঃ কুম্বাপড গ্রহ! বালগ্রহান্তথা । ভাকিন্তো রাক্ষমাশ্ৈব ন ৮ 
তটত্রব যমভগীরথসংবাদে ।-- 
পটঁত্রৈঃ পুশ্পৈঃ ফলৈর্ববার্চ্য পূজারহিতমচ্যুতং | স যাতি বিষ্ণপালোক্যং কুলসপ্তুতিসংযুতঃ ॥৯৫। 
তত্রৈব ধ্বজারোপণমাহাত্েশ্রীবিষুংদূতানামুক্কৌ।__ 
উৎক্রান্তিকালে যন্নাম শ্রুতবস্তোইপি বৈ সকৎ। লভভ্তে পরমং স্থানং কিমু শুজষণে রতাঃ 1৯৬ 
ুদুর্তং বা মূহূর্তার্্ং যন্তিষ্টে্ধরিমন্দিরে। সযাতি পরমং স্থানং কিমু শুশ্রষণে রতাঃ। 
তত্বৈব বিভাগ্তকমুনেঃ স্থমতিনৃপং প্রতি 1 
অবশেনাপি যৎ কর্ণ কৃতত্ত স্থমহৎ ফলং। দদাতি নূণাং রাজেন্দ্র কিং পুনঃ সম্যগঞ্ভন! ॥ 
প্রায়শ্চিত্ত প্রকরণাস্তে।-_ 

সম্পক্কাঁদ্ যদি বা মোহাদযন্ত পৃজয়তে হরিং। সর্ব পাপবিনির্ধজঃ স যাতি পরমং পদং ॥ 
সর্বাস্তরায়। নশ্স্তি মনঃশুদ্ধিশ্চ জায়তে । পরং মোক্ষঃ লভেচ্চৈব পুজ্যমানে জনার্দিনে ॥ 
ধর্শার্থকামমোক্ষাখ্যাঃ ুরুযারথাঃ সনাতনাঃ ৷ হরিপুজাপরা ণাস্ত সিধ্যস্তে নাত্র 888 
পা পার এ ৯ 

যিত্বা!। পৃূজারহিতম্ অরণান্তত্াদিন! কেনাপ্যপৃজ্যমানং ॥ ৯৫ । উৎক্কান্তিকালে মরণসময়ে 
॥ ৯৬। যন্ত কর্ণ কিঞ্চিৎ পরিচর্ধ্যাদিরূপং ॥ ৯৭ ॥ হে সত্তমাঃ যদ্ধা পরমোগ্ধমা ইতি যজ্ঞাদীনাং 

রশ 

৯. স্পট ০ পপ তা | তাত ০ সপ পপ রন 

সদ 0৯৪০ মি 

পরায়ণ লোকে বাস করিয়া থাকে, সেখানে কোনও বিস্ববাধা থাকে না; (অন্ত কথ! কি) 
তথায় রাজা, তস্কর, বা! ব্যাধির কোনও উপদ্রবই থাকে না। ৯৪। কি প্রেত, কি পিশাচ, কি 
কুম্মাণ, কি গ্রহাদি, কি ডাকিনী, কি রাক্ষস, কেহই বিষুপুজকের প্রতি পীড়ন করিতে পারে 
না। এ পুরাণে যমভগীরথসংবাদে লিখিত আছে ;__-ঘিনি পৃজা-রহিত * অচ্যুতকে পত্র, পুষ্প 
ও ফল দ্বারা অর্চনা করেন, তাহার স্চতিকুলসহিত বিষুঃসাযুজ্যু লাভ হইয়া! থাকে | ৯৫। 
এ বৃহয্ারদীয় পুরাণে ধ্বজারোপণমাহাজ্য্ে বিষুদূতদিগের কথায় প্রকাশ; খন প্রাপ্রয়াণ- 
সময়ে 'নারায়ণের একবার মাত্র নামোচ্চারণ শ্রবণ করিয়া, জীবগণ অনায়াসে সেই দিব্য 
ধামে গমন করে, তখন সতত তীহার পরিচর্যা করিলে যে, কি ফল লাভ হইতে পারিবে, 
তাহা আর কি বলিব ?। ৯৬। যে ব্যক্তি মুহূর্ত, বা তদর্ধকাল, হরিমন্দিরে অবস্থিতি করে, 
যখন তাহার দিব্য গতি অবধারিত, তখন সতত সেবাকারীদিগের কথ! আর কি বলিতে 
হইবে? এ পুরাণেই স্থমতি নৃপতির প্রতি বিভাগ্ক মুনির বাক্যে এপ প্রকাশ।-_-অবলীলা- 
ক্রমে ধাহার কার্য করিলে লোকে যখন স্থমহৎ গতি প্রাপ্ত হইয়। থাকে, হে রাজেন্ত্র! তখন 
সম্যক্ সেবার কথা আর কি বলিতে হইবে? এইকপ প্রায়শ্চিততপ্রকরণের অস্তে বর্ণনা ;-. 
যিনি সম্বন্ধ, বা মোহনিবন্ধন বিষুণপুজায় তৎপর হন, তিনি সকলপ্রকার পাপ হইতে মৃক্ত 

* লোকালয়ে মোৌকনাধ হরিমুর্তির প্রতিষ্ঠা, বা৷ পুগ। হওর| অনন্ভব নহে, কিন্তু সেই মুরারি বিপিনবিহারী 
থাকিলে, তথায় ডাহার পুজা! হওয়| নিতান্ত জমম্ভব 7 এঅন্ত বল! হইয়াছে) অরণা মধ্যে পুজা-রহিত অচাতসষ্তি 
দর্শন করিয়া! যদি ফল পুষ্গ।দি ধার! কেহ তাহায় অর্চন| করে, তাহ! হইলেও তাহার দিব্য গতি ঘর! থাকে । 



১১শ বিলাসঃ।] ীপ্ীহরিভক্তিবিসাঁসঃ। ৬১ 

সর্বতীর্থানি যজ্ঞাশ্চ সাঙ্গ। বেদাশ্চ সত্তমাঃ। নারায়ণার্চনশ্যৈতে কলাং নারৃস্তি ফোড়শীং ॥৯৮। 

শ্ীবিষুতোষবিধিপ্রশ্্োত্তরে ।__ 

সত্যং বচিনি হিতং বচ্ি সারং বচি] পুনঃ “নঃ 1 অসারোদগ্রসংসারে সারং যদ্িষুপৃজনং ॥ 

উপলেপনমাহাত্ম্যাস্তে।__ 

অকামাদপি যে বিষ্চোঃ সক পৃজাং প্রকুর্ববতে | ন তেষাং ভববন্ধস্ত কদাচিদপি জায়তে ॥ 

যজ্ঞধ্বজোপাখ্যানাস্তে ৷ 

তম্মাৎ শৃণুত বিপ্রেন্ত্র দেবে! নারায়শোইব্যয়ঃ। জ্ঞানতোইজ্ঞানতো৷ বাপি ডি [নাং বিমুক্তিদঃ। 

তে বন্দ্যান্তে গ্রপৃজ্যাশ্চ নমন্কার্যযা বিশেষতঃ | যেহচ্চয়গ্ি মহাবিষণং প্রপন্নার্তি প্রণাশনং | 

যে যজস্তি স্প্হাশূন্তা! হরিংবা! হরমেব বা । তএব তুবনং সর্বং পুনস্তি বিবুধ্যভাঃ ॥ ৯৯ ॥ 

পান্সে শ্রীনারায়ণনারদসংবাদে পূজা বিধি প্রসঙ্গে ।_ 

মন্তক্কো৷ যে মদচ্চাঞ্চ করোতি চিন ৷ তন্থান্তরায়ঃ স্বপ্নেইপি ন তবতাভয়ে। হি সঃ ॥ 
০০০ ৩. সপ পপর রর টপ সপ -্পীশ শিশ্ন সস পপ ৮ পপ জা 

চে সত পপ আপি 

বিশেষণ ॥ ৪৮ ॥ হে বিবুধ্ষভাঃ যা ত এব বিবু্ষভাঃ বিছা; দেবোতম! বা ॥৯৯॥ যদ] 
সপ কপাল পর সা রে প 

হইয়া, কৈবল্য পদ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। (অন্য কথা কি,) হরির আরাধনায় লকলপ্রকার 

অন্তরায় বিদূরিত, চিততশুদ্ধি প্রকাশিত এবং উতকষ্ মোক্ষফল করতরস্থ হয়! থাকে। ধাহীর৷ 

হরিপৃজাপরায়ণ, নিশ্চয়ই তাহাদের ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ নামক সনাতন পুরুষার্থ লাভ 

হইয়া থাকে । ৯৭। কি নিখিল তীর্থসকল, কি উংকষ্ট যাগাদি। * অথব1 সাঙ্গ বেদ-সমূহ, 

ইহাদের কিছুই নারায়ণ-পৃজার যোড়শাংশের যোগ্য হইতে পারে ন1। ৯৮। 

্রীবিষ্ঃতোষণবিধির প্রশ্নোত্তরে লিখিত হইয়াছে ;__আমি সত্য বলিতেছি, হিত বলিতেছি 

এবং বারংবার সার কথ| জানাইতেছি, অপার ভীষণ সংসার-মধ্যে কেবল বিষুপুজাই সার- 

সামগ্রী । উপলেপন-মহাত্য্যের অস্থে বর্ণিত হইয়াছে ;_ ইস্থা। ন! করিয়াও ধাহারা একবারমাত্র 

বিষুঃপৃজা। করিয়! থাকেন, তাহাদিগকে আর ভববন্ধনে বদ্ধ হইতে হয় না। এইরূপ যজ্ঞধ্বজের 

উপাখ্যানের শেষভাগে লিখিত আছে হে বিপ্রেন্্রবৃন্দ ! আপনার শ্রবণ করুণ, যাহার! 

জানত: বা অজ্ঞানতঃ অব্যয় বিষ্ণুর পূজা! করিয়া থাকেন, তাহারা বন্দনীয়, পৃজনীয়, ও নম 

হইয়া থাকেন) ধাহারা নি্পূহভাবে প্রপন্নের গীড়া নাশক হরিহরের পৃক্জা! করেন,তাহারা নিখিল 

ভূবন পবিত্র করিয়া থাকেন।৯৯ পদ্মপুরাণে শ্রীনারায়ণনারদসংবাদে পুজ্জাবিধি-প্রসঙ্গে প্রকাশ) 

যে ভক্ত যথাবিধি আমার অর্চনা করেন, স্বপ্নেও তাহার বিষ্ন হয় না, এবং তিনি সর্বদা! নির্ভয়ে 

অবস্থিতি করেন । এ পদ্বপুরাণের বৈশাধমাহাত্ম্যে নারদ-অন্বরীযকোপকথনে বর্ণিত 

হইয়াছে; __অজিত বিষু/কে যথাভক্তি পৃজ! করিলে পুত্র, কল, দীর্ঘ জীবন, রাজত, বর্গ, 
১০২১ 

& টীকাকার-মতে €সত্তমাঃ) এই পদটী সন্থোধনবিহিত। অথবা9 'ঘজ+ এই পদের বিশেষণ ? কল কথা, উতর 

দিকে ইহায় অর্ধের অসঙ্গতি ঘটে না; যাহ হউক, আমরা সমধিক সঙ্গত বিবেচঙার উহ! বর বিশেষণ 

বলির! হণ কমিলাম। 
৯ 

০ ০ ৯০ শপ এ» 



৬৪ং গ্রপ্রীহরিভক্তিবিলাসঃ। [ ১১শ বিলাস: 

তত্রৈব বৈশাখমাহাত্য্যে নারদান্বরীষসংবাদে ।-- 
পুত্রান্ কলত্রান্ দীর্ঘায়ু রাজা, স্বর্গাপবর্গকং | স দগ্যাদীপ্সিতং সর্ব ভক্ত সংপৃজিতোইজিতঃ ॥- 

নরকেইপি চিরং মগ্নাঃ পূর্ববজা! যে কুলঘ্বয়ে। তত্রৈব যাস্তি তে স্বর্গ যদার্চতি সুতো! হরিং।১০, 

তত্রৈব শ্রীযমত্রাঙ্ষণসংবাদে চ৮। -- 

অনারাধ্য হরিং ভক্ত্যা কো লোকান্ প্রাপু য়াছধঃ। আরাঁধিতে হরৌ কামাঃ সর্ব করতলস্থিতাঃ। 
বিষুরধর্শোত্বরে ।- শ্রীকুষ্ণামৃতস্তোত্রে।_ 
সোহপি ধন্যতমে! লোকে যোইন্চয়েন্চুতং সৎ । কিং পুনঃ শ্রদ্ধয়। যুক্তং হ্থপুশ্পৈঃ প্রতিবাসরং॥ 

বৈধণবানপি যে নিত্যং প্রপত্থস্তযর্চযস্তি চ। তেহপি বিষুপদং থাস্তি কিং পুনবিষুসেবকাঃ 
স যোগী স বিশ্ুদ্ধাত্বা স শাস্তঃ স মহামতি স শুদ্ধঃ স চ সম্পূর্ণ: কৃষ্ণং সেবেত যো৷ নরঃ॥ 

অগন্ত্যসংহিতায়াং ।_- 

অনন্যমনসঃ শশ্বদগণয়স্তোইক্ষমালয়া। জপস্তো রাম রামেতি স্থখামৃতনিধো মনঃ। 

প্রবিলাপ্যামৃতীতভূয় স্থখং তিষ্ঠন্তি কেচন ॥ ১১ ॥ 

পরিচর্ধ্যাপরাঃ কেচিৎ প্রাসাদেঘেব শেরতে। মন্দ্যমিব তং ভ্রষ্ং ব্যবহর্ত,& ব্ুবৎ১* ২ 

তেষাৎ হুতঃ কুলোৎপন্নো হরিমর্ডয়তি॥ ১০০॥ অসৃভীভূয় জীবন্মু্ে। ভূত্বা॥ ১*১॥ 
তেভ্যোথপি পুজাপরাণাং মাহাত্মমাহ পরিচর্য্যেতি | প্রামাদেষেব শেরত ইতি সদা 
ভগবংসান্গিধ্যেন পরমনৈশ্চন্ত্যাদিনা চৈহিকপরমন্্খমুক্তং। তং শ্রীরামং মন্থ্য্যমিব 

_লোকব্যবহারা্যছমারিণং . অষইঈম্ অতো বন্ধুবৎ তেন সহ ব্যবহ রত, রঃ _বিহত্্ মপি প্রেম- 

এমন কি, মোক্ষ প্রভৃতি সমুদায় অভীষ্ট ফল লাভ হই থাকে। ধাহাদের কুলোদ্তব পুত্রগণ 
হরির অচ্চনা করেন, তাহাদের কুলদ্বয়োৎপন্ন পূর্বপুরুষগণ চিরকাল নরক-নিমগ্র থাকিলেও 

সম্তানদিগের স্থকৃতি-বলে স্বর্গ.গমন ঘটিয়া থাকে। ১০*। এ পদ্মপুরাণে যমত্রা্ষণসংবাদে 
বর্ণিত আছে; হরিকে ভক্তিপূর্বক আরাধনা না করিয়া কোন্ পণ্ডিত লোকে স্বর্গাদি-সখ 
ভোগ করিতে পারেন? বাস্তবিক, হরিকে আরাধনা করিলে সকলপ্রকার কামনাই 
করতলম্থ হয়৷ থাকে । বিষুধর্মোপ্তরে শ্রুকষ্ণামৃত-স্তোত্রে বর্ণনা এই ;_যদি কোন ব্যক্তি 
একবার মাত্র ভগবানের অঞ্চনা করিয়া যখন সংসারে সার্থকজন্ন৷ হইয়া! থাকেন, তখন 
প্রতিদিন তক্তিভাবে স্থরম্য কুস্থমে দেবার্চন করিলে যে, কি,ফল লাভ হইবে, তাহা আর 
কি বলিব? ধাহার! প্রতিদিন, বৈষ্ণবের অর্চনা ও বৈষ্কবমূর্তি দর্শন করেন, তাহাদের যখন 
বিষ্ণলোকে গতি হইয়া থাকে, তখন বিষুভক্তের কথ! আর কি বলিব? যে ব্যক্তি শ্রীরুফ- 
সেবায় ত২পর হন, তিনি যোগী, বিশুদধাত্মা, শান্তমতি, পবিত্র, মহামতি ও সর্বার্থপরিপূর্ণ 

হইয়। থাকেন। 

অগন্ত্যসংহিতায় উল্লেখ আছে;- গেবক-মগ্ুলীর মধ্যে কতকগুলি নিরন্তর জপমালা 

ধারণ করিয়া গণন। দ্বারা রাম নাম জপ করত, স্থখ-সিন্ধুতে নিম করিয়া অমৃতাস্থাদ পূর্ববক 
জীবনুক্ততাবে অবস্থিতি করেন। ১*১। কোনও কোনও ভক্ত সেবানিরত হইয়া 



১১শ বিলাস: |] ভ্ীস্্হরিভক্তিবিলামঃ। ৬৪৩ 

কিঞ্চ।-- 

*. যথা বিধিনিষেধো তু মুক্তং নৈবোপসর্পতঃ । তথা ন স্প্শতো৷ রামোপাসকং বিধিপূর্ববকং ॥ 
শ্রীভগবদগীতাস্থ।-_ 

এবং সততযুক্তা যে ভক্তান্বাং পরু'পাসতে। যে চাপ্যক্ষরমব্যক্তং তেষাং কে যোগবিত্তমাঃ১*৩ 

ইত্যজ্জনেন পৃষ্টঃ শ্রীভগবান্থবাচ ।-_ 
মধ্যাবেশ্ত মনে| যে মাং নিত্যযুক্ত1| উপানতে। 

দয়া পরয়োপেতান্তে মে যুক্ততম! মতাঃ॥ ইত্যাদি | ১০৪ ॥ 

_বিশেষসম্পত্া ্পত্ত্যা পাঁরলৌকিকপরমন্তথং  চোক্তং।  এতচ্চ শ্রীভাগবতামূতোত্তরখণ্ডে 

সম্যক নিরূপিতমন্তি। অনন্যেত্যাদয়ঃ শ্লোকা যগ্ভপি ভগবঘুক্তি-মাহাত্মেযে লিখিতুং 

যুজ্যন্তে তথাপি পরিচর্ধ্যাপরা ইতি উপামকমিতি চেত্যুক্ত্যা পরিচর্য্যো-পাসনয়োঃ 
প্রাধান্যে পৃজাপরতামাত্রাভিধানাদত্র লিখিতাঃ। এবমগ্রেহপু[হং ॥ ১০২॥ পূর্ববং 

মৎকম্মুৎ মপরম ইত্যেবং ভক্তিনিষ্টস্ত শরেষ্টত্বমুক্তং। কৌন্তেয় প্রতিজানীহি ন মে ভক্ত 
ইত্যা্দিনা চ তত্র তশ্যৈব শৈষ্ঠ্যৎ বর্ণিতং। তথা তেষাং জ্ঞানী নিত্যযুক্ত একভক্তিির্ধশি- 
য্যত ইত্যাদিন। সর্ববং জ্ঞানপ্লবেনৈবেত্যাদিন! চ জ।ননিষ্টন্য শৈষ্্যমুক্তং এবমভয়োঃ শ্রেষ্ঠ্েহপি 

বিশেষজিজ্ঞাসয়৷ শ্রাভগবন্তমজ্জবনঃ পৃচ্ছতি এবমিতি। এবং সর্বকর্মার্পণাঁদিন৷ সততং যুক্তা- 

স্তরলিষ্ঠাঃ সস্তে। যে ভক্তান্ত্াং পযু$পাসতে সমারাধয়স্তি যে চাপ্যক্ষরং ব্রহ্ম অব্যক্তং নির্ববিশেষ- 

মুপাসতে তেষামুভয়েযাং মধ্যে কে অতিশয়েন যোগবিদঃ শ্রে্টা ইত্যর্থ; ॥ ১০৩॥ তত্র 
থমাঃ শ্রেষ্ঠা ইত্যুত্তরং শ্রীভগবানাহ ময়ীতি। ময়ি পরমেশ্বরে সর্বজ্ঞতাদিগুণবিশিষ্টে 

সাক্ষাত্ভুগবতি শ্রীরুষেে মন আবেশ্ট একাগ্রং কৃত্বা নিত্যং যুক্তাঃ মদর্থকর্মানুষ্ঠানাদিনা মন্িষ্ঠাঃ 

স্তঃ শ্রেষ্ট শ্রন্ধয়। যুক্তাঃ যে মামারাধযস্তি তে যুক্ততমা মেইভিমতাঃ ॥ ১০৪॥ যন্ত মম 

্রীরামচন্ত্রকে নরদেহধারী দর্শন ও তাহার মহিত সৌহ্গ্ মংস্থাপন করিবার জন্য দেবালয়ে 
শয়ন করিয়া থাকেন। ১*২। এ গ্রন্থে আরও বর্ণিত হইয়াছে ;__যেরপ মুক্ত পুরুধ বিধি- 
নিষেধের বাধ্য হন না, সেইরূপ বিধিপূর্বক আরাধনা করিলে, বামতক্তের নিকটে 

বিধি নিষেধ আপনাদের প্রভাব প্রকাশ করিতে পারে না। শ্রীমন্তগবদগীতাতে 

প্রকাশ;-হে ভগবন্! এইরূপে সতত সমাহিত চিত্তে যে সকল ভক্ত আপনার 

আরাধন। করেন, এবং ধাহারা আপনাকে অক্ষর ও অব্যস্ত বোধ করিয়া থাকেন, 

ইহাদের মধ্যে কোন্ ব্যক্তি শ্রেষ্ঠ যোগী? ১০৩॥ অজ্জুন এইরূপ প্রশ্ন করিলে 
তগবান্ তদ্বাক্যের সমূচিত উত্তর দিতেছেন। ধাহারা আমাকে পরমেশ্বর জানিয়া, 
আমাতে মন সমর্পণ পূর্ব্বক সতত একাগ্রচিত্ত হইয়৷ আমারই উপাসনা করেন, আমার বিবে- 
চনায় সবিশেষ শ্রদ্ধাবান্ সেই যোগিগণই শ্রেষ্ঠ । ১০৩॥ এইবপ শ্রীমস্তাগবতের চতুর্থ স্দ্ধে 
পৃথুবাক্যে প্রকাশ; হে প্রজাপুঞ্জ | একমাত্র পরমেশ্বরই জীবকুলের মুক্তিদাতা, তিনি ছিন্ন 

অন্য কাহারও মুক্তি প্রদানের সাধ্য নাই, কারণ তাহাতে ও জীবে বিশেষ ভেদ নাই।অত- 



৬৪৪ পষ্রীহরিভক্তিবিলাসঃ |... [১১শবিলাস;। 

চতুর্থন্ধ শ্রীপৃথৃক্তৌ 1__ 
যৎপাদসেবাভিরুচিন্তপন্থিনামশেষজন্মোপচিতং মলং ধিয়ঃ। 

সদ্যঃ ক্ষিণোত্যন্হমেধতী সতী যথা পদাস্ুষ্ঠবিনিঃস্যতা সরিৎ ॥ ১০৫ ॥ 
কিঞ্চ নারদোক।__ 

যথা তরোমমূ্লিনিষেচনেন তৃপ্যস্তি ততস্বদ্বতুজোপশাখাঃ | 
প্রাণোপহারাচ্চ যথেন্দিয়াণাং তখৈব সর্বার্থণমচ্যুতেজ্যা ॥ ১০৬ ॥ 

একাদশস্কন্ধে চ কবিষোগেশ্বরস্য বাক্যং ।-- 

মন্যেইকুতশ্চিদ্ভয়মচ্যুতন্ত পাদাদ্জোপাসনমত্র নিত্যং। 

উদ্বিগ্ববুদ্ধেরসদাত্মভাবাধিশ্বাত্মন! ত্র নিবর্ততে ভীঃ ॥ ১০৭ ॥ 

 পাদয়ো: মেবায়ামভিরুচিরপি তপন্থিনাং সংসারতপ্তানাং। যদ্ধা তপ: স্বধর্মাচরণং চিত্বৈকা- 
গ্রতা বা তদ্যুক্তানামপি অশেষজন্মতিঃ সংবৃদ্ধং ধিয়ে। মলং সদ্ধাঃ ক্ষপয়তি | কথভ্ভূতা৷ ? অহন্যইনি 
বর্ধমানা। সতী সাত্বিকী পরমোত্তম! বা। এবং মলক্ষপণমান্্যঙ্গিকং, মুখ্যঞ্চ ফলং নিত্যমেধ- 
মানোত্বমা তংসেবাভিরুচিরেবেত্যভিপ্রেতং। তৎপাদসন্বন্ধন্ৈবৈষ মহিমেতি দৃষটান্তেন'হ 
যথেতি | পদানুষ্ঠবিনিঃস্যতেত্যয়ং ভাবঃ বামপাদস্যানুষ্ঠাৎ বিনিঃস্থতা নির্গত্য ভুবং গতা 

সা চ একরূপৈব ন চ নিত্যং বর্ধমান তথাপ্যনেকজস্মোপচিতং মলং সদ্যঃ ক্ষপয়তি । এষ| চ 
পাদয়োঃ সেবাহ্থ অঠিরুচিঃ তত্র সংলগ্নো৷ মনসে! ভাঝঃ তং সদ্যঃ ক্ষিণোতীতি কিং চিত্রং, 

কিন্ত নিত্যং বর্ধমানা চোত্তম৷ সতী ফলরূপতাং প্রাপ্মোতীত্যুচিতমেবেতি ॥ ১০৫ ॥ 
শ্রীভগবদচ্চনেনৈব জগতঃ সস্তোষ ইতি সদৃষ্টাস্তমাহ যথেতি। মূলাৎ প্রথমবিভাগাঃ 

্ন্ধাঃ তদ্বিভাগ! তুজা স্তেষামপুযপশাখাঃ উপলক্ষণমেতৎ পত্রপুষ্পাদয়োইপি তৃপ্যস্তি ন তু মূলসেকং 

বিনা শ্বস্বনিষেচনেন। প্রাণস্তোপহারো! ভোজনং তন্মাদেবেন্রিয়াণাং তৃপ্তিঃ ন তু তত্তদিন্দরি- 

যেষু পৃথক্ পৃথগন্নলেপনাৎ। তগ! চাচ্যুতার!ধনমেব সর্বদেবতারাধনং ন পৃথগিত্যর্থঃ ॥ ১০৬ ॥ 

আত্প্তিকং ক্ষেমং কথয়তি মন্ত ইতি। ন কুতশ্চিদপি ভয়ং যম্মাৎ তদকুতশ্চিন্তয়ং। অন্তর 
সংসারে অস্দাত্মভাবাৎ অসতি দেহাদাবাত্মভাবনাতঃ নিত্যং সর্ববদ! বদ! উদ্িগনবুদ্েজ্বনস্ত বিশ্বা- 

এব হরিচরণের েবাভিলাষ সামান্য বস্ত নহে, ইহা তদীয় পদাঙুষঠ-বিনিঃস্ত স্থরতরঙ্গিণীর 

স্তায় সংসারতাপতাপিত জীবগণের নানাপ্রকার তাপ ও বুদ্ধিমালিন্তার্দি তৎক্ষণাৎ বিনাশ 
করিয়া, সাত্বিক বাসনাকে পরিবদ্ধিত করিয়। থাকে । ১০৫। এ ভাগবতে নারদের উক্তিতে 
বর্ণিত হইয়াছে, -যেরূপ বৃক্ষমূলে জল সেচন করিলে, তাহার স্বন্ধ শাখা প্রভৃতি সতেজ ও 
পুষ্ট হয়, কিন্তু তৎপরিবর্তে স্কন্ধ প্রভৃতি এক একটী অবরবে জল সেচন করিলে কাধ্যকর 
হয় না। যেরূপ ভোজন ঘ্বার৷ প্রাণের তৃপ্তি হয়, কিন্ত এক এক ইন্দিয়ের স্বতন্ত্র ন্নাদি ভোগে 
সমস্ত ইঞ্জিয়ের তৃত্টি ঘটে না, সেইরূপ সেই ভগবান্ নারায়ণের আরাধনা দ্বারা সকল দেবতার 
তৃপ্তিসাধন ঘটিয়া, থাকে । ১*৬। এইরূপ এ ভাগবতের একাদশস্কদ্ধে নিমির প্রতি কৰি 
যোগেশ্বরের উ্জিতে বণিত হইয়াছে ।-_হে মহারাজ! ভগবান্ অচ্যুতের আরাধনায় সকল 



১১শ বিলাসঃ। ] শ্ীপ্রীহরিভক্তিবিলাসঃ। ৬৪৫ 
প্রীভগবতশ্চ ॥-_ 

এবং ক্রিয়াযোগপথৈঃ পুমান্ বৈদিকতান্তিকৈঃ। 
অর্চনুভয়তঃ সিদ্ধিং মত্তে বিন্দত্যভীগ্সিতাং ॥ ১৮ ॥ 

কিঞ্চ॥- মামেব নৈরপেক্ষ্যেণ ভূক্তিযোগেন বিন্দতি | 

ভক্তিযোগং স লভতে এবং যঃ পৃজয়েত মাং ॥ ১০৯।॥ 

গোৌতমীয়তন্ে শ্রীনারদস্।-. 
তূলসীদলমাজেণ জলম্য চুলুকেন চ। বিক্রীণীতে স্বমাত্মানং ভক্তেভ্যো ভৃক্তবৎসলঃ ॥ ১১* ॥ 
মহাভারতে | - 

মাতৃবৎ পরিরক্ষত্ত স্থ্টিসংহারকারকং | যে! নার্চয়তি দেবেশং তং বিস্যান্ক্ষঘাতকং ॥ 
অতএবোক্তং বৃহমারদীয়ে পাদোদকমাহাত্ম্াখ্যানারস্তে 1-_ 
হরিপুজাবিধানন্থ যত ্ বেস্মনি নে! দ্বিজাঃ | 'শানসদৃশং বা ক্দাপি বিশেচ্চ তৎ ৪১১১ 

শ ্পেপ্সসপপ পপ 5 আনা 

আন সর্বথা নিঃশেষং যত্র গাদা [জোপাসনে ভীক্্র বর্ডতে। যা যত্র যন্মিন সতি।  বমদাতব- 

ভাবাং রসদশ্চাসাবাত্মা চ হরিঃ শীষ ইত্যর্থ: তম্মিন্ ভাবঃ প্রেমা তন্মাদ্ধেতোমিত্যামুদিগ্- 
বুদ্ধেরপি বিশ্বাত্মন! ভীর্ন বর্তৃতে। অন্যৎ সমানং ॥ ১০৭ ॥ .এবং পূর্বোক্প্রকারৈঃ ক্রিয়াযোগ- 
রূপৈর্মা্গৈঃ যদ্বা ঈদৃশৈঃ ক্রিয়াযোগপ্রকারৈঃ অঙ্চন্ অর্চয়ন্ উভয়ত্র ইহামুত্র চ॥ ১০৮। 
নৈরপেক্ষ্েণ অহৈতৃকেন প্রেমলক্ষণেনেত্যর্থঃ। নম নৈরপেক্ষ্যো ভক্তিযোগঃ কথং ভবতি 
ভি ভক্তিযোগমিতি ॥ ১০৯॥ বিক্ৰীণীতে বশ্তং করোতি॥ ১ ১১ ॥ হবেঃ পূজাবিধানং 

ভয় বিদুরিত ও সকলপ্রকার কল্যাণ সাধিত হয়; কারণ, এই সংসারে দেহা্দি অনিত্য অনাত্ম 
বস্তুতে আত্মীয় জান নিবন্ধন যাহারা সর্বদা! উদ্ধিগ্রচিত্ত, তাহাদেরও ভগবানের উপাসনায় 

সকল ভয় প্রশমিত হইয়! থাকে । ১০৭। এ পুরাণে শ্রীভগবানের উক্তিতে প্রকাশ ;__লোকে 

এইরূপ বৈদিক ও তান্ত্রিক ক্রিয়া-যোগপথের অন্থদরণ করিয়া, আমার নিকট হইতে ইহ ও 
পরলোকের সকলপ্রকার সিদ্ধি লাভ করিয়া থাকে । ১০৮। এ ভাগবতে আরও লিখিত 

হইয়াছে; আমাকে কেবল নিরপেক্ষ ভক্তির সাহায্যে পাওয়। যাইতে পারে; যে এইরূপে 

আমার অচ্চনা করে, সে ব্যক্তি ভক্তিযোগ লাভ করিয়া থাকে । ১০৯। গৌতমীয় তন্ত্র 

নারদবাক্যে প্রকাশ ;-_তুলসীর একমাত্র পত্র, ও এক চুলুক জল সমর্পণ করিলে, সেই ভক্ত- 
বৎসল হরি ভক্তের নিকটে ক্রীত - অর্থাৎ বশ্ট হইয়। থাকেন। ১১৪। 

অতঃপর পৃজার নিত্যত|। মহাভারতে লিখিত হইয়াছে ;-ধিনি জননীর ন্যায় রক্ষা-কর্তা, 
িনি স্থষ্টি ও সংহার করিয়! থাকেন, সেই জগংপুজ্য জগন্নাথকে যে ব্যক্তি পুজা! না করে, 
তাহাকে ত্রহ্ষঘাতী বলিয়া জানিও। বৃহন্নারদ্ীয় পুরাণে পাদ্দোদকমাহাজ্ম্ের কথারস্তে 

প্রকাশ ; হে ভূদেবগণ ! যাহার গৃহে হরিপৃজার অনুষ্ঠান হয় না, জানিও সেই গৃহ শ্বাশান- 
তুল্য, এক্সপ গৃহে কদ্াচ গ্রবেশ করিতে নাই। ১১১। 



৬২৬ বীপ্ীহরিভক্তিবিলাসঃ। [ ১১শ বিলাস; | 

অতএবোক্তং বিষুধর্শেতবে | 
পু্পৈর্্বা যদি বা পাত্রৈ: ফলৈরব্বা যদি বাণ্ব,ভিঃ | যষ্টব্যঃ পৃণুরীকাৰস্ত্যক্ত। কার্যযশতানি চ॥ 

কিঞ্চ নারদীয়ে ॥-_ 

নিমিত্তেষু চ সর্ববেষু তত্ৎকালবিশেষতঃ | পুজয়েদ্দেবদেবেশং দ্রব্যং সম্পান্ঠ যত্বতঃ ॥ ১১২ ॥ 

অতএবোক্কং ভগবতা৷ হয় গ্রীবেণ ॥ “হয়শীর্ষপঞ্চরাত্রে ॥__ 

প্রতিষ্টিতার্চ। ন ত্যাজ্যা যাবজ্জীবং সমচ্চয়েৎ। 

ররং প্রাণন্ত ব৷ ত্যাগঃ শিরসে! বাপি কর্তনম্ ॥ ইতি ॥ ১১৩ ॥ 

পৃজ্বায় নিত্যতালেখি প্রাক্ চ নৈবেদ্যভক্ষণে। 
মাহাত্মাঞ্চ পরং শালগ্রামচক্রপ্রসঙ্গতঃ ॥ ১১৪ ॥ 

পৃজাঙ্গানাঞ্চ মাহাত্মযং যদদ্িলিখিতং পুর! ৷ তৎ সব্ধমিহ পূজায়াং পর্য্যবস্ততি হি স্বতঃ ॥১১৫। 

পূজনং | হে দবিজাঃ | ১১১ ॥ নিমিতেষু জম্াটম্যাদিযু॥ ১১২ ॥ অর্চা প্রতিমা যা কাচি- 
দপি। এবম্চননিত্যতা ন্বতএব সিদ্ধা ॥ ১১৩॥ অত্রালিখিতমপ্যন্তৎ পৃজায়া নিত্যত্বস্থ 

চ বচনজাতং পূর্ববলিখিতেনৈকীকুর্বন্ লিখতি পূজায় ইতি দ্বাঙ্যাং। প্রাগলেখি 
অন্চয়িত্বা। গোবিন্দং যৈভূর্তিং ধর্মবজ্জিতৈরিত্যাদিভিঃ। পরমন্তচ্চ মাহাত্মযং শালগ্রাম- 

শিলারূপস্য চক্রিণ-্চত্রযুক্তম্ত ভগবতঃ প্রসঙ্গে। তথা চ শালগ্রামশিলামাহাত্যে। 

যঃ পুজয়েদ্ধরিং চক্রে শালগ্রামশিলোস্তবে। রাজন্ুয়সহম্রেণ তেনেষ্টং প্রতিবার, 

মিত্যাদি ॥ ১১৪ ॥ পুজাঙ্গানাং তত্বদুপচারসমর্পণাদদীনাং। ম্বতএব পধ্যবশ্যতি পূজায় এব 

মাহাত্ম্যমিতি জেয়মিত্যর্থ:, অঙ্গানাং মাহাত্য্েনাঙ্গিন এব মাহাত্ম্যাপত্তেঃ | এবং সর্বান্যৈব 
পৃজাঙ্গত্বাৎ তত্তন্মাহাত্যং সর্বমেব পুজায়া মাহাত্মমিতি ভাব; ॥ ১১৫ ॥ এবমনস্তান্তেব 

বিফুধর্ষোত্তরে বর্ণনা _-শতকাধধ্য থাকিলেও পুষ্প, পত্র, ফল, অভাবে জল ছারা পুণুরী- 
কাক্ষের পাদপন্ম অচ্চনা কর! কর্তব্য । আরও নারদীয় পুরাণে লিখিত হইয়াছে ;__নিমিত্ত 

অর্থাৎ জন্মাষ্টমী প্রভৃতি তিথি ও কাল-বিশেষে প্রয়োজনীয় দ্রব্য সংগ্রহ পূর্বক লযত্বে দেবদেব 

নারায়ণের আরাধনা করিবে । ১১২। হয়শীর্ষ-পঞ্চরাত্রে বর্ণিত হইয়াছে ;--বরং প্রাণত্যাগ, 

অথবা! শিরশ্ছেদও প্রার্থনীয়, 'তথাপি যত কাল জীবন ধারণ, ততকাল ভগবান্ কমলাপতির 

কোনওপ্রকার প্রতিষ্ঠিত প্রতিমার অগ্চন৷ পরিত্যাজ্য নহে। ১১৩। ইতিপূর্বে নৈবেদ্য ভষণ- 

বিষয়ে পূজার নিত্যতা ও প্রনঙ্গক্রমে শাল গ্রামশিলার * মাহাত্ম্-কথা বর্ণিত হইয়াছে। ১১৪। 

পূর্বে পৃজাঙ্গ সকলের মাহাত্ম্য সম্বন্ধে যাহ! যাহা লিখিত হইয়াছে, এস্থলে ততাবৎই স্বতই 

পূজায় পধ্যবসিত হইল ।_তাৎপর্য্য, তন্মাহাত্ময সকলই পুজার মাহাত্ম্য বলিয়া জানিও ।১১৫। 

ক বাহার! ধর্দবর্জিত হইজ। হরি আরাধনায় বিমুখ হয়, পূর্বে তাহাদের গতির কথা বক হইয়াছে এবং 

শালগ্রাম শিলাচক্রের মাহাত্্যও প্রকাশ কর! হইয়াছে। ফল কথা, হিন্দু মাত্রেরই শালগ্রাম শলার্চন সর্ববতে|ভাবে 

কত্ব্য । & বিধি নান! শাস্ত্রে উল্লেখ আছে বিশেষতঃ শালগ্রীম-শিল।-মাহাক্মে বর্ণিত আছে; - যে ব্যক্তি শালগ্রাম- 

শিলাতে প্রহয়ির পৃজ1 করে, সে ব্যক্তি দিন দিন রাজনুয় হজের ফলতাগী হইয়! থাকে। 



১১শ বিলাসঃ। স্ীশ্রীহরিভক্তিবিলাসঃ | ৬৪৭ 

পৃূজামহিমমত্তেভাঃ শান্্ারণ্যবিহারিণঃ | কীটেন কতি সংগ্রাহাঃ প্রভাবং শ্রীহরের্বিনা 1১১৬ 

অথ শ্রীভগবন্নাম সদা! সেবেত সর্বতঃ। তন্াহাত্মাঞ্চ বিখ্যাতং সংক্ষেপেণাত্র লিখ্যতে 1১১৭ 

অথ প্রীভগবন্নামমাহাত্ম্যং | 

তত্র শ্রীভগবন্নামবিশেষস্ত চ সেবনং। খষিভিঃ কৃপয্মা্দিষ্ং তত্তৎকামহতাত্মনাং ॥ ১১৮। 
পৃজামাহাত্মবচনানি জ্ঞানক্রিয়াশক্তিহীনেন ময় কতি লিখিতুং শক্যন্তে, য্চ তত্র কিঞিজিখিতং 
তৎ শ্রীভগবন্মহিয্লৈবেতি নিজৌদ্বত্যৎ পরিহরন্ পূজায় মাহাত্যবিশেষং দর্শয়তি পৃূজেতি। 
পৃজায়! মহিমান এব মত্তেভাঃ মন্তহস্তিনঃ ছৃগ্রহত্বাৎ, কথস্তৃতাঃ ? শান্্রাণ্যেবারণ্যানি অর্থতঃ 
শবতশ্চানস্ত্েন পরমছুর্গমত্তাৎ তেষু বিহ্ভ,মিতন্ততঃ সর্বত্র ্ রীড়িতুৎ শীলং যেষাং তে। অতএব 
কীটতুল্যেন পরমাসমর্থেন জনেন কতি সংগ্াহথাঃ সংগ্রহীতুৎ শব্যা:। শ্রীহরেঃ প্রভাবং বিনেতি 
তেনৈব সংগ্রাহ্থা ভবস্তি নান্বেনেত্যর্থ:। অত্র চ যথা বনাততর্স্ঠিনো মন্রগজাঃ কীটেন সংগাহা: 
ন ভবন্তি কিন্তু সিংইটগ্েব শক্ক্যা ভবস্তীতি দৃষ্টান্ত: স্পষ্ট এব । ১ ৬ ॥ 

এবং পূজা মাহাত্মাং লিখিত্বা মধুরেণ সমাপয়েদিতি ন্যায়েনাস্তে নামমাহাত্মযং লিখন্ তত্রাদৌ 
্রাঙ্গে মুহূর্তে উানতো নক্তং শয়নপধ্যন্তে নিজকর্ণি তথা প্রীভগবত: প্রবোধনতো নক্তং স্থাপন- 
প্ধ্যস্তে সেবাপ্রকারে চ সর্বত্রৈব বিস্তনিবারকতয়া ন্যুনসংপৃণ্তিকারকত্ধেন পুজাঙ্গতয়৷ তথা 
সর্ববকন্মণাং গুণবিশেষাপাদকতয়া তথা স্বতঃ পরমফলরূপতয়৷ চাদৌ মধ্যে অস্তে চ প্রীভগব্নাম. 
কীর্ভনং কুরধ্যাদিতি লিখতি অথেতি আনন্তর্ষ্ে মঙ্গলে বা । সর্ববতঃ সর্বত্র সর্বরথা সর্বার্থকেত্যর্থ 
এবং কালবিশেষক্তত্যতাগ্যভাবাৎ সর্বপরিপোষকত্বাঙ্চান্তান্তে লিখনমিতি ভাবঃ1১১৭॥ তত্রাদৌ 
শামবিশেষস্ত মাহাজ্মাং বিশেষতো৷ লিখতি তত্রেতি। তেন তেনাগ্রে লেখ্যেন কামেন হত আত্ম। 

পা শসা এস ৮ সদ শপ শপ পপ | ০ শাল ০ শী শী পি পপীপপশ শী 

ধদি ভগবানের কৃপাৃষ্টি থাকে, তাঙ্ক৷ হইলে কীটতুল্য সামাগ্ত ব্যক্তিও শাগ্বারণ্যব্হারী তুদীয় 
মাহাত্যরূপ মত্তমাতঙ্গকে আয়ত করিতে পারে ;-__তাৎপর্যয ;_বন্য মত্ত মাতঙ্গ যেরূপ সিংহের 
আক্রমণগ্রভাবে নিরস্ত থাকে, কিন্তু কীটকুল তাহার প্রতি প্রভাব-প্রকাশে খর্বতা করিতে 
পারে না, সেইরূপ কীটতুল্য সামান্য ব্যক্কি-_-আমি, কপাময় হরির কৃপা ব্যতিরেকে কখনও 

তাহার মাহাত্ম্যপরিচায়ক বচনসংগ্রহে সমর্থ হইতে পারিতেছি না। ১১৬। ফল কথা, সর্বথা 

সর্ব] সর্বত্র ভগবানের নাম স্মরণ করা কর্তব্য; যাহা হউক, যদিও তাহার মাহাতআ্মা অতি 

বিস্তৃত ও বিখ্যাত, তথাপি এস্থলে সংক্ষেপে তন্মাহাত্ম্য লিখিত হইতেছে । ১১৭। 

অতঃপর ভগবানের নাম-মাহাত্ম্য ।-- যাহার! কামন।-প্রতাবে আপনাদের অস্থুঃকরণকে 

দুধিত করিয়াছে, তাহাদের অন্য খষিগণ করুণ! প্রকাশ পূর্বক ভগবানের নামবিশেষ ও 
সেবাসন্বন্ধে * যাহ! আদেশ করিয়াছেন, সেই সেই কামনার কথা অগ্রে লিখিয়া, আদিষ্ট 

বিষয় বিজ্ঞাপিত হইতেছে । ১১৮। 

মা * যখন ভগবানের নাম-সেবন মহাহলদায়ক, একথ! সর্ধবজ গ্ধিগণ শ্বীকার করিয়াছেন, তখন অন্ধ ক।মন। 

পূর্ণ হওয়। নিতান্ত তুচ্ছ কথা; ফল কথা, কামনার বণবত্তাঁ হইয়া! গগবানের নাম গ্রহণ করিলে, তাহ লিদ্ধ 

হইবার বাধা থাকে না, ইহাই খবিদিগের আদেশের অভিগ্রার | 
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অথ কামবিশেষেপ জীভগবন্ন।মবিশেষসেবা মা হা আ্ম্ংং। 

তত্র পাপক্ষয়ার্থং কৌর্যে ॥__ 
শ্রীশবপূর্ববং জয়শব্দমধ্যং জয়ছয়াদুত্তরতত্তখ। হি। 

ত্রিঃসপ্তরুত্বো নরসিংহনাম জ্ধং নিহন্যাদপি বিপ্রহত্যাং॥ ১১৯ ॥ 

মহাভয়নিবারণার্থ, তত্রৈব ॥-_ 

্ীপূর্বো নরসিংহো দ্বির্জমাদুত্তরস্ত সঃ। ত্রিঃসপ্তরুত্বো জপ্ত্ মহাভয়নিবারণঃ ॥ ১২৯ ॥ 

কালবিশেষে ভু মঙ্গলার্থং ধিষুধর্মোত্তরে | শ্রীমার্কগেয়-বজসংবাদে ॥-_ 
পুরুষং বামদেবঞ্চ তথা সন্কর্ষণং বিভূং | প্রছায়মনিরদ্ধঞ্চ ক্রমাদবেোষু কীর্ডয়েৎ॥ ১২১। 
বলভদ্রস্তথা কৃ্ণং কীর্তয়েদয়নদয়ে। মাধবং পুগুরীকাক্ষং তথ! বৈ ভোগশায়িনং ॥ 

পদ্মনাভং হৃধীকেশং তথ! দেবং ত্রিবিক্রমং । ক্রমেণ রাজশীর্দ,ল বসন্তাদিযু কীর্তয়েৎ ১২২ 

চিত্বং যেষাং তেষাং। আদিষ্টং ংতান্ প্রতি জ্ঞাপিতং। নথ মহাফলং ভগবন্নামসেবনং হ সর্বরজৈ- 

খাবভিন্তত্তংতুচ্ছলার্থং কিমিত্যারিষ্টং তত্র লিখতি কৃপয়েতি । তেনৈব শীপ্রং সম্যক কৃততত্তৎ- 
সিদ্ধেঃ | যদ্ব। তত্তৎকামেনাপি কথঞ্চিং তেঘাং তত্র প্রবৃত্ত্যর্থমিতি দিক্ ॥ ১১৮ ॥ জয়শবায়ো- 

্মধ্যম্ অস্তর্ববর্তি জয় নরসিংহ জয়েতি। জয়দ্বয়াদুত্তরতঃ জয় জয় নরসিংহ্তি,নরসিংহস্য নাম নর- 

দিংহেতি নাম বা॥১১৯। সনরলিংহঃ দ্ধি্বারদ্বয়ং যৎ জয়েতি তম্মাতৃত্তরত্তশ্চ জয় জয় নরসিংহেতি। 

পাঠন্তরেইপি স এবার্ঘঃ ॥ ১২০ ॥ পুরুষাদীন্ পঞ্চ অবেধু সংবৎসরাদিভেদেন পঞ্চস্থ ক্রমাং 
ধ্ীর্তয়েং। পঞ্চাবাশ্োক্তাঃ ব্রদ্ষবৈবর্তে সংবৎসরস্ত প্রথমে! ছিতীক্গঃ পরিবৎসরঃ | ইদাবৎসর- 

সতীয়স্চতুখশ্া্গবংসরঃ | উদ্বসরঃ পঞ্চমন্তর কালন্ত যুগসংজ্রিতঃ | ইতি । যছপ্যত্রাঞ্জে চ ফলং 
বিশেধতো ন শ্রয়তে তথাপ্যন্তে বরদস্তেত্যুক্ত্য। তথ সর্ববার্থাসদ্ধিমাপ্লোতীত্যান্যুক্ত্য। চ সামান্তঃ 

ফলং মহদপ্তীতি জ্ঞেয়মেব ৫ ১২১ ॥ মাধবাদীন্ বসস্তাদিষ ড় খাতুষু ক্রমেণ কীর্তয়েৎ ॥ ১২২ । 

__ ব্মতঃপর কামবিশেষে ভগবানের নামবিশেষের মাহাত্ম্য । কুম্পুরাে পাপক্ষয়ের জন্য 
ভগবানের নাম সেবা-সন্বদ্ধে আলিখিত হইয়াছে )--আদিতে শ্রীশব্ষ, জয়দয়ের মধ্যবর্তাঁ এবং 

জয়দয়ের উত্তর-_শ্রীনরসিংহ,জয় নরসিংহ জয় এবং জয় জয় নরসিংহ এই প্রকারে একবিংশতি- 

বার নরসিংহ নাম জপ করিলে, ব্রহ্মহত্যা-পাপ প্রশমিত হয় । ২১৯। এইবপ মহাভয় নিবা- 

রণের জন্য ভগবানের নাম-সেবা-সন্বন্ধে এ কৃুর্মপুরাণে প্রকাশ /শ্ীনরসিংহ ও জয় জয় নর 
সিংহ, এই নাম একবিংশতিবার জপ করিলে, মহাভয় বিদূবিত হুইয়৷ থাকে । ১২*। কাল- 

বিশেষে মঙ্গলের জন্ত বিষুধর্শোত্তরে শ্রীমার্কগেয়বঞ্জসংবাদে প্রকাশ ;- পুরুষ, বামদেব, বিভু, 

সন্র্ষণ, গ্রছ্থযয় ও অনিরুদ্ধ, এই কয়েকটা নাম ষথাক্রমে পঞ্চ বৎসরে কীর্তন করিবে। ১২১। 

উত্তর ও দক্ষিণায়নে বলতত্র ও শ্রীকৃষ্ণ নাম জপ করিবে; হে রাজশার্দিল ! মাধব, পুগুরী- 

কাক্ষ, ভোগশায়ী, পল্পনাভ, হধীকেশ ও অিবিক্রম এই ছয় নাম ছয় খতুতে কার্তন 

করিতে থাকিবে । ১২২। পীবিষু, মধুস্থদন, ত্রিবিক্রম, বামন, দামোদর, পল্মনাভ, ষছুপতি, 

কেশব, নারায়ণ, মাধব ও গোবিন্দ এই কয় নাম চৈআদি দ্বাদশ মাসে জপ কর্িবে। গ্র্থায়, 
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বিষুঃঞ্ণ মধুহস্তারং তথ! দেবং ভ্রিবিক্রমং। বামনং শ্রীধরঞৈব হৃযীকেশং তখৈব চ॥ 
দামোদরং পদ্মনাভং কেশবঞ্চ যদৃত্তমং । নারায়ণং মাধবঞ্চ গোবিন্দঞ্চ তথ ক্রমাৎ॥ 
চৈত্রাদিষু চ মাসেষু দেবদেবমন্থস্মরেৎ। প্রদ্যয়মনিরুদ্ধঞ্চ পক্ষয়োঃ কৃষ্শুরুয়োঃ ॥ 
সর্ববঃ সর্বশিবঃ স্থাগুরভতাদিনিধিরব্যয়ঃ | আদিত্যাদিষু বারেষু ক্রমাদেবমহস্মরেৎ॥ ১২৩॥ 

বিশ্বং বিষু্বষট্কারো ভূতভব্যভবতপ্রতৃঃ ৷ ভূতভূদ্ভূতকৃদ্ ভাবে! ভৃতাত্মা ভূতভাবনঃ ॥ 

অব্যক্তঃ পুগডরীকাক্ষে। বিশ্বকর্মা শুচিশ্রবাঃ। সন্ভাবো৷ ভাবনে! ভর্তা প্রভবঃ প্রতূরীশ্বরঃ ॥ 
অপ্রমেয়ো হৃধীকেশঃ পল্মনাভোহমরপ্রতূঃ । অগ্রাহ্ঃ শাশ্বতো৷ ধাতা৷ কৃষশ্ৈতান্তহুণ্মরেৎ 

দেবদেবন্ত নামানি কৃত্তিকাদিযু যাদব ॥ ১২৪। 

্রন্মাণং শ্রীপতিং বিষ্ণু কপিলং শ্রধরং প্রভূং | দামোদরং হৃধীকেশং গোবিন্দং মধুকুদনং ॥ 
ভূধরং গদিনং দেবং শঙ্ঘিনং পদ্মিনস্তথ।। চিপ মহারাজ প্রথমাদিযু সং্মরেৎ | ১৩৫॥ 

সর্ববং বা সর্বদা নাম দেবদেবস্থা যাদব। 

নামানি সর্ববাণি জনার্দনস্ত কালশ্চ সর্ধঃ পুরুষপ্রবীরঃ। 

তম্মাৎ সদা সর্ববগতন্ত নাম গ্রাহং যথেষ্টং বরদস্ত রাজন্॥ ১২৬। 
পপ শি শপ আপ পপ হস 

বিষণাদীন্ ঘ্াদশ চত্রাদিঘাদশমাসেু ক্রমাদনুস্মরেৎ। তত্র চ যদূতমমিতি বিনে জেয়ং, 

অন্তথা ত্রয়োদশ স্থ্যঃ। যদৃত্ধমেতি বা পাঠঃ। ততশ্চ সম্বোধনং, হে বজেতি। যদ্বা কদাচিৎ 

মলমাসে সতি ত্রয়োদশ মাস! ভবস্তি তদপেক্ষয়া যদৃত্তমেন সহ ভ্রয়োদশেতি জ্ঞেয়ং ।১২৩| বিশ্ব- 

মিত্যাদীনি সঞ্টবিংশতি নামানি কৃত্তিকাদিযু সপ্তবিংশতিনক্ষত্রেযু ক্রমাদেবানুম্মরেৎ॥ ১২৪ ॥ 

প্রথম! তিথিঃ প্রতিপৎ তদাদিযু পঞ্চদশতিথিযু ব্রহ্ধাদীন্ পঞ্চদশ ক্রমেণৈব সংস্মরেৎ ॥ ১২৫॥ নম 

চিন্তামণেরিব সর্বস্যাপি ভগবন্না্ঃ সমানফলং শ্রয়তে তৎ কিং বিশেষনির্দেশতো মাহাত্ম- 

ংকোচাপাদনেন, সত্যং অত্যন্তকামাদ্যপহতচিত্ানাং শ্রদ্ধাসম্পতয়ে তথোক্ভতং | বস্ততস্ত সর্বদা 

সর্ধমেব নাম সেব্যমিত্যাহ রত | সংস্মরে দিতি পূর্ববয়। ক্রিয়য়া গ্রাহুমিতি পরয়! বা সনবন্ধঃ | 
সপ সস পপ এপ 

ও অনিরুদ্ধ এই দুই নাম শুরু ও কৃষ্ণ পক্ষে চিন্তা করিবার বিধি | আদিত্যাদদি সপ্তবারে 
সর্ব, সর্বশিব, স্থাণু ভূত, আদি, নিধি ও অব্যয় এই সপ্ত নাম ম্মরণ করিবে। ১২৩। 

হে যাদব! কুত্তিকাদি সপ্তবিংশতি নক্ষত্রে বিশ্ব, িষু, বযট্কার, ভূতভব্যভবৎ প্রভূ, ভূৎ- 
ভূৎ্, ভূতরুৎ, ভাব, ভূতাত্মা, ভূতভাবন, অব্যক্ত, বিশ্বকর্মা, পুগুরীকাক্ষ, শুচিশ্রবাঃ, বিশ্বকর্মা, 

সন্ভাব, ভাবন, ভর্তা, প্রভব, প্রত, ঈশ্বর, অপ্রমেয়, হ্ববীকেশ, অমরপ্রতু, অগ্রাহা, শাশ্বত, ধাতা, 
এবং শ্রীক* এই সকল নামোচ্চারণ করিবে। ১২৪। হে মহারাজ! প্রতিপৎ হইতে আরম্ভ 
করিয়! পঞ্চদশ তিথিতে ব্রন্ধা, শ্রীপতি, বিষুঃ, কপিল, গ্রধর, প্রভূ, দামোদর, হৃবীকেশ, 
গোবিন্দ, মধুহুদন, ভূধর, গদাধর, শঙ্ঘী, পদ্মধারী, এবং চক্রধারী এই কয় নাম কীর্তন করিবে 
| ১২৫। হেযাদব! দেবদেব নারায়ণের নাম সর্বদা স্মরণ কর! কর্তব্য; হে রাজন্! জনা- 

দ্রনের নাম সকল সময়ে কীর্তন করা উচিত; কারণ, তাহার নাম কার্ডনে সকল কাল ও 
৮২ | 



৬৫০ শ্রীপ্ীহরিভক্তিবিলাসঃ। [ ১১শ বিলাসঃ। 

বিবিধকামসিদ্ধয়ে চ পুলস্তোো 1-_ 
কামঃ কামপ্রদঃ কান্তঃ কামপালম্তথা হরিঃ। আনন্দো মাধবশ্চৈব কামসংসিদ্ধয়ে জপেৎ ॥ ১২৭1 
রামঃ পরশুরামশ্চ নৃসিংহে। বিষ্টুরেব চ। বিক্রমশ্চৈবমাদীনি জপ্যান্তরিজিগীষুভিঃ | 
বিদ্যামভ্যম্তত৷ নিত্য জপ্তব্যঃ পুরুযোত্তমঃ ৷ দামোদরং বন্ধগতো৷ নিত্যমেব জপেন্ররঃ ॥ 

কেশবং পুগুরীকাক্ষমনিশং হি তথ! জপেৎ। নেত্রাবাধান্থ সর্বান্থ হৃযীকেশং ভয়েমু চ ॥ ১২৮। 

অচ্যুতঞ্চামৃতঞ্চেব জপেদৌষধকর্দ্ণণি। সংগ্রামাভিমুখো গচ্ছন্ সং্মরেদপরাজিতং। 
চক্রিণং গদিনষেব শাঙ্গি পং খড়ানস্তধা। ক্ষেমার্থী গ্রবসন্লিত্যং দিক্ষু প্রাচ্যাদিষু স্মরেৎ ॥১২৯ 
অজিতঞ্চাধিপঞ্ধৈব সর্ব সর্ধেশ্বরস্তথা ৷ সংশ্মরেৎ পুরুষে ভক্ত্যা ব্যবহারেষু সর্বদা 7১৩০। 

নারায়ণং সর্বকালং ক্ষৃতপ্রত্থলনাদিষু। গ্রহনক্ষত্রপীড়ান্থ দেববাধান্থ্ সর্বতঃ ॥ ১৩১ ॥ 
দস্থ্যবৈরিনিরোধেষু ব্যাত্রসিংহাদিসঙ্কটে। অন্ধকারে তমস্তীত্রে নরসিংহমনুত্মরেৎ ॥ 

অগ্রিদাহে সমুৎপন্নে সংস্মরেজ্জলশায়িনং। গকুড়ধ্বজান্ুম্মরণাদ্বিষবীধ্যং ব্যপৌহতি। 

স্নানে দেবাচ্চনে হোমে গ্রণিপাতে প্রদক্ষিণে। ৰার্তয়েন্তগবন্াম বাস্থদেবেতি তৎপরঃ | 

স্থাপনে বিততধান্তাদেরপধ্যানে চ ছুষ্টজে। কুবর্বীত তন্মনা৷ ভূত্বা অনস্তাচ্যুতকীর্তনং ॥ ১৩২ ॥ 

তদেব সহেতুকমাহ। নামানীতি ॥ ১২৬ কাম ইত্যাদিনামানি জপেৎ ॥ ১২৭ ॥ নেজ্রবাধাস্থ 
চ্ষুঃপীড়ান্থ ॥১২৮। প্রবসন্ বিদেশং গচ্ছন্ চক্র্যাদদীন্ চতুরঃ প্রাচ্যাদিচতুদ্িক্ষু ক্রমাৎ ম্মরেৎ॥ 
১২৯॥ ব্যবহারেষু, বাণিজ্যাদিযু 1১৩ দেববাধানথ অতিবৃষ্ট্যাদিযু।১৩১॥ ছুষ্টজেইপধ্যানে দুষ্টজন- 

সকল কল পুরুষই রেষ্ট হইয়া থাকে, অতএব সর্বদা সর্ধগত বরদাতার নাম যথেষ্ট গ্রহণ করা 
কর্তব্য। ১২৬। 

বিবিধ-কামনা-সিদ্ধির জন্য ভগবানের নাম-সেবা-সন্বন্ধে পুলস্ত্যের উক্তিতে প্রকাশ; 
কাম, কামপ্রদ, কা, কামপাল, হরি, আনন্দ ও মাধব এই কয়টা নাম কামনাসিদ্ধির জন্ত 
স্ববদা'ন্মরণ করিবে। ১২৭। যাহার! শত্রজয় কামন! করে, রাম, পরশুরাম, নৃসিংহ, বিষ এবং 
ত্রিবিক্রম এই কয় নাম জপ কর! তাহাদের কর্তব্য। যে ব্যক্তি বিদ্যাভ্যাসে নিযুক্ত, পুরুষো ত্বম 
নাম জপ করা! তাহার পক্ষে কর্তব্য) বন্ধনাবদ্ধ ব্যক্তির দামোদর নাম জপ করা উচিত; শস্কা- 
সময়ে হযীকেশের শরণাপন্ন হওয়াই কর্তবয। ১২৮। ওধধ-সেবনে অচ্যুত ও অমৃত নাম জপ 
করিতে হইবে যুদ্ধযাত্রাকালে অপরাজিতের নাম জপ করিবে; যে ব্যক্তি পূর্ববাদি চতুর্দিকে 
গমনোদ্যত, মঙ্গল ইচ্ছা! থাকিলে যথাক্রমে চক্রী, গদ্ী, শাঙ্গী, ও খড়গীর নাম জপ কর! তাহার 
কর্তব্য। ১২৯। যে ব্যক্তি বাণিজ্যের উন্নতি কামনা করে, সর্বদ। ভক্তিপূর্ববক অজিত, অধিপ, 
সর্ব ও সর্বেশ্বর নাম জপ করা তাহার পক্ষে বিধেয়। ১৩*। হাচিবার, বা স্খলন হুইবার সময় 
গ্রহনক্ষত্রপীড়াকাল, বা অতিবৃষ্টি অনাবৃষ্টি উপদ্রবে সর্বতোভাবে নারায়ণের নাম জপ করিতে 
হইবে। ১৬১। দ্য ও বৈরিগণের আক্রমণসময়ে, সিংহব্যা্াদিসঙ্কটকালে, তীব্র তম ও ঘোর 
অদ্ধকার-অবস্থায়, নৃসিংহ নাম ম্মরগ কর! কর্তব্য। অক্লিদাহ উপস্থিত হইলে জলশায়ী এবং 



১১শ বিলাসঃ। ] জীপ্রীহরিভক্তিবিলাসঃ| . ৬৫৬ 

নারায়ণং শাঙ্গ ধরং শ্রধরং পুরুষোত্মং। বামনং খড়িগানফৈব দৃষ্টনবপ্রে সদা ম্মরেৎ॥ 
মহার্ণবাদৌ প্যযস্বশায়িনঞচ নরঃ ম্মরেৎ। বলভন্্রৎ সমৃদধ্যর্থং সর্ববকর্ধনি সংস্মরেৎ ॥ 
জগংপতিমপত্যার্থং স্তবন্ ভক্ত্যা ন সীদতি। শ্ীশং সর্বাত্যুদ়িকে কর্শণ্যাস্ড প্রকীর্য়েং । 
অরিষ্টেযু হুশেষেযু বিশোকঞ্চ লদ! জপেৎ। মকুৎপ্রপাতাগ্রিজলবন্ধনাদিষু মৃত্যুযু। 

স্বতন্ত্রপরতন্ত্রেষু বাস্থদেবং জপেঘ্বধঃ ॥ ১৩৩ ॥ 

সর্বার্থশক্তিযুক্তম্য দেবদেবশ্য চক্রিণঃ। যথাভিরোচতে নাম তৎ সর্বার্থেষু কীর্তয়েৎ॥ 
সর্বার্থসিদ্ধিমাপ্োতি নাক্ামেকার্থতা যতঃ। সর্ববাণ্যেতানি নামানি পরশ্য ব্রক্মণে। হরেঃ ৪১৩৪ 

এবং বিষুধর্মোততরে চ মার্কগ্ডেয়েবজসংবাদে ॥__ 
কিঞ্চ ॥- কৃর্মং বরাহং মৎস্যংব! জলপ্রতরণে ম্মরেৎ । ভ্রাজিষণমগ়িজননে জপেক্নাম ত্বখ্ডিতং ॥১৩৫ 

গরুধ্বঙ্জাগস্মরণাদাপদে। মুচ্যতে নরঃ। জরজুষ্টশিরোরোগবিষবীধ্ঞ্চ শাম্যতি | 
৪১৬৯৮, এস উপ 

চিস্তিতানিষ্টে ॥ ১৩২ ॥ মরুনির্জলদেশস্তশ্মিন্ প্রপাতঃ অকন্মাদগমনং । মরুদিতি পাঠে বাত্যাষু 

তদাদিষু মৃত্যুষু মরণহেতৃযু। কথভুতেষু? স্বতন্ত্রপরতন্তরেষু স্বাধীনপরাধীনেযু স্বতঃ প্রাপ্তে 
পরৈর্বা। প্রাপিতেযু॥ ১৩৩ ॥ যস্ত চ যন্লাক্ি গ্রীতিন্তেন তদেব সেব্যং তেনৈব তস্ত সর্বার্থসিদ্ধি- 
রিত্যাহ সর্বার্থেতি দ্বাভ্যাং ॥ ১৩৪ ॥ অথপ্ডিতং অবিচ্ছিন্নং ॥ ১৩৫ ॥ জরাদীনাং বীর্ধ্যং প্রভাবশ্চ 
শামাতি ॥ ১৩৬। 

বিষপ্রয়োগ ঘটিলে গরুড়ধ্বজকে স্মরণ করিতে হইবে। যে ব্যক্তি ভগবানের প্রতি একান্তানু- 

রক্ত, গান, দেবার্চনা, হোম, প্রণিপাত ও প্রদক্ষিণসময়ে ভগবানের বাস্থদেব এই নাম ম্মরণ 
কর! তাহার কর্তব্য। ছুষ্ট জনে চিন্তা! দ্বারা অনিষ্ট ঘটাইলে, বা! ধন ধাৃন্তাি স্থাপন করিতে 
হইলে অনগ্, অচ্যুত এই নাম ম্মরণ করিতে হইবে। ১৩২। ছুংস্বপ্ন দর্শন ঘটিলে নারায়ণ, 

শাঙ্গ ধর, শ্রীধর, পুরুযোতম, বামন, খড়াধারী, এই সকল নাম ম্মরণ করিতে হয়। মহাসমুদ্ধে 
নিপতিত হুইলে পর্যস্কশায়ীকে ম্মরণ করিতে হইবে, সমৃদ্ধি লাভের জন্য সকল কাম্ধ্যে বল- 

ভন্্রকে ভাকিতে হইবে। পুত্রোদ্ধেশে ভক্তিভরে জগৎপতিকে স্মরণ করিলে বিপদে পতিত 
হইতে হয় না; সকলপ্রকার মাঙ্গলিক কর্শে শ্রীশ ভগবানের নাম সত্বর কীর্তন করিবে। অশেষ 

বিশ্ন ঘটিলে বিশোক নামক ভগবান্কে ম্মরণ করিবে। দৈববশে নির্জন দেশে গমন, অগ্নি, জল 
ও বন্ধন নিবন্ধন মৃত্যুভয় ঘটিলে, বা স্বতন্ত্র ও পরতন্ত্র অবস্থায় কোনও বিপদ সংঘটন হইলে, 

পণ্ডিত লোকের পক্ষে বাস্থদেবের নাম জপ করা কর্তব্য। ১৩৩। ভগবান্ দেবদেব চক্রধারী 
সর্বার্থশক্তিসম্পন্ন ; অতএব তাহার যে নাম ইচ্ছা! হয়, তাহ কীর্তন করা সর্বতোভাবে কর্তব্য ; 

কারণ, পরম ব্রদ্ম হরির এই নাম সকল একার্ঘবোধক, স্থুতরাং সকল নামেই সর্বার্থসিদ্ধি 
ঘটিয়া থাকে । ১৩৪। 

এইবপ বিষুঃধর্শোত্তরে মার্কগেয়বজজসংবাদে প্রকাশ /-_-জল-সন্তরণ-কালে কৃম্ম, বরাহ, 
ও মৃংস্তের নাম স্মরণ করিতে হইবে ? অগ্নিঘাহে ভ্রাজিষু নাম অবিচ্ছিন্নভাবে জপ করিবে ।.৩৫। 



৬৫২ শ্ীত্রীহরিভক্তিবিলাসঃ |. [১১শ বিলাস: । 
বলভ্্তযুদ্ধার্থী রুষ্যারস্তে হলাযুধং। উত্তারণং বণিজ্যার্থী রামমভ্যুদয়ে বৃপ ॥ 

মাকগল্যং মঙ্গলং বিষ মঙ্গল্যেযু চ কীর্তয়ে। উত্তিষ্ঠন্ কীর্তয়েখিসুং গ্রন্থপন্ মাধবং নরঃ। 
ভোজনে চৈব গোবিন্দং সর্বত্র মধুস্থদনং | 

ততৈবান্ত্র ॥--খষধে চিন্তযেদিফুং ভোজনে চ জনার্দনং 

শয়নে পদ্মনাভঞ্চ মৈথুনে চ প্রজাপতিং। সংগ্রামে চক্রিণং ক্রুদ্ধংস্থানত্রংশে ত্রিবিক্রমং। 
নারায়ণং বুষোৎসর্গে শ্রীধরং প্রিয়নঙ্গমে। জলমধ্যে তু বারাহৎ পাবকে জলশায়িনং ॥ ১৩৬ 

কাননে নরসিংহঞ্চ পর্বতে রঘুনদনং। ছাপে স্মর গোবিন্দং বিশুদ্ধ মধুক্দনং। 
মায়ান্থ বামনং দেবং সর্বকার্যোযু মাধবং ॥ ১৩৭ | 

কিঞ্চ।-_কার্তয়েঘান্দেবঞ্চ অনুক্তেষপি যাদব। কার্ধ্যারস্তে তথ! রাজন যথেষ্টং নাম কীর্তয়েৎ। 
সর্বাণি নামানি হি তম্য রাজন্ সর্বার্থসিদ্ধ্যে তু ভবস্তি পুংসঃ। 
তস্মাদধথেষ্টং খলু কষ্খনাম সর্কেষু কার্যেযু জপেত ভক্ত! ॥ 

অথ সামান্ ত: ভগন্নাম কীর্তনমাহাত্ত্ং। তত্রাখিলপাপোদুলনত্বং । 

বিষ্রধর্মে হরিভক্তিন্থধোদয়ে চোক্তং নারদেন ॥__ 
অহো৷ স্নির্মল! যুয়ং রাগে! হি হ্রিকীর্তনে। অবিধূয় তমঃ কৃতসং নৃণাং নোদেতি কুর্ধ্যবৎ ॥১৩৬৮ 

বিশুদ্ধ শুদধিবিশেষার্থং॥ ১৩৭ | স্থনিশ্মলাঃ অত্যন্তমলহীনা:। হি য্মাৎ হরিকীর্ডনে রাগঃ 
শরনধা নুণাং তমঃ পাপমলং কতন্নম্ অবিধুয় অনিরস্য নোদেতি অপি তু বিধুয্ৈবোদেতি। যথা 

রস রা রা রি সপ ৯০৬». স্পা সপ 

তে নৃপতে | গরুড়ধ্বজকে ম্মরণ করিলে লোকে আপনের হস্ত হইতে অব্যাহতি পায় এবং 
এই নামপ্রভাবে লোকে সত্বর শিরোরোগ এবং বিষবী্ধ্য হইতে মুক্ত হুইয়৷ থাকে। 
এইরূপে যুদ্ধার্থী ব্যক্তির বলভবর, কৃষিফলার্থীর হলাুধ, বাণিজ্যার্থীর উত্তারণ, অভ্যা়- 
কামীর রাম নাম স্মরণ করা কর্তব্য; মঙ্গলকার্ধ্যে মঙ্গলময় বিষু, উখানকালে বিণ, শয়নে 
মাধব, ভোজনকালে গোবিন্দ, এবং সর্বত্র মধুশ্ছদন নাম স্মরণ করা মন্ুষ্যের কর্তব্য। এ 
বিষুধর্থোত্বরে অন্যত্র বর্ণিত হইয়াছে ;--উষধ সেবনে বিজু ভোজনে জনার্দন, শয়নে পদ্প- 
নাভ, বিবাহে প্রজাপতি, যুদ্ধে ক্রুদ্ধ চক্ৰী, স্থানব্রংশে অ্রিবি ক্রম, বুষোৎসর্গে নারায়ণ, স্্রীসহ- 
বাসে শ্রীধর, জল মধ্যে বরাহ, এবং অগ্নিতে জলশায়ীকে চিন্ত। করিবে। ১৩৬। বনমধ্যে নর- 
সিংহ, পর্বতে রঘুননদন, ছু'্বপরাবস্থায় গোবিন্দ, শুদ্ধিকা্যে * মধুহ্দন, মায়াদিতে বামন এবং 
সর্ববার্ধ্যে মাধবকে চিন্তা করিবে। ১৩৭। অন্ত গ্রন্থে আরও বর্ণিত হইয়াছে ;-_হে যাদব | যে 
নকল বিষয় কথিত হয় নাই, সেই সকল বিষয়ে এবং সকল কার্ধ্যারস্তেই ভগবানের নাম যথেষ্ট 
কীর্তন করা৷ কর্তব্য। হে নৃপ! ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের সকল নামই লোকের সর্বকার্ধ্ে নিদ্ধিদান 
করে, এই কারণে সকল কার্যেই ভক্তিভাবে কৃষ্ণনাম যথেষ্ট স্মরণ কর! কর্তবা। 

« অন্ত এনে 'ন্ষরে মধুলুদনং এই পাঠ দেখিতে গাওয়া। বার, কিন্ত আমাদের অবলদ্বিত গস্থে বিশুদ্ধ 
মধুনদনং ব্যবহৃত আছে। 



. ৯১শ বিলাষঃ। ) শ্রীশ্রীহরিভক্তিবিলাসঃ। ৬৫৩ 

গারুড়ে।__পাপানলস্ত দীর্ধস্য মা কুর্ববস্ত ভয়ং নরাঃ। 
গোবিন্দনাম মেঘৌধৈনস্ঠিতে নীরবিন্দুভিঃ ॥ ১৩৯। 

অবশেনাপি যন্নাি কীষ্ডিতে সর্বপাতকৈ: | পুমান্ বিমুচাতে সদ্যঃ সিংহঅন্তৈম্বগৈরিব 1১৪০। 

যন্ধামকীর্ভনং ভক্ত্যা বিলাপনমন্থত্বমং। মৈত্রেয়াশেষপাপানাং ধাতুনামিব পাবকঃ ॥ ১৪১ ॥ 
ষন্মিম্যস্তমতির্ন যাতি নরকং স্বর্গোইপি যচ্চিন্তনে 
বিদ্বো৷ যত্র নিবেশিতাত্মমনসো ত্রাঙ্দোইপি লোকোহল্লকঃ। 

মুক্তিং চেতনি ষঃ স্থিতোইমলধিয়াং পুংসাং দ্দাত্যব্যয়ঃ 

কিঞ্চিত্রং ঘদঘং প্রধাতি বিলয়্ং তত্রাচ্যুতে কীর্তিতে ॥ ১৪২॥ 

সু্ধ্যোইন্ধকারং সর্ব্বং বিধূয়ৈবোদেতি তদ্বৎ ॥১৩৮।॥ গোবিন্দস্য নামৈব মেঘোৌঘান্তৈর্ধে নীরবিন্দব- 
ন্তৈহ্থেতু ভির্নস্ঠতে নশ্তুতি ॥ ১৩৯ ॥ অবশেনাপি যদৃচ্ছয়াপি যস্য নামি কীতিতে সতি যথা 
অকন্মাদাগতং সিংহং দৃষ্ ত্রস্ত! হরিণম্ অবরুত্ধাস্তো বৃকাস্তং বিস্জ্য পলায়স্তে তথ্ধৎ। যদ্ধা মুগয়ার্থং 

বনং প্রবিষ্টঃ কশ্চিৎ পুমান্ বুকৈরাবুতোইকল্মাদাগতং সিংহং দৃষ্ট1 ত্রশ্তৈস্তৈর্বথাসৌ বিমূচ্যতে 
_ ততন্বদ্রিতি॥ ১৪০ ॥ ভক্ত্যা তৎকীর্তনফলমাহ যন্নামেতি। দাদশাব্দাদিপ্রায়শ্চিত্ৈঃ পাপমেৰ 

বিনস্তাতি তৎসংস্কারত্ববশিষ্যতে ইদং ত্বশেষাণাং সংস্কারাণাং পাপানাং বিলাপনং বিনাশকং ৷ ন 

চান্তেন নিঃশেষপাপক্ষয়ঃ স্যারদিতি দৃষ্টাস্তেনাহ যথা ধাতুনাঁং স্থবর্ণাদীনাং উদবর্তনপ্রক্ষালনাদি 

ধাত্বস্তরসংযোগজং মলং ন নাশয়তি কিন্ত পাবক এব অতঃ সর্বোতমমিদমেবেত্যর্থ; ॥ ১৪১ ॥ 

হরিকীর্ভনমাত্রেণ সর্বপাপক্ষয়ো ভবতীতি যছুক্তং তৎ কৈমুতিকন্তায়েনোপপাদযতি যন্মি্নিতি। 

স্তা নিক্ষিপ্তা মতির্ষেন অচ্যুতৈকচিত্ত ইতি যাবৎ । স প্রমাদাদিকুতৈরঘৈর্নরকং ন বাতি 

অতঃপর সামান্তরূপে শ্রীভগবানের নাম-কীর্তভন-মাহাত্ম্য-মধ্যে অখিল-পাপধ্বংস-সন্বন্ধে 

নারদের উক্তিতে বিষুতধর্শে ও হরিভক্তিন্ধোদয়ে প্রকাশ ;_আহা! তোমাদের অস্তঃকরণ 

কি নির্মল, যেহেতু হরিনাম সঙ্কীর্ভনে তোমাদের প্রবল অন্গুরাগ দেখা যাইতেছে; ভোমাদের 

চিত্ত নির্মল হইবারই ত কথা! কেন না, হূর্ধয যেরূপ উদয় হইলে অন্ধকার বিনষ্ট না করিয়। 

প্রকাশ পায় না, তোমরাও সেইরূপ হরিনামে নিষ্পাপ হইয়াছ। ১৩৮। গরুড়পুরাণে 

লিখিত আছে; _হে মানবগণ ! প্রদীপ্ত পাপবন্থি দেখিয়া তোমরা ভয়ভীত হইও না; কারণ, 

যেরপ জলদের জলবিন্দুসমূহে অগ্নিও নির্ববাপিত হয়, তাহার ন্যায় গোবিন্দরূপ জলধরের 

জলবিন্দুপতনে পাপা একেবারে নির্দলিত হইয়া যায় । ১৩৯। (অন্য কথা কি,) অশিক্ষাতেও 

গোবিন্দ নাম উচ্চারিত হইলে, যেরূপ মুগকুল বৃকের আক্রমণে আকুল হয় এবং অকন্মাৎ 

সিংহ দর্শনে তাহার। যেরূপ মুগকুলকে পরিত্যাগ করিয়া! প্রস্থান করে, তাহার স্তায় পাপী 

লোকে সিংহ-ভীত মগের ন্তায় সকলপ্রকার পাপ হইতে মুঞ্জ হইয়। থাকে । ১৪*। হে 

মৈত্রেয় | যেরূপ অগ্নি সর্ধপ্রকার ধাতুর মল-শোধক ও পরীক্ষক, এইরূপ শ্রীকফ-নামে 
কল পাপই বিনষ্ট ও নিঃশেষে সংশোধিত হইয়। থাকে । ১৪১। ধাহাতে চিত্তার্পণ করিলে 



৬৫৪ শ্রীপ্রীহরিভক্তিবিলানঃ | [ ১১শ বিলাসঃ। 

বি্ুধর্মোত্তরে ।-- 

সায়ং প্রাতত্তথ! কৃত্বা দেবদেবস্ত কীর্তনং। সর্বপাপবিনির্ক্তঃ হ্বর্গলোকে মহীয়তে ॥ 
ৰামনে।__নারায়ণে। নাম নরে। নরাণাং প্রসিদ্ধচৌব: কথিত; পৃথিব্যাং। 

অনেকজন্মার্জিতপাপসঞ্চয়ং হরত্যশেষং কুতমাত্র এব ॥১৪৩। 

স্কানদে।_ গোবিন্দবেতি তথ৷ প্রোক্তং ভক্ত্যা বা! ভক্তিবর্জিতৈঃ | 
দ্হতে সর্বপাপানি ফুগাস্তাগ্লিরিবোখিতঃ ॥ ১৪৪ ॥ 

গোবিন্দনায়া ষঃ বশ্চিন্নরো৷ ভবতি ভূতলে। কীর্তনাদেব তম্যাপি পাপং যাতি সহন্রধা। 
কাশীখণ্ডে ।-- 

প্রমাদাদপি সংস্পৃষ্টো৷ যথাইনলকণে দহেৎ। তথোষ্টপুটসংস্পৃ্ং হরিনাম দহেদঘং। 
বৃহন্নারদীয়ে লুব্ধকোপাখ্যানাস্তে ।_- 

নরাণাং বিষয়ান্ধানাং মমতাকুলচেতসাং। একমেব হরেন্াঁম সর্বপাপবিনাশনং ॥ 

তস্থিয়ঘসং লেষাসম্ভবাহ । যন্য চন্তনে ব্যান ক্রিয়মাণে স্বর্গগ্রাঞ্থিরপি বিশ্বপ্রায়া । যম্মিন্ 
নিবেশিত আত্ম! মনম্চ সমাধিনা যেন তস্য ব্রক্মলোকোইপ্যতিতুচ্ছ: তম্মাদ্ঘথাকথঞ্চিদপি 
যশ্চেতসি স্থিতঃ অতএব নির্মলধিয়াং। যদ্ধা অকারপ্রশ্নেষং বিনা মলিনমতীনামগি মুক্তিমপি 
দ্দাতি। যদৈবং শ্বৈকহিতকারিণাং স্মতিমাত্রেণাচ্যুতনিষ্ঠানামীদশং ফলগৌরবং তদা! ত্নাম- 
কীর্ভনেন পরেষামপ্যঘং ক্ষপয্নতাং স্বকীয়াঘনাশঃ কিক্জ্রমিত্যর্থঃ। অঘ ইতি প্রথমাস্তপাঠে 
পাপোইপি ক্ধনঃ বিলগ্বং মোক্ষং | অন্যৎ সমানং। এবঞ্চ সতি মুক্তিপ্রদত্বেই্যং শ্লোকে। 
দ্রষ্টব্যঃ ॥ ১৪২ ॥ নারায়ণ ইতি নরশ্চেতি নাম। যদ্বা হে নরঃ ভে। জনাঃ নামস্বরূপে। 
নারায়ণঃ | যদ্বা নারায়ণনামা নর ইত্যর্থঃ ॥ ১৪৩॥ তথাত্বমেব ব্যপ্য়তি তক্ত্যা বা প্রোক্ং 

ভক্তিবঞ্জিতৈভ নৈরবাইতকতা! প্রোজমিতি ॥ ১৪৪॥ হৃতং হৃতমিত্যন্ত মধযদেশে লৌকিকী ভাষা 

কখনও নরক দর্শন হয় না, ধার ধানে শ্বর্গনাতও বিশ্ন বলিয়া গ্রতীতি হ য় ধাহার সমাধিতে 

্রক্ষলোক তুচ্ছ পদার্থ বলিয়৷ উপলব্ধি হইয়! থাকে, যে অব্যয় পুরুষ অন্তরে অবস্থিতি করিলে 
মুক্তিলাভ ঘটে, সেই ভগবন্নাম-কীর্তনে যে পাপ বিদূরিত হইবে না, ইহাতে আশ্চর্য বা 
সন্দেহ কি?1১৪২। বিষুধর্মোত্তরে লিখিত আছে; কি প্রাতঃ কি সায়ংকাল এই সময়ে 

মুকুন্দের নাম স্মরণ করিলেই সর্বপাপ হইতে মুক্ত হইয়! স্থখে স্বর্গলোকে বাস ঘটিয়৷ থাকে। 
বামনপুরাণে গ্রকাশট;_-যেরূপ চৌর ব্যক্তি কার্ধাপ্রভাবে সংসারে পরিচিত হুইয়৷ থাকে, 

তাহার ন্যায় পৃথিবীমণ্ডলে নারায়ণ-নামরূপ চৌর অতিশয় গ্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন; সামান্ত 
তম্বরে লোকের অর্থাদি সম্পত্তি অপহরণ করে বটে, কিন্তু এই তন্করের নাম শ্রবণমাত্রে অস্ত- 
রের অশেষ-অন্মার্জিত পাঁপভার নিঃশেষে অপহৃত হইয়া! থাকে। ১৪৩। স্বন্দপুরাণের বর্ণন 

এই প্রকার ;--যেরূপে যুগ্রাস্তকালীন অগ্নি সমুখিত হইয়া! বিশ্ব সংসার দগ্ধ করিয়৷ ফেলে, 

তাহার স্কায় ভক্তি বা! অভক্তি যে ভাবে হউক,গোবিননাম মূখে উচ্চারণ করিলেই। সকল পাপ 



১১শ বিলাস: । ]. গ্রঞ্জীহরিভক্িবিলাসঃ। ৬৫৫ 

অতএব তত্রৈব যমেনোক্তং ।__ 

হরি হরি সরুছুচ্চরিতং দ্গাচ্ছলেন ধৈর্মস্থযোঃ। 
জননীজঠরমার্গলু্ঠা ন মম পটলিপিং বিশস্তি মর্ত্যাঃ ॥ ১৪৫ | 

পান্পে বৈশাখমাহাত্যে দেবশর্দোপাখ্যানান্তে গ্রনারদোক্তী।-_ 
হত্যাযুতং পানসহশুমুগ্রং গুর্ধঙ্গনাকোটিনিষেবণঞ্চ। 

স্তেয়ান্তনেকানি হরিপ্রিয়েদ গোবিন্দনায়া নিহতানি সগ্ঃ ॥ ১৪৬॥ 

অনিচ্ছয়াপি দহতি স্পৃষ্টো! হতবতো! যথা। তথ! দহতি গোবিন্দনাম ব্যাজাদপীরিতং ১৪৭ 
তত্রৈব শ্রীষমব্রাদ্ষণসংবাদে।__ 

কীর্ঘনাদেব কৃষ্ণম্ত বিষ্লোরমিততেজস: ৷ ছুরিতানি বিলীয়ন্তে তমাংসীব দিনোদয়ে ॥ 

নান্তৎ শ্তামি জন্তুনাং বিহায় হরিকীর্তনং | র্কপাপগ্রশমনং প্রাযশ্চিত্ং িজোতম 1১৪৮ 
৮ সত 

হরিহ্রীতি। অন্তা জন মার্গোধপি নুধো যেবাং তে মা ইতযর্থ:। মম পটলিপিং ন 
বিশস্তি মদধিকারং ন গচ্ছন্তীত্যর্ঘঃ ॥ ১৪৫ ॥ অনেকানি বিপ্রন্বর্ণচৌরধ্যাদীনি ॥ ১৪৬ ॥ ব্যাজাং 
পুর্বাহবানাদিচ্ছলাদপুযুক্ং ॥ ১৪৭ | 

_. সর্বপাপপ্রশমনরপং প্রায়শ্চিতমন্যৎ ন গশ্তামি। অন্রস্ত সবাসনপাপক্ষপণাশক্তে:॥ ১৪৮ 
ধার, পপ শা শাস্সশসসপ * পপর পর. ক. কপ ..পসপ পপ পা ৮ লা /৮৮৯-০০৬৭ররা 

ডশ্বীভৃত হইয়া থাকে।১৪৪। নরলোকে কাহারও গোবিন্দ নাম থাকিলে, যদি লোকে তাহাকে 
আহ্বান করে, তাহা হইলে এ নাম-প্রভাবেও পাপরাশি সহত্রপ্রকারে অপস্ৃত হইয়া থাকে। 

কাশীখণ্ডে উক্ত হইয়াছে; - প্রমাদনিবন্ধন অগ্ি্পর্ণে যেরূপ দেহ দগ্ধ হয়, তাহার স্তায় হরিনাম 

অধরোষ্ঠে সংস্প্ ্ট হইলেই পাপক্ষালন ঘটিয়া থাকে । বৃহঙ্নারদীয় পুরাণে লুব্ধকের উপাধ্যানের 
শেষভাগে বর্ণিত আছে;--যাহারা বিষয়ান্ধ ও মায়াকুলিতচিত্ত, এরূপ ব্যক্তিগণের পক্ষে হরিনাম 
কীর্তনই সকল-পাপ-প্রণাশক হইয়া থাকে । এ গ্রন্থে যমের উক্তিতে প্রকাশ; যে সকল 

লোক ছলক্রমে হরি হরি এই নাম অন্ততঃ একবার উচ্চারণ করে, তাহাদের জননী-ঈঠর-পথ 

লুপ্ত হইয়! যায়,_-অর্থাৎ আর তাহাদের জন্মগ্রহণ ঘটে না৷ এবং তাহার! আমার পটলিপির 

মধ্যে_অধিকারে আর গ্রবেশ করে না। ১৪৫। প্পপুরাণে বৈশাখ-মাহাত্যে দেবশশ্মার 

উপাধ্যানের শেষ ভাগে নারদের উক্তিতে প্রকাশ আছে)--যদি লোক অমৃত ক্রহ্মহত্যা, 

সহজ ভীষণ স্থুরাপান, কোটী কোটা গুরুপত্বীগমন এবং অসংখ্য বিগ্রন্বণাঁদি অপহরণ করে, 

তথাপি হরিগ্রিয় গোবিন্দ নামে মকল পাপ বিনষ্ট হইয়া! থাকে। ৪৬। যেরূপ অনিচ্ছায় স্পর্শ 

করিলে অগ্নিতে দ্জ হইতে হয়, সেইরূপ পুঞাদিনাষচ্ছলে তাহার নাম কীর্তন ঘটিলে, সকল 
পাপ বিনষ্ট হইয়া থাকে । ১৪৭। এ পদ্মপুরাণে যম ও ব্রাহ্মণসংবাদে লিখিত হুইয়াছে ;-- 
অপরিমেয় প্রভাবশালী প্রকট, বা বিষধর নাম ম্মরণ করিলে, যেরূপ দিবাকরের উদয়ে অন্ধকার 

বিনষ্ট হয়, তাহার স্তায় সকল পাপ পলায়ন করে। হে দ্বিজসতম! হরিনাম কীর্তন ব্যতিরেকে 

জীবকুলের সর্ব-পাপ-প্রশমক অন্ত প্রায়শ্চিত্ত আর দেখিতে পাইতেছি না । ১৪৮। শ্রীমস্তাগ- 



৬৫৬ প্ীত্রীহরিভভিবিলাসঃ। [ ১১শ বিলাসঃ। 

বষঠস্বন্ধে অজামিলোপাখ্যানে ।-_ 

অয়ং হি রুতনির্বেশে! জন্মকোট্যংহসামপি । যদ্যাজহার বিবশো নাম স্বস্তায়নং হরেঃ ॥১৪৯। 
স্তেনঃ স্থুরাপে। মিত্রঞ্গ্ ব্রহ্মা গুরুতন্লগঃ । স্ত্রীরাজপিতৃগোহস্ত। যে চ পাতকিনোইপরে। 

সর্ধেষামপ্যঘবতামিদমেব স্থনিষ্কতং। নামব্যাহরণং বিষ্ঞো্ধতস্তদ্বিষয়া মতি; | ১৫০ ॥ 

ন নিষ্কতৈরুদিতৈত্রদ্ধবাদিভিত্তথা বিশুধ্যত্যঘবান্ ব্রতাদিভিঃ। 

যথ! হরোমপদৈরদাহতৈস্তহত্মঃগলোকপুপোপনস্তকং ॥ ১৫১। 
হিপ তত শি শত পেত তা শালি জপ তক শ স্পা 

অযমজামিল: (কতো নির্ববেশঃ প্রায়শ্চিত্বং যেন যৎ যম্মাদ্বিবশোইপি হরেক্রম ্যাজহার 
উচ্চারিতবান্ ন কেবলৎ প্রায়শ্চিতমাত্রং হরেন্নীম অপি তু স্বস্তযয়নং মোক্ষসাধনমপি যদ্বা পরম- 
মঙ্গলায়তনমপি ॥ ১৪৯ ॥ নন কামকৃতানাং বহুনাং মহাপাতকানাং সহম্রশ আবগিতানাং 

দ্বাদশাবাদি-কোটিভিরপ্যনির্বর্ধ্যানাং কথমিদমেকমেব প্রাযশ্চিতং ্যাতত্রাহঃ শ্রীবিষুঃপার্ধদাঃ 
স্তেন ইতি দ্বাভ্যাং। স্থনিষ্কতং শরেষ্টং প্রায়শ্চি হবমিদমেব। তত্র হেতুঃ যতো নামব্যাহরণাৎ 
নামোচ্চারকপুরুষবিষয়া মদীয়োইয়ং ময়! সর্ববতো রক্ষণীয়ে। নিতরামন্গগ্রাহহ ইতি বিষ্চো- 

মৃতির্ভবতি ॥১৫০ ॥ শেষটত্বমেবোপপাদয়স্তি নেতি। ব্রহ্মবাদিভির্স্বাদিভিরুকতৈব্রতাদিভিনিস্কতৈ- 
স্তথা ন শুধ্যতি উদাহতৈরুচ্চারিতৈর্ষথ! নামপদৈঃ | অত্র চ নমামীত্যাদিক্রিয়যোগোইপি 

নাপেক্ষিত ইতি দর্শিতং। কিঞ্চ তন্নামপদোচ্চারণুং উত্তমঃক্লোকগুণানাম্ উপলস্তকং জঞাপকং 
ভবতি, ন তুকুচ্ছ চান্্রায়ণাদিবৎ গাপনিবৃতিমাতেখোপক্ষীণমিতয্ /১৫১। নন্বয়ং পুত্রনামা গ্রহীৎ 

বতের য্ঠন্বন্ধে অন্জামিলের উপাখ্যান বর্ণিত হইয়াছে।- হে কুতাস্তকিস্করগণ | এই অজামিল 

জন্নাবধি অসংখ্য প্রাণি-হিংসা! করিয়া! পাপান্ুষ্ঠান করিয়াছে বটে, কিন্তু যখন বিবশ হইয়া 

প্রায়শ্চিত --মহান্বস্তযয়ন হরিনামোচ্চারণ করিয়াছে, তখন আর সে পাপী নহে, স্থতরাং 

তাহার উপর তোমাদ্দের কোনও অধিকার নাই । ১৪৪। স্বর্ণাপহারী, স্থরাপায়ী, মিত্রপ্রোহী, 
্রদ্বহত্যাকারী, গুরুপত্বীগামী, স্ত্রীঘাতী, গোহত্যাকারী, ও অস্তান্ত পাপাচারী সকলেরই 

নারায়ণের নামকীর্তন প্রধান প্রায়শ্চিত্ত বলিয়! কীর্িত হইয়াছে; কারণ, নামোচ্চারণকারী 
ব্যক্তিকে তিনি আমার লোক বলিয়া রক্ষা করিয়া থাকেন। ১৫০। ভগবান্ হরির নামো- 
চ্চারণে জীব যেরূপ শুদ্ধি লাভ করে, মন প্রভৃতি ব্রন্মবেত্তা মুনিগণ যদিও পাপক্ষয়ের জন্তু 

প্রায়শ্চিতের বিধান করিয়াছেন, কিন্তু উহা! দ্বারা সেরূপ শুদ্ধি ঘটে না) বিশেষতঃ নামো- 

চ্ীরণের বিশেষ ফল এই যে, গাপনাশের সহিত উত্তমঙ্জোক ভগবানের গুণগরিমা 
এরপে প্রকাশিত হয় যে, প্রায়শ্চিতে সেরূপ সাম্থ্য সংলক্ষিত হয় না &1 ১৫১ ॥ সন্কেতে-. 
রাস 

...* ম্বেচ্ছাকৃত পাপের ক্ষালন জন্য বদিও শাস্ত্রে প্রারশ্চিত্তের ব্যবস্থা আছে। কিন্তু মহীপাতকী জনের তাইা 
. একবারে ক্ষ হওয়া অদস্ভব। বিশেষতঃ বহুপ।তকগ্রত্ত ব্যকির একজন্মে প্রাযশ্চিগ্াদি দ্বারা সে পাপ ধ্বংস 

হওয়াও সহজ ব্যাপার নছে। এজন বল] হইয়াছে, যে কোনও প্রকারের পাতকী হি হরিনাম জাশ্রয় করে, 

এই ব্যক্তি আমার চিফিত খ্মনে করিয়া, তিনি তাহাকে অতয়খান পূর্বক রক্ষা! করি! থাকেন) তাংপর্বয।-- 
হরিভক্তি খটিলে কোনও প্রকার পাপ থাকে না। 



১১শ বিলাগঃ। ] _ ঞ্ীশ্রীহরিভক্তিবিলাসঃ। ৬৫৭ 
সাক্ষেত্যৎ পারিহাস্যংবা স্তোভং হেলনমেব বা । বৈকুঠনাম গ্রহণমশেষাঘহরং বিছুঃ ॥ ১৫২ ॥ 

পতিত: স্থলিতো ভগ্নঃ সংদষ্টন্তপ্ত আহতঃ । হরিরিত্যবশেনাহ পুমান্নার্থতি যাতনা: ॥ ১৫৩ | 

অজ্ঞানাদথবা জ্ঞানাদুত্বমঃক্লোকনাম যৎ। মংকীন্তিতমঘৎ পুংসো দহেদেধে! যথানলঃ ॥১৫৪॥ 
তত্রৈব খধীণামুক্কৌ৷।__ 

্হ্মহা পিতৃহা গোস্টো! মাতৃহা চার্ধযহাঘবান্। শ্বাদঃ পুরুশকে। বাপি শুধ্যেরন্ ষস্ত কীর্ভনাৎ ॥১৫৫। 
লখুভাগবতে ।-_ 

বর্তমানস্ত যৎ পাপং যন্ভূতং যস্বিষ্যতি। তৎ সর্ববং নির্দিহত্যাশ্ড গোবিন্দানলকীর্বনাৎ ॥ ১৫৬ ॥ 
সদ! ভ্রোহপরো স্তর সজ্জনানাং মহীতলে | জায়তে পাবনো ধন্যো হরেন্র্শমানু কীর্তনাৎ (১৫৭॥ 

ন তু ভগবন্নাম তত্রানুঃ সাঙ্ষেত্যং পুত্রাদো সন্কেতিতং ৷ পারিহান্তং পরিহাসেন কৃতং। স্তোভং 

গীতালাপপূরপান্যর্থে কতং। হেলনং কিং বিষ্নেতি সাবজ্ঞমপি বা বৈকুনামোচ্চারণং ॥১৫২ 
নন্থ নায়ং সংকল্পপূর্ববকং বৈকুঞনামাগ্রহীৎ কিন্তু পুত্রন্সেহপরবশ: সন্ তত্রাহুঃ পতিত ইতি । 
অবশেনাপি যে! হরিরিত্যাহ স ষাতনা নার্তি। পুমানিত্যনেন নাত্ধ বর্ণাশ্রমাদিনিয়ম ইতুযুক্তং। 
অবশত্বমেবাহঃ পতিতঃ প্রাসাদাদিভ্যঃ, হ্খলিতো মার্গে, ভগ্নো ভগ্রগান্্ঃ, সংদষ্টঃ সর্পাদিভিঃ। 
তণ্চো জরাদিনা, আহতো দণ্ডাদিনা ॥ ১৫৩ ॥ নন্থ তথাপি পাপপ্রায়শ্চিত্বমিদমিতি জ্ঞাত 

নোচ্চারিতমিতি চেতত্রান্:, যদ্া কৃষ্ণন্ত নামেদমপ্যয়ং ন জানাতি কথং তন্য সর্ববপাপক্ষমস্তত্রাহুঃ 
অজ্ঞানাদিতি। অন্য শ্রীবিষ্রোজ্ণনাদজ্ঞানাদ্বা। বালকেনাজ্ঞানাদপি প্রক্ষিপ্তোইপ্নির্ধথা কাঠ্ঠ- 
রাশিং দহতি তদ্বং॥ :৫9॥ অঘবান্ অন্যোহপি ষঃ পাপকর্শযুক্তঃ যশ্চ জাত্যা পাপ: শ্বাদঃ 

পুক্কশো বাপি ॥ ৫৫॥ গোবিন্দস্ত অনলবৎ যং কীর্তন ! :৫৬॥ অধুনা নিশ্পায়শ্চিতো 

ভগব্দক্ষম্যো ভোগৈকনাস্তো মহ'নপরাধোইপি নামমাহাত্মযতোইপযাতীত্যাহ সদেতি । নাম 
ইস্ছ নিরস্তরং কীর্ভনাৎ। ধন্ঃ পাবনঃ পরমশ্ডদ্ধ ইতার্থঃ। যত্বান কেবলং শ্বয়মেব ততঃ 
পবিত্র ভবেদিতি কিন্ত পরানপি পাবয়তি প্রেমলক্ষণভগবন্তক্তিধনযোগ্যশ্চ ভবতি * ইতি । 

পুঝ্রাদিনামগ্রহণে, পরিহাসে, গীতারদ্দিতে, বা অবহেলাক্রমে বৈকু£-নাম উচ্চারিত হইলে 
অশেষ পাপ বিনষ্ট হইয়া থাকে। ১৫২। পতিত, স্থলিত, ভগ্নগাত্র, সর্পাদিদষ্ট, জরাভিভূত 
বা দগ্ডাহত অবস্থায় দি লোকে অবশ হইয়া হরিনাম উচ্চারণ করে, তাহা হইলে তাহাকে 
আর নিরয় ভোগ করিতে হয় না। ১৫৩। যে ব্যক্তি জ্ঞান প্রযুক্ত বা অজ্ঞাননিবন্ধন উত্তম- 
শ্লোক ভগবানের নাম কীর্তন করে, অগ্নি যেরূপ ইন্ধন দহন করে, তাহার ন্তায় তাহার পাপ. 
সমূহ ভন্মীভূত হইয়া! থাকে । ১৫৪। এ ভাগবতের খধিদিগের বাক্যে বর্লিত আছে? ব্ক্ষ- 
ঘাতী, পিতৃঘাতী, গোহত্যাকরী মাতৃঘাতী, কুকৃরভোজী, চণ্ডাল, বা অন্ত পাতকী ব্যক্তি 
শ্ীকফের নামকীর্ভনে পবিত্র হইয়া থাকে । ১৫৫। লঘুভাগবতের বর্ণনা ;- যে পাপ বর্ত- 
মান, যাহা অঙ্কুষ্ঠিত হইয়াছে এবং যে পাপ অক্ুষ্ঠিত হইবে, ভগবানের নামাগি-সংস্পর্শে সে 
সকল বিনষ্ট হইয়া থাকে । ১৫৬। যেব্াক্তি সংসায়ে সাধুজনের প্রতি অসাধু ব্যবহার করে, 

৮৩ | 



৬৫৮ পরীপ্রীহরিভক্তিবিলাসঃ। [১১শ বিলাসঃ। 

কৌর্মে।-_ 
বনস্তি যানি কোটিস্ত পাবনানি মহীতলে। ন তানি তত্তুলাং যাস্তি কৃ্ণনামাহুকীর্ভনে ॥১৫৮। 

বৃহদিষুণপুরাণে।- নায়োইস্ত যাবতী শক্তিঃ পাপনির্রণে হরেঃ। 
তাবৎ কর্ত্ং ন শরোতি পাতকং পাতকী জনঃ ॥ ১৫৯ ॥ 

ইতিহাসোত্তমে।_ . 

শ্বাদোপি ন হি শরোতি কর্তূং পাপানি যত্বতঃ। তাবস্তি যাবতী শক্তিধ্বিক্োর্নামোহসুভক্ষয়ে ॥১৬০ 
বিশেষতঃ কল  স্কান্দে।-_তন্নাস্তি কর্মজং লোকে বাগ্জং মানসমেব ব। 

| যন্ন ক্ষপয়তে পাপং কল গোবিন্বকীর্তনং ॥ ১৬১। 
বিষুঃধর্শোত্বরে ।_ 
শমায়ালং জল বহেন্তমসে! ভাস্করোদয়ঃ। শাস্ত্যে কলেরঘৌঘন্ত নামসন্কীর্ভনং নং হরেঃ॥ ১৬২ 

ঘি নামাপরাধন্তোত্রাদৌ সতাং নিন্দ! নাস: পরমমপরাধং বিতন্ত ইত্যাদিনা নিন্দাপি নামা" 
পরাধ উক্তঃ কিমুত সদা দ্রোহপরতেতি । অতঃ পরমমহদপরাধাদস্মান্মহানরকপাত এব। 

নায়োইপি সর্বস্থহৃদে। হাপরাধাৎ পতত্যধ ইত্যাদিভিরভিহিতঃ। তথাপি তত্রৈব নামাপরাধ- 

যুক্তানাং নামান্যেব হরস্ত্যঘমিত্যাদ্যক্ের্নামাপরাণাং ন কোইপি দোষে! ঘটতে প্রত্যুত ভক্তি- 
বিশেষ এবোদেতীতি ৷ অতঃ সম্যগেবোক্তং জায়তে পরমো! ধন্ঠ ইতি ॥ ১৫৭॥ অতএব পরম- 

পাবনত্বং কৌর্দবচনেন লিখতি বসস্তীতি ॥ ১৫৮ ॥ 

এতদেবোপপাদয়তি নায়োহস্তেতি দ্বাভ্যাং। পাতকী সর্বদা পাতকযুক্তোইপি ॥ ১৫৯ । 
শ্বাদঃ নিত্যকুকুরভক্ষণশীলঃ পরমপাপজ্াতিরপি। অশুভম্য অমঙ্গলন্ত তন্ুলস্ত চ পান্থ 

ক্ষয়ে ॥ ১৬০ ॥ এবং সামান্যতঃ সর্বকালে অশেষপাপোম্মুলনং লিখিত্ব! ইদানীং বিশেষতঃ 
কলিকালে ছুস্তরবিবিধপাপবর্গব্যাকুলানামগতীনাং কলৌ লোকানাং প্রভা ধবিশেষপ্রকটনপর- 
ব্রমন্গামবীর্তনেনৈবাশেষপাপোন্স,লনং ভবতীতি নিখতি. তন্নাস্তীত্যাদিন ॥ ১৬১॥ যথা বন্ধে: 
শমায় জলমেব অলং সমর্থং, তমসশ্চ শমায় ভাক্করোদয় এবালং, তথা কলের্ধদঘৌঘঃ তশ্য শান্ত 

নামসন্কীর্তনমেবালং, কলৌ৷ নামসন্থীর্তনন্তৈব গ্রাধান্তাৎ। শাস্তিরিতি পাঠে শাস্তিরূপমেব ॥ 
১৬২ ॥ নিত্যং মহাপাপরতোইপি দুরিতৌঘাৎ মুক্তঃ সন্ সত্যৎ নিশ্চিতং যো নরঃ সংসারপারং 

শি পাস পদ শা | আদ শা শসা পপ সপ পপ পট | হা পাপ এ 

হরিনামৰীর্থনে সে ব্যক্তিও ধন ও পবিত্র হইয়া! থাকে। ১৫৭ ১৫৭। কৃরপুরাণে লিখিত আছে ;-- 

পৃথিবীতে যে সকল কোটি কোটি পবিত্র পদার্থ আছে, কৃষ্ণনামের নিকটে তাহাদের তুল্যত| 

ঈাড়ায় না । ১৫৮। বৃহদ্ধিষুপুরাণে প্রকাশ )-_পাপহরণ বিষয়ে হরিনামের হে শক্তি দেখিতে 
পাওয়া যায়, কুকুর-ভোজী ব্যক্তি যত্বপূর্বক সে পরিমাণ পাপান্ষ্ঠান করিতে পারে না। ১৬৪%। 

বিশেষতঃ কলিযুগে, ষথ। ক্বন্মপুরাণে প্রকাশ ;__কর্শজ, কি বাক্যজ বা চিত্তজ এরূপ পাপ নাই, 

কলিষুগে গোবিন্দনামোচ্চারণ যাহাকে ক্ষয় না করে। ১৬১। বিফুধর্মোতরে প্রকাশ ;--অঙ্জি" 

নির্ববাপণের জন্ত ঘেমন,.জল, আর অন্ধকার বিনাশের জন্ত যেমন দিবাররের উন কবির 



১১শ বিলানঃ। ] ব্রীঞ্জীহরিভক্তিবিলাসঃ। ৬৫৯ 

নায়াং হরেঃ কীর্তবনতঃ প্রাতি সংসারপারং ছুরিতৌঘমুক্তঃ। 

নরঃ প সত্যং কলিদোষজন্ম পাঁপং নিহস্ত্যাণ্ড কিমত্তর চিত্রম্ ॥ ১৬৩॥ 

্রদ্াগুপুরাণে 1 
পরা কচান্দ্রায়তগ্ুকুচ্ছৈ,ন দেহিশুদ্ধির্ভবতীহ্ তাদৃক্। 
কলৌ সরুম্সাধবকীর্তনেন গোবিন্বনায়৷ ভবতীহ যাদৃক্ ॥ ১৬৪ ॥ 

, কীর্বনকতৃকুলসঙ্গা।দিপাবনত্বম্। 

তব্বৈব।-_ 

মহাপাতক্যুক্তোইপি কীর্তযন্ননিশং হরিম্। শুদ্ধান্ত:করণো। ভূত্বা জায়তে পঙ্ভিপাবন:।১৬৫। 
এপ শা শাপলা শাপ্ীষীপশপিশ শী সপ 

০ ০৮০ শপ পে পপ আপ সপ জি 

প্রধাতি, কলিদোষাজ্জন্ম ষস্ত তৎ পাঁপং স আশ নিহস্তীত্যত্র কিং চিত্রমাশ্চর্ধ্যম্, অসস্ভাবিতং ন 

স্যাঁদিত্যর্থ; ॥ ১৬৩ ॥ দেহিনাং পাপতঃ শুদ্ধিঃ। দেছেতি পাঠে স এবার্থঃ। সর্ৎ যৎ 

মীধবস্ত কীর্তন তেন। তচ্চ গোবিন্দেতি। নায়েতি কলৌ গোবিন্মনামমাহাক্মযমভিপ্রেতম্। 

যদ্ধা গোবিন্দেতি নামমাত্রেণেতি কীর্তনস্তয বাহুল্য, বিবিধত্বঞ্ক পরিহৃতমিতি 

দিক্ ॥ ১৬৪॥ এবং সর্বপাপোন্..লনরূপং মাহাত্ম্য লিখিত্বা ইদানীং নামকীর্তনসন্বদ্ধিনামপি 

সর্বদোযোন্থলনেন পরমশোধকত্বং লিখতি মহেতি পঞ্চভিঃ ॥ ১৬৫ ॥ অনন্যধীঃ তদেকমনাঃ 
শত শা পর 

পাঁপরাশি শাস্তির নিমিত্ত সেইবপ গ্রীহরির নামনক্বীর্ভন। ১৬২। ্রীহরির নামসন্বীর্তনপ্রতাবে 

যে মনুষ্য ছুরিতরাশি হইতে বিমুক্ত হইয়া নিশ্চয়ই সংসারপারে গমন করে, সেই মহষ্য যে 

কলিকলুধ্জনিত পাপকে বিনষ্ট করিবে, ইহাতে আর বিচিত্র কি? ১৬৩। রদ্মাগুপুরাণে 

লিখিত আছে;_এই কলিকালে একবারমাত্স 'গোবিন্দ' এই নাম দ্বারা মাধবের সন্কীর্তন 

করিয়! দেহীদিগের যাদৃশী শুদ্ধি সম্পাদিত হয়, পরাকব্রত, চাঞ্জায়ণ ও তণ্তুপ্ধসনূহের * 

অনুষ্ঠান তাদৃশী শুদ্ধি হয় না। ১৬৪। 

কীর্তনকারীর বংশাবলী-পাবকত্ব ও সঙ্গিজনপাবকত্ব। যথ৷ এ ব্রদ্ধাগুপুরাণ্রেই 

মহাপাতকী চইয়াও দিবানিশি প্রীহরির নামসংকীর্তন করিতে করিতে শুদ্ধচিত্ত হইয়া 

& পরাকত্রত, চাল্রারণ ও তগুকৃচ্ছ,__-এই তিনটি ব্রতের বিধি অস্রিদংহিতায় এইরূপ নির্দিষ্ট হইয়াছে, বখ।-_ 

একৈকং বর্ধয়েক্লিত্যং শুর কৃষে চ হাদয়েখ। অমাবন্ত।ংন তুপ্তীত এব চান্্রার়ণে। বিধিঃ ॥ ( ১১২ তম লোক । ) 

শুরুপক্ষের প্রতিপদে একগ্রাস ভোজন করিয়া॥ শু8দ্বিতীয়! হইতে পুর্ণিম। পর্য্যস্ত একএক গ্রাম ঝড়াইবে, আর 

কৃষণপক্ষের প্রতিগদ হইতে এক এক গ্রাস কমাইয়। অমাবস্যার দিন উপবাস করিবে। ইহাই চান্্ায়ণবিধি। 

ছাদশাহোপবাসেন পরাকঃ পরিকীর্ভিতঃ। (১২৭ তম প্লোক। ) 

বাশ দিন উপবাস করিলে পরাকব্রত অনুষ্ঠিত হয়। ৃ 

রাহমূফং পিবেদাপঞ্জাহমুকং পিবেং গয়ঃ। ভ্রাহমুকং ব্বতং পীত্ব! বাযুতক্ষো! দিনগ্রয়ম্ | 

ধটপলানি পিবেছাগন্রিগলস্ত পয়ঃ পিবেং। পলমেকস্ত বৈ সপিত্তগুকচ্ছ বিধীরতে | (১২২ ও 5২১ তম প্লোক) 

তি দিন ছরগলপরিসিত উফ জল, তিন দিন তিনগলপরিমিত উফ ছুগ্ধ এবং তিন দিন একপলপরিদিত উ 

স্ব গান করিরা। ভখপরে আর তিনদিন বাযূতক্ষণ করিয়া থাকিলে। *তণসবচ্ছ' নামক রত অনুষ্ঠি
ত ছয়। 

০ ৮৮ ৮ ৮ সস পস্প্পপ্প্প্পপপম্স ৪ পর আস অ+ কস 



৬৬৩ শ্রীপ্রীহরিভক্তিবিলানঃ। [ ১১শ বিলাসঃ। 

লঘুভাগবতে ।__ 

গোবিন্দেতি মুদ্রা যুক্তঃ কীর্ডয়েদঘন্বনন্তধীঃ | পাবনেন চ ধন্তেন তেনেয়ং পৃথিবী ঘৃতা৷ ॥১৬৬। 

হরিভক্কিন্থধোদয়ে ।-_ 
ন চৈবমেকং বক্তারং জিহ্ব! রক্ষতি বৈষ্বী । অশ্রাব্য ভগবৎখযাতিং জগৎ কৃত পুনাতি হি১৬৭ 

দশমস্বদ্ধে ।-- 

যন্নাম গৃহৃন্ নিখিলান্ শ্রোতৃনাত্মানমেব চ। সদ্যঃ পুনাতি কিং ভূয়ন্তস্ত স্পৃ্ঃ পদা হি তে॥ 

অতএবোক্তং প্রহলাদেন নারমিংহে।-- 

তে সন্তঃ সর্বতৃতানাং নিরুপাধিকবাদ্ধবাঃ | ষে নৃসিংহ ভবন্নাম গায়স্তযচ্চৈমূরদা্বিতাঃ ॥ 
সর্ববব্যাধিনাশিত্বম্। 

বৃহন্নারদীয়ে ভগবত্তোষপ্রসন্গে ।__ 
অচ্যুতানন্দগোবিন্বনামোচ্চারণভীষিতাঃ। নশ্বত্তি সকল! রোগাঃ সত্যং সত্যং বদদাম্যহুম্ ॥ 

পরাশরসংহিতায়াং শান্ং প্রতি ব্যাসোক্ো।-_- 
ন শান্ব ব্যাধিজং ছুঃখং হেয়ং নান্তোষধৈরপি | হরিনামৌষধং পীত্বা ব্যাধিস্ত্যাজ্যে। ন সংশয়ঃ1১৬৮ 

স্কান্দে।-_- 

আধয়ো ব্যাধয়ে! যন্য ম্মরণান্নামকীর্তনাৎ। তরদৈব বিলম্ং যাস্তি তমনস্তং নমাম্যহ্্॥ 
পি পা সপ ++ পা পারা, সত সা রর ক ৭ 

বিশ্বস্তঃ সত্য; ॥ ॥ ১৬৬ ॥ ভগবতঃ খ্যাতিং কার্ডি নামাত্মিকাং, নামৈব কা ॥ ১৬৭ ॥ হেয়ং 
ত্যাক্যং ন ভবতীত্যর্থ; ॥ ১৬৮॥ সং কীর্ত্যমানঃ কিংবা বা শ্রতোইহভাবে! ন্ত তথাভূতঃ সন্। 

পা এপ সর ৮ ৯. সং ৬০০৭ পপ রর 

অবশেষে পংক্তিপাবন হইয়া উঠে। ১৬৫। লঘুভাগবতে। নি আনন্দযুক্ত হইয়া অনন্- 
মনে “গোবিন্দ এই নাম কীর্তন করেন, সেই ধন্য ও পাবনপুরুষ এই ধরাকে ধারণ 

করিয়া আছেন। ১৬৬। হ্রিভক্তিন্থধোদয়ে ;__বিষুনামনিষ্ঠ রসনা ষে কেবল একমাত্র 
বক্তাকেই রক্ষা করেন, তাহা নহে; ভগবানের নামাত্মিকা কীন্তি শ্রবণ করাইয়া, নিশ্চয়ই 
সমগ্র জগৎকে পবিত্র করিয়া থাকেন। ১৬৭। শ্রীমন্ভাগবতের দশমন্কন্ধে ;_ধাহার নাম 

গ্রহণ করিতে করিতে লোকে আপনাকে ও নিখিল শ্রোতৃবর্গকে সদ্যই পবিশ্র করিয় 

থাকেন, সেই তোমার চরণম্পূর্শ লাভ করিলে আর কথা কি? এই জন্তই নৃসিংহপুরাণে 
প্রহনাদ্দ বলিয়াছেন; -হে নৃসিংহ! ধাহারা আনন্দাণ্থিত হইয়! উচ্চক্ঠে তোমার নাম 

গান করেন, তাহারাই সাধু, তাহারাই সর্ধন্ীবের অকপট ও স্বার্শূন্ত বন্ধু। 
 সর্বব্যাধিনাশিত্ব | যথা বৃহন্গারদীয়পুরাণে আমি সত্য সৃত্য বলিতেছি, “হে অচ্যুত! 

হে আনন্দ! হে গোবিন্দ! ইত্যাদি নামোচ্চারণে ভীত হইয়। রোগ সকল বিন হয়। 

পরাশরসংহিতায় শান্ধের প্রতি ব্যাসের উক্তিতে ;--হে শাহ্ব! যখন অন্তান্ত ওঁবধেও 
ব্যাধিজনিত ছুঃখ বিদূরিত হয় না, তখন তন্দারা' উহার প্রতিকার কর্তবা নহে; তখন এক 

বার মান্ধ হ্রিনামরপ ওবধ পান করিয়াই যে রোগ দুর কর! উচিত। এ বিষয়ে জার সন্দেহ 



১১শ বিলাসঃ |] শ্রীশ্রীহরিভক্তিবিলাসঃ।| ৬৬১ 

বহিপুরাণে।-- 

: ম্হাব্যাধিসমাচ্ছন্নো রাজবাধোপগীড়িতঃ। নারায়ণেতি সংকীর্ত্য নিরাতক্কে! ভবেনরঃ ॥ 

বৃহিষ্থপুরাণে।-_ সর্ববহৃঃখোপশমনত্বম, । 

সর্ধযরোগোপশমনং নর্ধবোপন্রবনাশনম্। শাস্তিদং সর্ধবরিষ্টানাং হরের্নামাঙ্গকীর্ভনম্ ॥ 
্রক্ষবৈবর্তে ।__ 

সর্বপাপপ্রশমনং সর্বোপত্রবনাশনম্ । সর্বহুঃখক্ষয়করং হরিনামাঙ্থকীর্ভনম্॥ 
দবাদশস্বদ্ধে।__সঙ্ীর্ভ্যমানো ভগবাননন্তঃ শ্রতান্থভাবো ব্যসনং হি পুংসাম্। 

প্রবিশ্ত চিত্ং বিধুনোত্যশেষং যথা তমোহর্কোইভ্রমিবাঁতিবাতঃ ॥ ১৬৯। 
বিষুধর্মোত্বরে ।__আর্তা বিষগ্নাঃ শিখিলাশ্চ ভীতা ঘোরেষু চ ব্যাধিযু বর্তমানাঃ। 

সঙ্কীর্তা নারায়ণশবমেকং বিমুক্তদুঃখাঃ স্বখিনো ভবস্তি ॥ ১৭০ | 

কীর্তনাদ্দেবদেবস্ বিষ্কোরমিততেজস: | ষক্ষরাক্ষসবেতালভূত প্রেতবিনায়কাঃ 
ডাকিন্তো৷ বিদ্রবস্তি স্ম যে তথান্তে চ হিংসকাঃ। সর্ব্বানর্থহরং তশ্য নামসন্ধীর্তনং ্বতম্। 

পপ পপ ৯০, এ ০০ 

যা কোহসৌ , ভগবান্ তত্রাহ, শ্রত: অন্ুভাব: পৃতনামুক্তিপরদানাপিপ্রভাবো যন্তেতি। পুংসাং 
চিত্ং প্রবিশ্ত নিঃশেষং দুঃখং ধুনোতি। হীতি সতামস্থভবং প্রমাণয়তি। অর্কো গিরিগুহাদি- 
ধবান্তং ন নিবর্তয়তীত্যপরিতোধাৎ দৃষ্টাস্তাস্তরমাহ, অতিবাতোহভ্রমিবেতি ॥ ১৬৯ ॥ আর্থ: 
বিষভক্ষপাদিন! ব্যাকুলাঃ। বিষগ্রাঃ দারিজ্র্যাদিনা ুঃখিতাঃ । শিখিলা ভগ্রাঙ্গাঃ। ভীতাঃ 

পোপ রশ 

নাই। ১৬৮। ক্কন্দপুরাণে )--ধাহার ক্মরণে ও নামকীর্তনে, আনিব্যাধিসকল তখনই 
বিলক়্ প্রাপ্ত হয়, সেই অনস্তকে নমস্কার করি । অগ্রিপুরাণে ;__মহাব্যাধিসমাচ্ছন্ন ও রাজ- 
রাধায় উৎপীড়িত মানব “নারায়ণ এই নাম সন্কীর্তভন করিয়া নিরাতঙ্ক হয়। 

ভগবল্লামের দর্বছুঃখোপশমনত্ব।-যখ। বৃহষিষুঃপুরাণে ;- শ্রীহরির নামসক্কীর্ভন নিখিল- 
রোগ. প্রশমন, যাবতীয় উপত্রব বিনাশ ও সর্বপ্রকার অশুভ শাস্তি করেন। ব্রহ্মবৈবর্ভ- 
পুরাণে ;-_হরিনামান্থকীর্ভন সর্বপাপপ্রশমন, সর্ধবোপভ্রববিনাশন ও সর্বছৃঃখক্ষয়কর। 
শ্রীমস্ভাগবতের দ্বাদশস্তদ্ধে ; অনস্ত ভগবানের নামগুণাদি সঙ্কীর্ভন অথবা তদীয় বিক্রমবৃত্াস্ত 
শ্রবণ করিলে, সেই ভগবান্ হৃদয় মধ্যে প্রবেশ করিয়া, হু্যদেব যেরূপ তমোরাশি বিনাশ 
অথব! ঝঞ্চাবাষু যেরূপ জলদজাল বিচ্ছিন্ন করে, সেইরূপ জীবগণের নিখিল দুঃখ নিঃশেষে 
বিধূনিত করেন, সন্দেহ নাই। ১৬৯। বিুধর্শোত্তরে ;__-ধাহারা! বিষভক্ষণাদির দ্বারা 
ব্যাকুল, দারিজ্র্যহঃখে নিপীড়িত এবং ভগ্নাঙ্গ, শক্রভয়ে ভীত ও ঘোরতর ব্যাধিগ্রস্ত, তাহারা 
একমান্র “নারায়ণ এই শব সন্কীর্তন করিয়। সকল দুঃখের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করে 
ও ন্ুখখী হুইয়া থাকে। ১৭*। অমিততেজ! দেবদেব বিষুর নাম কীর্ভনমাত্রে ষক্ষ, রাক্ষস, 
বেতাল, তৃত, প্রেত, বিনায়ক, ভাকিনী ও অপরাপর হিংস্রকগণ ভয়ে পলায়ন করে; ফল 

কথা। পীহরির নামসন্কীর্তন সর্বানর্থবিনাশক বলিয়া শান্ত উক্ত হইয়াছে। আরও প্রকাশিত 

"পপ সস 

শপ পপ পপ + 



৬৬২ জীশ্রীহরিভক্িবিলাসঃ। [ ১১শ বিলাসঃ। 

কিঞ্চ।-_ 

নামসন্কীর্ভনং কত্বা কষতৃগ্রন্থলিতাদিযু। বিয়োগং শীব্তমাণ্থোতি সর্বানঘধৈর্ন সংশয়ঃ ॥ ১৭১ 

পান্মে দেবন্ৃতিত্ততৌ।-_ 

মোহানলোন্নসজ্জালাজ্বলল্লোকেষু সর্বদ। বন্নামাস্তোধরচ্ছায়াং প্রবিষ্ট! নৈব ঘহৃতো।১৭২। 

স্কান্দে।-_ কলিবাধাপহারিত্বম.। 

ৰকলিকালকৃসর্পশ্য তীক্ষদংঘ্রশ্ত মা! তয়ম্। গোবিন্ননামদাবেন দখে। যাস্যতি ভ্মতাঙ্ ॥ 
বৃহয়ারদীয়ে কলিধর্মপ্রসন্ধে ।_ 

হরিনামপরা যে চ ঘোরে কলিযুগে নরাঃ। ত এব ককতককত্যাশ্চ ন কলির্বাধতে হি তান ॥ 

হরে কেশব গোবিন্দ বাস্থুদেব জগন্ময়। ইতীরয়স্তি ষে নিত্যং ম হি তান্ বাধতে কলিঃ॥ 

বিষুধর্শোতরে ।_ 
যেইহ্র্মিশং জগদ্ধাতবানথদেবনত কাঁ্ডনমূ। কৃর্া্তি তা? কুর্বস্তি তান্ নরব্যাপ্র ন কলির্বাধতে নরান্ ॥১৭৩। 
স্পা পি ১০১৪৭ 

শত্রাদিড্যঃ 1১৭, ॥ সর্বনধৈর্বিয়োগং শু্ধিযাক্সোতি ॥ ১৭১ । রব মোহোইজ্ঞানং, ৃহাদি- 
বিদ্কম বা, স এবানলঃ, তশ্ত উল্লসন্ত্যা নিত্যং বর্ধমানয়া জালয়! জলৎস্থ লোকেষু 

মধ্যে যস্ত ভগবতে। নামৈব অস্ভোধরঃ বর্ষন্মেঘঃ তন্য ছায়াং প্রবিষ্টঃ সন্ নৈব দহতে। 
তেন মহানলেন ন দগ্ধো৷ ভবতি, মোহকৃতং ছুঃখং কিমপি নাম্থভবতীত্ার্থঃ। পাঠাস্তরে 

না নরঃ, অর্থঃ স এব। ১৭২॥ পূর্বং কলৌ বিশেষতঃ পাঁপোন্[লনং লিখিতমূ। ইদানীং 
কলেঃ পাপকার্ধ্যকারণাদ্যধিলপরিকরস্ত বিনাশিত্বং লিখতি, কলিকালেত্যাদিনা৷ নরানিতা- 

স্তেন। ম! ভয়ং ভয়ং নান্তি। যে নরাঃ অহর্নিশং নিত্যং তেন অহ্বা নিশাং বেত্যর্থ; ১৭৩ 
শি ৩ জপতে লতি 

আছে। ৷ ক্ুৎকারকাঁলে ( হাচিবার সময়) এবং ভূষণ ও গ্রশ্থলনাদিসময়ে নামসতবী্বন করিয়া, 

অবিলঘ্বেই সর্বপ্রকার অনর্থের হস্ত হইতে মুক্তিলাভ করে, সন্দেহ নাই। ১৭১। মোহ 
বা অঞ্জীনরূপ অনলের নিত্যপরিবর্ধনশালিনী শিখায় বিশ্বসংসার প্রতিনিয়তই জলিয়া মরি- 

তেছে, কিন্তু ভগবানের নামরূপ বারিধরের শীতলচ্ছায়ায় প্রবিষ্ট হইলে; আর দগ্ধ হইতে 
হয়ই না। ১৭২। 

কলিবাধাপহারিত্ব। যথা স্বন্বপুরাণে;_-কলিকালরূপ তীন্বদংষ্ট জ্ুর-প্রক্কতি আঈী- 
বিষের আর ভয় নাই, সে গোবিন্বনামরূপ দাবানলে দগ্ধ ও ভন্মীভৃত হইয়া যাইষে। বৃহ- 

স্লারদীয়পুরাণে কলিধর্প্রসঙ্গে ;-যে সকল মনুষ্য এই ঘোর কলিযুগে হরিনামপরায়ণ। 
তীহারাই কৃতকৃত্য। নিশ্চয়ই কলি তাহাদিগকে বাধাপ্রদান করিতে পারে না। হে হরে! 

হে কেশব! হে গোবিন্দ! হে বাস্থদেব ! হে জগন্ময় ! ধাহার! এইকপে নিত্য নাযোচ্চারণ 
করেন, কলি কিছুতেই তাহাদিগকে বাধ! দানে সমর্থ হয় না। বিফুধর্দোতরে )-_-ছে নর- 
শান্দুল! ধাহারা দিবানিশি জগছিধাত! বাহুদেবের নাম কীর্তন টিনা 
মহ্ধ্যকে বাধ প্রদান করিতে পারে না৷ ১৭৩। 



১১শ বিলাসঃ। ] হরিভকিবিপাসঃ। ৬৬৩ 

যথা যথা হরে কীর্তয়স্তি স্ম নারকাঃ। তথা তথা হরৌ ভক্তিমুত্বহস্তো দিবং যযুঃ ॥১৭৪। 
ইতিহাসোত্তমে। - 

নরকে পচ্যমানানাং নরাণাং পাপকর্ধণাম্ । মুক্তিঃ সঞ্জায়তে তন্মান্ামসন্কীর্ভনাদ্বরেঃ 1১৭৫ 
প্রারন্ধবিনাশিত্বম | 

দ্ধ _নাত; পরং কর্মনিবন্ধকৃন্তনং মুমুক্ষতাং তীর্ঘপদানকীর্ভনাৎ। 
ন ষৎ পুনঃ কর্শন্থ সঙ্জতে মনে! রজস্তমোভ্যাং কলিলং ততোইন্যথা ॥ ১৭৬ ॥ 

এবং পাপাৎ রক্ষকত্বং লিখিস্বা ইদানীং পাপফলভোগাদপি বর্তমানাৎ রক্ষাং লিখতি, যথেতি 
সবাভ্যাম। নারকাঃ নরকবর্তিনে! জনাঃ। দিবং শ্রীবিষ্ঞলোকমিত্যর্থ। এতদাখ্যায়িকা 
চ তত্ৈব প্রসিদ্ধা, যথাহি ধম্বরাজতো নামমাহাআ্ামাকণ্য প্রীনারদেন গত্বোপদিষ্টং ভগবন্নাম-* 
কীর্তনং কুর্বাস্তো নরকভোগার্তাঃ সপ্ত; স্থখিনো তৃত্বা সর্ব শ্রীবৈকু্ঠলোকং যযুরিতি ॥ ১৭৪ ॥ 
তম্মাররকান্মুক্িঃ ॥ ১৭: ॥ 

এবং ছুণ্প্রারূনিবারকত্বমেব দর্শিতং, তদেবাভিব্যজ্য লিখতি, নাতঃ পরমিত্যা্দিনা ভাসতে 

নর ইত্যস্তেন। কর্শনিবন্ধনন্য গাপমূলন্ত কৃস্তনং ছেদকমতঃ পরং নাস্তি। কন্মাৎ পরং, 
তীর্ঘপদস্ত ভগবতোই্থকীর্তনাৎ। তত্র হেতুঃ, ঘৎ যতোইুকীর্তনাৎ। অন্তথা প্রায় 
শ্চত্াস্তরৈঃ রজস্তমোভ্যাং কলিলং মলিনমেব তিষ্ঠতি যৎ তন্মনঃ। যগ্যপি কর্ম্মনিবন্ধরুত্তন- 
মিত্যশেষপ্রারন্বকর্মচ্ছেদনমেবাত্রোক্তং তথাপ্যখিলপ্রারন্ধক্ষয়ে দেহপাতাপত্যা ভগবন্তজ্বনা- 

সম্ভবাৎ দুশ্পরীরব্ধক্ষয়্ এবাভিপ্রেতঃ। অতএব নামশ্রুতিভাষ্যে লিখিতং --প্রারব্বপাপনিবর্তক- 

ত্ব্চ কদাচিছুপাসকেচ্ছাবশার্দিতি । অন্যথাক্র প্রস্ততাজামিলাদিভি বিরোধাপত্তেঃ। অথবা 

রোগাদিবিলাপনাদিনা নারকুদ্ধারপর্য্ন্তেন দুপ্প্রারন্ধনিবারকত্বং লিখিত্বা ইদানীং সর্ববপ্রারব্ক- 
ক্ষপণং লিগতি, নাত ইত্যাদিনা। অর্থ; পূর্ববব্। ততদ্চাশেষপ্রারক্বক্ষয়েণ দেহপাতা পত্বৌ 

সত্যামপি নায়মন্কীর্নগ্রভারতো। নিত্যগ্রলয়াদিন্তায়ের তদানীমেব ভগবন্তঙ্নার্ঘং তদেঘাগ্য- 

দেহাস্তরোধগত্যা, কিংবা! পূর্ববদেহমেব সম্মোজাদ সম্মো্সাতভগবন্তদনোচিতগুপবিশেষবতয়। নবীন- 

নারকীর উদ্ধারকত্ব যথা নৃসিংহপুরাণে ।--যে মে প্রকারে নারকিগণ হরিনাম 

কীর্তন করিয়াছিল, শ্রীহরির প্রতিও তাহার! সেই সেই প্রকারেই হৃদয়ের অন্গরাগ উদ্বহন 
করিতে করিতে বিষুলোকে সমুপস্থিত হইয়াছিল। ১৭৪। ইতিহাসোত্বমে ;--পাপকর্মনিরত 

স্ৃতরাৎ নরকানলে পচ্যমান নরগণের, শ্রীহরি নামসক্কীর্তনগ্রভাবেই সেই নরক হইতে মুক্তি 
লাভ হইয়া থাকে । ১৭৫। 

প্রারন্ববিনাশিত্ব।-_যথ শ্রীমন্তাগবতের যষ্ঠ স্বন্ধে ;--তীর্ঘপাদ ভগবানের নামান্থকীত্তন 

ব্যতিরেকে আর কিছুই মৃযুঙ্গদিগের কর্নিবন্ধ বা পাগমূজের উচ্ছেদক নবে, নামন্ীর্ডন 
ব্যতীত অপরাপর প্রায়শ্চিত্ত দ্বার! রজঃ ও তমোগুখের সম্পর্কে যেমন মলিন হইযা থাকে, 



৬১৬৪ ভ্রীক্হরিভর্তিবিলাসঃ | [ ১১শ বিলাস; । 

দ্বাদশে চ।-_যন্ত্রামধ্যেং তিয়মাণ আতুরঃ পতন্ ্ ঘলন্ বা বিবশে। গৃণন্ পুমান্। 

বিমুক্তকন্ার্গল উত্তমাং গতিং প্রাপ্পোতি ফক্ষ্যস্তি ন তং কলৌ জনাঃ ॥ 
উক্ত্যা কর্মমননিবন্ধেতি তথা কন্মার্গলেতি চ। অবশ্ঠভোগ্যতাপত্তেঃ প্রারন্ধে পর্য্যবস্তাতি১৭৭ 

অতএব শ্ীবৃহন্নারদীয়ে ।-_ 

গোবিন্দেতি অপন্ ৎ জন্তঃ প্রত্যহং নিয়তেন্ত্িয়ঃ। সর্বপাপবিনিষ্ ্রবন্তাসতে নরঃ ॥১৭৮ 

মিবাসে প্রা গ্রাপেতাহম্। যথা শ্রীঞ্বেণ পরমপদারোহণসময়ে নিজপূর্বাদেহমেৰ পার্বদোচিত, পার্যদোচিত- 
দেহগ্রণযুক্ততয়। ভিম্নমিব প্রার্চমূ। তচ্চ বিভ্রন্্পং হিরণুয়মিত্যাদিষু শ্রীত্বামিপাদৈর্বযক্তং 
ব্যাখ্যাতমেব। এবমেব স্থরবৎ ভাসতে নর “ইত্যাদ্িবচনং হুসঙ্গচ্ছেত। যচ্চ বহিঃ সুখ- 
ছুঃখফলকে গ্রারন্ধে ক্ষীণেইপি পশ্চাত্তস্ত কদাচিৎ কম্তচিৎ কিঞিৎ দেহাদৌ বাহস্থখং দুঃখ 
দৃশ্ঠতে, তচ্চ লোকে ভক্তিমাহাত্মযমংগোপনার্থং শ্রতগবতা৷ ভক্কেন বা তেনৈবাত্মাচ্ছাদনার্থং 
শক্ত্যা সংগ্রদরশ্যত ইতি জ্ঞেয়ম। এবং সর্ববমনবদ্যমূ॥ ১৭৬ ॥ তত্র চ ষৎ ফলোনুখং কর্ম 

তদেব প্রারন্বমুচ্যতে। তচ্চ দ্বিবিধং বর্তমানদেহোপভোগ্যমেকম্, অন্যচ্চ শরীরাস্তরো- 
পভোগাম্। যথ! ভরতস্ত মগশরীরকারণম্। তঙচ্চ শ্রীভাগবতে শ্রীবাদরায়ণেনৈব সিদ্ধাস্তিত- 

মস্তি মৃগদারকাাসেন স্বারন্ধকর্্মণা যোগারভ্ণতো! বিভ্রংশিত ইত্যাদিভিঃ। তত্র নাতঃ 
পরমিতি পূর্ববঙ্লোকেন বর্তমীনশরীরভোগ্যপ্রারন্ধনাশনং লিখিত্বা ইদানীং শরীরাস্তরে অবশ্ু- 
ভোগ্যস্যাপি প্রারন্বস্ত ক্ষপণং লিখতি। যদ্ধা দ্বাভ্যামেব স্লৌোকাভ্যামশেষগ্রারন্ববিনাশি্ব- 

মেব দর্শস্নাতি মন্নামেতি। বিবশোইপি গৃণন্ উচ্চারয়ন্ সন্। বিমুক্তাঃ কর্মরূপা অর্গলাঃ 

অবশ্ঠভোগ্যত্বেন দুর্বার! অপি প্রতিবন্ধা যম্ত সঃ। উত্তমাং শ্রবেকুগ্রাপ্িলক্ষণাৎ. গতিং 
ফলম্। তং ন ফক্্যত্তি নামসক্কীর্তনাদিন! ন সেবিষ্যঞ্ত ইতি কলিদোষ উক্তঃ ॥ ১৭৭ ॥ 

জন্তঃ নংকর্মাদ্যভাবেন কীটাদিসদ্শোইতিনীচোইপীত্যর্:। অন্বহং নিয়তেিয়ঃ সন্ সর্ব 
8 উপ পা 

তাহা এই নামবীর্তনপ্রভাবেই পুনরায় কর্ণে আসক্ত হয় না। -৭৬। এপুরাণের দ্বাদশ- 
স্কন্ধে;-_-পতনোন্দুখ, আনন্নমৃহ্য, আতুর, অথবা যে কৃপাদির মধ্যে পতিত হুইয়াছে, কিংবা 

সোপানাদির উপর যাহার পদস্থমলন হইতেছে, এতাদৃশ পুরুষ তত্তৎকালে.বিবশ হইয়াও 
যাহার নামধেয় উচ্চারণ করিতে করিতে কর্মরূপ অর্গল উম্মোচন করিয়৷ উত্তম! গতি বৈকুণঠ 

লাভ করে, কলিষুগে জনগণ তাহার অর্চনা করিবে না। একটি শ্লোকে “কর্নিবন্ধ' ও 

অপর লোকে “কর্ধার্গল” এই উক্তি দ্বারা, এ কর্ম যে অবশ্ঠভোগা, তাহা পাওয়া যাইতেছে। 
যে কশ্শ অরশ্ঠভোগ্য, তাহা প্রারন্ধ কন্ম। কারণ প্রারন্ধ কম্ম ভিন্ন আর আর কর্ম যে 

অতি অবশ্ত ঠোগ করিতে হইবে, এমন ফোন নিয়ম নাই। অতএব উপরোক্ত গ্লোকঘয়ে 
যে কর্ধের কথা বল! হইয়াছে, তন্মধ্যে 'নিবন্ধ' ও 'অর্গল' শবের প্রয়োগ দৃষ্টে সেই কর্শের 
অবস্তভোগ্যতা পাওয়া যাইতেছে বলিয়া, এস্থলে এঁ কর্ম যে প্রারন্ধ কর্শ, ইহাই পর্যবসিত 
হইতেছে। ১৭৭। অতএব বৃহযারদীয়পুরাণে )-_সৎকর্ধাদির অভাবে কীটাদিজন্কতুলঃ 



১১শ বিলাদ:।] পপ্রীহরিভক্তিবিলাসঃ। ৬১৫ 

সর্দ!পরাধভঞ্জনত্বম. | 

বিষুুষামলে শ্রীভগবছৃত্কৌ৷।__ 

মম নামানি লোকেহন্মিন্ অদ্ধয়া য্থ কীর্ভয়েং। তশ্যাপরাঁধকোটস্ত ক্ষমামোব ন সংশয়: ॥.৭81 
সর্ধমম্পুর্তিকারিত্বম, | 

অষ্টমস্কদ্ধে শ্রীভগবস্তং প্রতি প্রীশুক্রোক্তৌ।__ 

মতততশ্ছিতং দেশকালার্বস্ত্তঃ| সর্বং করোতি নিশ্ছিঞ্রং নাম * সঙ্ীর্তনং তব॥ ১৮০ 

পাপেঙ্যোইশেষদুরারন্বেভো (বিশেষে? নির্ম কুম্চ সন্ নরোইপি রবস্তাসতে তন্ি্নেব ট দেহে 

ইন্দ্াদিবং, যদ্বা স্থ শোভনং পদং বাতি দদাতি ইতি স্থরো ভগবংপার্ষদন্তদ্বদ্বিরাজতে | 

অত্র পাপশবেন ন্বর্গাদিফলকং পুণ্যমপি সংগৃহাতে, ক্ষয়িষ্ুফলকত্বার্দিন৷ তশ্তাপি পাপেঘেৰ 

পর্যবসানাৎ। অথবাত্র শ্লোকে ছুষ্পারন্বমাত্রবিনাশিতমেবোন্তমূ। ততশ্চ স্থরবদ্দেব- 
বদিত্যেৰ ॥ ১৭৮॥ এবং বিহিতাকরণনিষিদ্ধাচরণজ্রাতাখিলপাপোন্ম,লনবূপমাহাত্মযং লিখিতং, 

তচ্চ পাপং কথঞ্চিগ্তগবদাশ্য়ণাদপি বিনশ্টতোব। যচ্চ শ্রী্গগবতি তন্নাঙ্গি চাপরাধরূপং 

পরমম্ভাপাতকং, তদপি নামকীর্ভনাৎ ক্ষীয়ত ইতি মাহাম্াবিশেষং শিখতি মমেতি । অবশ্ঠ- 

ভোগ্শ্তাপি নামাপরাধশ্ত ক্ষমায়াং পূর্বলিখিত এব পিখ্ধান্তে| দ্ুষ্টবাঃ ॥ ১৭৯ ॥ ইথং সর্বঘ- 

দোযোন্স.লনরূপং মাহাত্মাং লিখিত্বা ইদানীম্ অখিলগুণাধায়কন্থা দিরূপং লিখতি, মন্্ত ইত্যা্দিনা 

যাবৎসমাপ্তি। মন্ত্রতঃ স্বরাদিত্রখেন। তন্্বতঃ বুতক্রমাদিন।। দেশতঃ কাঁলতশ্চ অহতঃ পাত্রতঃ 

অশৌচাদিন!। বন্থতশ্চ দক্ষিণাদিন]। যচ্ছিদ্রং নাুনং, তত সর্ববং তব নামসপ্ধীর্তনমেব নিশ্ছিদ্রং 

করোতি রিং পূরয়তি অধিকফলৎ। জনয়তী যর্থ; ॥ ১৮০ | হরিরিতাক্ষরদযো্যেব র্বাবেদা- 

(কইলেও, মনুষ্য প্রতিদিন ইন্জিয়মং যম পূর্বক 'গোবিন' এই নাম জপ করিতে করিতে 

সর্বপ্রকার দুপ্্রারন্ধ হইতে মর্বতো ভাবে নিম্মুক্তি হইয়া, মন্থধ্য হইগ্রাও সেই মন্গুযা্দেহেই 

ইন্দ্রার্দি দেবত৷ অথবা পরমপদদাত ভগবংপার্ধদের ন্যায় দীপ্যমান হন। ১৭৮।  * 

সর্ববাপরাধভপ্রনত্ব।__যথ! বিষুযামলে শ্রীভগবানের উক্তিতে ;-এই সংসারে যিনি শ্রদ্ধা- 

সহকারে আমার নামসকল কীর্তন করেন, আমি তাহার কোটা কোটা অপরাধ ক্ষমা করি- 

যাই থাকি, সন্দেহ নাই। ১৭৯ 

কর্ধসম্পূর্তিকারিত্ব।--যগা ভাগবতের অষ্টমঞ্চন্ধে শ্রীভগবানের প্রতি শ্রীশুক্রাচার্যের 

উদ্জিতে ।- মন্ত্রে স্বরভ্রংশাদি দ্বারা, তন্ত্র ক্রমবিপধ্যয়াদি দ্বারা এবং দেশ, কাল, পাত্র ও 

বন্ততে অশোৌচাদি ও দক্ষিণ! প্রভৃতি দ্বারা যে ছিদ্র বা ন্যুনত| ঘটে, নিরম্তর তোমার নাম- 

রত সে সমুদায়কে নিশ্ছিত্র করিয়া থাকে। ১৮। স্বন্দপুরাণে ; যাহার প্ররণ ও 

নীমোচ্চারণ ঘারা তপন্তা, ্জ ও অন্তান্ ক্রিয়ার ন্যুনতা সদ্যই সম্পূর্ণতা লাভ করে, আমি 

রর অচ্যুতকে বন্দনা! করি। 

রি * এ নিচ্ছিত্রং নাম” ইত্যত্র "নিশ্ছিত্রমনু৮ ইতি পাঠীত্বরম,| | 
টি 

৮6 



৬৬৬ ব্ষ্ীহরিভক্তিবিলাসঃ। [১১শ বিলাস: 
৪ 

স্কান্দে চ।-- 

মস্ত স্বৃত্য। চ নামোক্যা তপোধজ্ঞক্রিয়াদিষু। ন্ানং সম্পূর্ণতামেতি সদে)। বঙ্গে তমচ্যুতম্॥ 

বিুধর্মোততরেপ্রীগ্রহ্থাদোকৌ।__ 

নর্ববেদাধিকবৃম্। 

খঞ্ধেদো হি যজুর্ষোদ: সামবেদে!ইপ্যথর্বণঃ | অধীতান্তেন ষেনোকং হরিরিত্যক্ষরঘয়ম।১৮১। 

কান্দে শ্রীপার্কত্যুক্তৌ।_ 
মা৷ খচো মা যজুস্তাত ম। লাম পগঠ কিঞ্চন। গোবিন্দেতি হরেনণাম গেয়ং গায়ন্ব নিত্যশঃ1 ১৮২ 

পানে চশ্রীরামাষ্টোত্তরশতনামস্তোত্রে ।- 

বিষ্কোরেকৈকনামাপি সর্ধবেদাধিকং মতম্। তাদৃক্নামসহত্রেণ রামনাম লমং স্থৃতম্ঃ১৮৩। 
স্কানদে | 

সর্ববতীর্ঘ।ধিকতবমং | 

কুকক্ষেত্রেণ কিং তস্য কিং কাস্ঠা পুষ্ষরেণ বা। জিত্বাগ্রে বসতে মস্ত. হরিরিত্যক্ষরছয়ম্ণ। 
বামনে ।-- 

তীর্ঘকোটিমহশ্রাণি তীর্থকোটিশতানি চ। তানি দর্বাণ্যবাপ্নোতি বিষোর্নামান্গকীর্তনাৎ ॥ 
বিশ্বামিত্রসংহিতায়াম্।_- 

বিশ্রতানি তেব তীর্থানি বহুধানি চ। কো্টাংশেনাপি তুল্যানি নামকীর্ভনতো হরে; ১৮৪ 
মস, পপ, চস রর পপ পপ 

ধযয়নসিদ্ধেঃ র্বেদেতা আধিকাং ব্যক্ষমেব॥ ১৮১ ॥ গেয়ং গীনযোগ্যম্ অনেন খগার্দিপাঠ- 

নিষেধেন চ সর্বাবেদাধিকত্বং সিদ্ধমেব ॥ ১৮২ ॥ এৈকমপি নাম সর্ববেদেভ্যোইধিকম্ ॥ ১৮৩ ॥ 

বহুধানীত্যার্ঘং বছবিধানি, জগস্থলাদিভেদেন নদীনদসরঃকৃপাদিভেদেন চ। ঝষ্্যাং তস্প্রত্যয়ঃ। 

নামন্ী্তনত কোট্যং 'শানামেকেনাপ্ংশেন ছুল্যানি » নভবস্তীত্যর্থ: ॥১৮৪॥ গোবিন্দ ইতীত্যত্া- 
১৮ পপ পপ তর পা 

সর্ববেদাদিকন্ব। ঘা বিষুধর্থোত্ররে রগ্রহলাদের উক্তিতে যিনি হরি, এই ছ্ই 
অক্ষর উচ্চারণ করিয়াছেন, তিনি নিশ্চয়ই তদ্দারা ধখেদ, ঘভূর্বেদ, সামবেদ ও অধর্বববেদ 
অধ্যয়ন করিয়াছেন। :৮১। স্বন্দপুরাণে পার্বতীর উক্তিতে ;--বৎস! তৃমি খাক্, যু, ও 

সামবেদ কিছুই পাঠ করিও না; শ্রীহরির “গোবিন্দ এই গানযোগা নাম নিতা গান করিতে 

০০০». সপ 

থাক। :৮২। পদ্ুপুরাণে শ্রীরামাষ্টোত্বরশতনামন্তোত্রে ;_বিষুুর এক একটী নামও 

সর্ববেদাধিকরূপে অভিমত, আবার এক রামনাম তাদৃশ সহন্র নামের তৃল্য বলিয়া সংশ্থৃত 

হইয়া! থাকে । :৮৩। ৃ্ 

সর্ববতীর্থাধিকত্ব যথা স্বন্দগুরাণে ;__যাহার জিহ্বাগ্রে হরি" এই ছুই অক্ষর অবস্থান 
করিতেছে, তাহার কুরুক্ষেত্রের প্রয়োজন কি? কাশী অথবা পুরে আবশ্তক কি? বামন- 

পুরাণে; _-শত কোটি ভীর্ঘই বল, অথবা সহতকোটি ভীর্থই বল, বিস্কার নামাহকীর্তনপ্রভাবে - 
ঠ 

রি 



১১ বিলাসঃ।] . . শ্রীশ্রীহরিভকিবিলাসঃ। ৬৬৭ 
লঘুভাগবতে | - 

কিং তাত বেদাগমশীস্্বিস্তৈস্তীর্ঘৈরনেকৈরপি কিং প্রয়োজনম্ | 
যদরাত্মনো বাঞ্সি মুক্তিকারণং গোবিন্দ গোবিন্দ ইতি স্কুটং রট ॥ ১৮৫ । 

গর্বৎক্খধিকত্বম, | 

গোকোটিদানং গ্রহণে খগন্য প্রয়াগগঙ্গোদককল্পবাসঃ | 
যজ্ঞাঁযুতং মেরুন্ুবর্ণদানং গোবিন্দকীর্তের্ন সমং শতাংশৈ: ॥ ১৮৬॥ 

বৌধায়নসংহিতায়াম্।-_ 
ইষ্টাপূর্তানি কন্মাণি স্থবহ্ুনি কৃতান্তপি । ভবহেতুনি তান্তেব হরেন শ্ম তু মুক্তিদম্॥ 

, গারুড়ে ।-_ভ্রীশৌনকান্বরীষসংবাদ | - 
বাজপেয়সহম্রাপাং নিত্যং ফলমভীগ্মসি। প্রাতরুথায় ভূপাল কুরু গোবিন্দকীর্বনমূ॥ 

কিং করিষ্যতি সাংখ্যেন কি যৌগৈর্নরনায়ক। মুক্তিমিচ্ছসি রাজেন্দ্র কুু গোবিন্দকীর্তনম্ ॥১৮৭। 
পপ পত পপ লস সপ শা জপ পপ আশ ০ ৮ শী শপ পপর অত 

বিবক্ষিততথদসদধি: | যা হে গোবিন্দেতি গোবিন্দ ইতি চ। চ॥১৮৫। খগন্ত যয গ্রহণে। | 

মেরুতুল্যনুবর্ণদানঞ্চ | গোবিন্বন্ত কীত্তিঃ কীর্ভনং তস্যাঃ শতাংশৈ: শতাংশানামেকেনাপ্যংশেন 
সমংন স্যাদিত্যর্থ:। এবং কুত্রচিৎ পদ্য ফলবিশেষ প্রদত্থেন সর্বকর্মমভ্যোইধিকতং ভ্রষ্টবাম্॥ 
১৮৬॥ সাংখ্যেন আত্মানাআ্সবিবেকেন। যোগৈরেক্রাঙ্গাদিভিঃ ৷ তেষামপি কর্ধান্তর্গতত্বাদত্রাস্ত 
পদ্যস্য লিখনম্। 5 ॥ ১৮৭॥ অহো৷ বতেত্যাশ্চধ্যে। যন্ জিহ্বাগ্রে বা তব 

জীব সেই সমুদয় রপ্ত হইয়া থাকে। বিশ্বামিত্রসংহিতায় ।বহপ্রকার , ও বহসংখ্যক 
স্ববিশ্রুত তীর্থমকল শ্রীহরির নামকীর্ভনের কোটী অংশের একাংশেরও তুল্য নহে। ১৮৪। 
লঘুভাগবতে )- বৎস ! বেদ আগম ও অন্যান্য শাস্্রবিস্তারে এবং অনেকানেক তীর্ঘসমূহেই 
ৰা গ্রয়োজন কি? যদি নিজের মুকিনিদান আকাঙ্ষা! কর, তাহ! হইলে “হে গোবিন্দ! হে 
গোবিন্দ ! ইহ। ম্পষ্টাক্ষরে রটনা! করিতে থাক । ১৮৫। 

সর্বমৎকর্মাধিকত্ব। যথা, স্য্যগ্রহণসময়ে কোটী গোদান, প্ররয্নাগগঙ্গার জলে কল্পবাস, 
অযুত যজ, স্মেরুদদৃশ স্থবর্ণদান, কিছুই গোবিন্দনামকীর্জনের শতাংশের একাংশতুল্যও 

নছে। ১৮৬। বৌধায়নসংহিতায় ;__বহু বহু ইস্টাপূর্ত কর্ম * অনুষ্ঠিত হইলেও তাহার! সংসার- 
সস ৮ পপ শপ, ০ ০ 

ইষ্টাগূর্ত-অগ্নিহোত্রং তপঃ সত্যং তি পালনম, ৷ আতিথ্যং বৈশ্বদেবঞ্চ ইষ্টমিতাতিধীয়তে ॥ 

বাপীকৃণতড়।গাদি দেবতায়তনানি চ। অনপ্রদানমারামঃ পূর্তমিত্যভিধীয়তে ॥ 

অভ্রিসংহিতা, ৪৩ ও ৪88 তম গোক। 

গগ্নিহোঞ্জ, তপস্য।, সতানিষ্ঠা, বেদগণের আও! প্রতিপ।লন, আতিথা ও বিগ্বদেবগণের উদ্দেশে ধজ্ঞান্াষ্টন 

এই গুলিকে ইষ্ট কছে। বাপী কৃ [ও তড়।গাদি জলাশয় উৎমর্গ, দেবমনির এরতি্ঠ।, জন্নননান ও উপবদাদি উৎর্গ 

রই গুলিকে পূর্ত কছে। | 



৬৮৮ শ্রী লীহরি 5ক্তিবিলা দঃ । [ ১,শ বিলাসঃ। 

তৃতীয়্ন্ধে শ্রীকপিলদেবং প্রতি দেবহৃত্যুক্কৌ 1 

অহে| বত শ্বপচোইতো গরায়ান্ যজ্জিহবাগ্রে বর্ততে নাম তুভ্যম্। 
তেপুস্তপস্তে জুনুবুঃ সন্গ্রাধ্যা ব্রন্মানুচুর্নাম গৃতুত্তি যে তে ॥ ১৮৮। 

স্কান্দে ব্রন্মনারদসংবাদে চাতুশ্মাস্যমাহাত্ম্যে 1 

এতৎ ষড়বর্গঠরণং রিপুণি গ্রহণং পরম্। অধ্যাত্বমূলমেতদ্ধি বিষ্োনণমান্থকীর্তনম্ ॥ ১৮৯ ॥ 

বিষুধন্মোতরে 1 

হৃদি কৃত্ব! তথ| কামমভীষ্টং দিজরপুন্ববাঃ। একং নাম জপেদ্যস্ত্র শতং কামানবাণু য়াৎ ॥ 

ওত্রৈব শ্রীকষ্কাম্বতস্তোত্রে | 

সর্বমঙ্গলমঙগলযমাযুষ্যং ব্যাধিনাশনম্। ভুক্তিমুক্তিপ্রদং দিব্যং বাস্থদেবস্য কীর্তনম্ ॥ ১৯ ॥ 

নাম বর্ততে ত্বদর্থমণি বা নাম বর্ততে | রদ্ধাদিরাহিত্যেনাপি যথাকথঞ্চিদপি অসম্যকৃতয়াপি 

নামাভানমপি য উচ্চারয়তীতার্থঃ | সঃ শপচোহপি জাত্যা কর্শণা চ শ্বমাংসভক্ষণাদনিবৃত্তেরুভয়থা 

পাপোহপি। অতঃ অম্মাদেব হেতোর্গরায়ান্। যহ যন্মাং বর্ততে অত ইতি বা। কুত ইত্যত 

আহ। ত.এব তপস্তেপুঃ সমাকৃ কৃতবন্তঃ, জুহুবুঃ হোমং রুতবন্তঃ, সঙ্গ: তীর্থেযু ্বাতাঃ | 

আধ্যাঃ ত এব সদাচারাঃ । ব্রন্ধ বেদমনৃচুঃ সাং সদগরোরধীতবস্তঃ। তবশ্নামকীর্তনে তপআদিকং 
সর্ব্ং সংকন্মান্তভূতিম্। অতন্তে পুণ্যতম। ইত্যর্থঃ। যদ জন্মাগ্থরেষু তৈস্তপোহোমাদি সর্ববং 

রুতমন্তীতি ত্বন্নামকী ব্লনমহাভাগ্াদবগম্যত ইত্যর্থঃ। তপআদীনাৎ সর্ধেষাং নামকীর্ভনফ*- 

তোক্জ্। সর্ববসৎকম্মাবিকত্বং ব্যক্তমেব ॥ ১৮৮ ॥ যড়বর্গঃ কাম্ক্রোধাদিঃ ত্য হরণং নাশকমৃ। 

আত্মনমধিকৃত্য বর্তমানমাত্মত্বমধ্যা গং তশ্ত মূলং তত্প্রাপ্তিকারণমিত্যর্থঃ ॥ ১৮৯ ॥ দ্িব্যং 

াকাতীত; বৈরুলোকপ্রাপণাং মক্চিদানন্দরপত্থাৎ। 1১৯০ ॥ বরাহ্হাী! নম্শ, উপহাস্তির- 
"৪০০ শী পপ পপ আর সদ অ পপি শ। পপ পপ 

বন্ধনেরই হেতু হইয়। থাকে; কিন্ত একমাত্র হরিনামই মুক্তি ক্রগ্রদ। । গরুড়পুরাণে শৌনকান্ধরীষ- 

সংবাদে ।+_-হে ভূপতে! দি প্রত্যহ সহশ্র সহশ্র বাজপেয় যজ্ঞের ফলাভিলাষ কর, তাহা 

হইলে প্রাতঃক।লে গাত্রোথান পূর্বক গোবিন্দ নাম কীর্তন করিতে থাক। হে নরনায়ক ! 

সাঙ্য বা অষ্টাঙ্গাদি যোগে কি করিবে? রাজেন্দ্র! যদি মুক্তি আকাঙ্ষা কর, তবে গোবিন্দ 

নাম কীর্তন ক:রতে থাক । ১৮৭। শ্রীমগ্ভাগবতের তৃতীয়স্কন্ধে কপিলদেবের প্রতি দেবহুঁতির 

উক্তিতে ;__হে পুত্র! যাহার জিহব।ো তোমার নাম বিরাজমান, সে চণ্ডাল হইলেও শ্রেষ্ট; 

কেননা, যাহার। তোমার নাম কীর্ভন করে, তাহারাই তপশ্যাচরণ করিয়াছে, হোম করিয়াছে, 

তীর্থন্লায়ী হইয়াছে, তাহারাই সদাচারী, তাহারাই বেদ অধ্যয়ন করিয়াছে । ১৮৮। 
ভগবন্নামের সন্বার্থপ্রদত্ব ।_-যথ। স্বন্দপুরাণে ব্রঙ্গনারদসংবাদে চাতুর্দান্যমাহাত্যে.)-- 

বিষ্ণুর এই যে নামানুকীর্তন, ইহাই কামক্রোধাদি ষড়ববর্গের বিনাশক ও রিপুনিগ্রহে নিপুণ, 
আর ইহাই আত্মতত্ব লাভের নিদানন্বরূপ। ১৮৯। বিষুধধর্মোত্তরে ;-_হে ছিজপুজবগণ! 

যে ব/্ি হৃদয়ে কোনও অভীষ্ট কামন। করিয়া, ভগবানের একটা নাম জপ করেন, ঠাহার 



১১শ বিলাসঃ। ] শরীপ্্রহরিভক্তিবিলাসঃ | ৬৬৯ 

্রীনারায়ণব্যাহত্তবে।-_ 

পরিহাসোপসাদ্যৈবিষোগৃহৃত্তি নাম যে। কৃতার্ধাস্তেইপি টিিরালংন নমোনমঃ ॥ ১৯১ ॥ 

বারাহে চ।__ 

তে ধন্যান্তে কৃতার্থাশ্চ তৈরেব স্থকৃতং রৃতম্ । 

তৈরাপ্তং জন্মনঃ প্রাপাং যে কালে কীর্রয়ন্তি মাম্ ॥ ১৯২ ॥ 
বিশেষতঃ কলৌ।-_ 

সরুছ্চ্চারয়ন্রেতদ্ছুল ভ্চারৃতাস্বনাম্। কলো যুগে হরের্নাম তে কৃতার্থা ন মংশয়ঃ 1১৯৩ 

একাদশস্কদ্ধে চ।-_ | 

কলিং সভাজয়ন্থারয্যা গ্ুণজ্ঞাঃ সারভাগিনঃ। যত্ত সন্কীর্তনেনৈব সর্ব স্বার্থোইভিলভাতে ॥ ১৯৪। 

স্কান্দে তাত্রৈব।__ 
তথাচৈবোত্তমং লোকে তপঃ শ্রীহরিকীর্তনম্্। কলৌ মুগে বিনেষেণ বিষ্ণু প্রীততো সমাচরেহ ॥১৯৫ 

সনবণক্িমন্ত্রম। 

স্কান্দে।-_দানব্রততপস্তীর্ঘক্ষেত্রাদীনাঞ্চ যাঃ স্থিতাঃ | শকুয়ো দেবমহতাং সর্বপাপহরাঃ শুভাঃ ॥ 

স্কার:, আদাশববাৎ সঙ্কেতস্তোভাদি॥ ১৯১ ॥ কালে স্লানাদিসময়ে। যদ্বা অকারপ্রশ্লেষেণ অকালে : 
অশৌচাদিসময়েইপি ॥ ১৯২৪ সরুদুচ্চারয়ন্ত্ি যে তে কৃতার্থাঃ দিদ্বসর্বার্থা ইতার্থ:॥ ১৯৩॥ 
সভাজয়স্তি শেষ্টং মন্ন্তে, গুণজ্ঞাঃ কলেগুণং জানন্তি যেতে। নন্ত দৌষাশাং বহুত্বাৎ 

কথং সভাজয়ন্তি তত্রাহ, সারভাগিনঃ গুণগ্রাহিণঃ। কোইসৌ প্রণস্তমাহ, যত্রেতি। 
তছুক্তমেব ধ্াায়ন্ কতে যজন্ যজ্জৈরিত্যার্দিনা 1১৯৪॥ উত্তমং তপঃ স্বধন্মাটরণং চিত্তৈকাগ্রতা 

বা॥ ১৯৫ ॥ দেবানাং মহতাঞ্চ সাধুনাং। শুভাশ্চ মঙ্গলাবহাঃ | রাজনুয়াদীনাঞ্চ যাঃ শক্তয়ঃ 

শত কামন! পূর্ণ হইয়া থাকে৷ এ বিষুঃধন্মোত্তরেই শ্রীকুষ্কামৃতন্তোত্রে লিখিত আছে।__ 

শ্রীকফের নাম কীর্তন দ্বারা সকল মঙ্গল প্রাপ্তি, আযুর্বৃদ্ধি, ব্যাধিবিনাশ, তৃক্তি মুক্তি লাভ ও 

বৈকুষঠধাম প্রাপ্তি ঘটিয়া থাকে ।১৯০। শ্রীনারায়ণবৃাহ্স্তবে প্রকাশ পরিহাস বা নিন্দাচ্ছলে 

যাহাদের মুখ হইতে কৃষ্ণনাম উচ্চারিত হয়, তাহার! কৃতার্থ হইয়া! থাকে, অতএব তাহা- 

দিগকে নমস্কার । ১৯১। বরাহ্পুরাণে উল্লেখ আছে;--যাহারা শ্নানাদিপময়ে আমার নাম 

কীর্তন করে, তাহার৷ কৃতার্থ ও ধন্য; এবং তাহারা প্রকৃত স্থকৃতি সঞ্চয় করিয়াছে ।১৪২। 

বিশেষতঃ কলিকালে। -এই কলিষুগে পাপীপিগের ছুর্নভ এই হরিনাম একবারও ধাহারা 

কীর্তন করিয়া থাকেন, তাহারা যে কৃতার্থ, তদ্বিযয়ে আর সন্দেহ নাই 1১৪৩ শ্রীমস্তাগবতের 

একাদগন্কদ্ধে বর্ণিত হইয়াছে ; _গুণজ, মারগ্রাহী আর্ধ্যরাই কলিকে সম্মান করিম্বা থাকেন; 

কারণ, এই কলিষুগে নাম মন্ধীর্তন দ্বারা সকল স্বার্থ সিদ্ধ হইয়া থাকে ।১৯৪। এইরাগ ব্বন্দ- 

পুরাণের শ্ীরদ্দনারদসংবা্দে লিখিত আছে ;-_সংসারে হরিনাম নন্কীর্ভনই উৎকৃষ্ট তগত্ঠা, 

'আতগ্রব বির প্রীতির জন্ত বিশেবরূপে হরিনাম করা! বর্তৃব্য। ১৪৪। 



৬৭০ শীঞ্ীহরিভক্তিবিলাসঃ। [ ১১শ বিলাসঃ। 

রাঙ্জনুয়াশ্বমেধানাং জানস্যাধাত্মবস্তনঃ ৷ আকুষ্য হরিণ! সর্ববাঃ স্থাপিতাঃ স্বেু নামন্থ ॥ ১৯৬ ॥ 

বাতোহপাতো হরেনায় উগ্রাণামপি ছুঃসহঃ | সর্কেষাং পাপরাশীনাং যখৈব তমসাং রবিঃ ॥১৯৭। 

অতএব ব্রহ্ষাণ্ডে। - 

সর্বার্থশক্তিযুক্তত্য দেবদেবস্থ চক্রিণঃ | যচ্চাতিরুচিতং নাম তৎ সর্বার্থেযু যোজয়ে ॥ ১৯৮ ॥ 
জগদান্লাকত্বম্। 

শ্রীভগবদশীতান্ব-_স্থানে হযীকেশ তব প্রকীর্ত্যা জগৎ প্রনৃয্যত্যঙ্গরজ্যতে চ। 

রক্ষাংসি ভীতানি দিশে! বস্তি সর্ব নমন্স্তি চ (দিদ্ধমং ঘাঃ॥ ১৯৯। 

তাঃ সর্বাঃ 1১৯৬। এবমশেষদোষদূঃ খহরণে সকলগুণশ্রেয়:প্রাপণে চ পরমসমর্থন্ তগবস্ায়ো 

মহাপাতকনঞ্যক্ষপণমপ্যতাস্তম্বকরমেবেত্যাহ বাত ইতি। অতঃ অস্মাহুক্তাঙ্ধেতোঃ নায়ে। 

বাতোইপি যথাকথঞ্চিদীষৎসন্বন্ধোইপি উগ্রাণাং ভয়ানকানাং সর্বেষাং সবাসনানাং পাপরাশীনা- 

মপি দুঃসহ: দুরাদেবাত্যন্তক্ষয়কদিত্যর্থ;ঃ | রবিরথা তমসাং ছুঃসহস্তদ্বং। এতচ্চান্থুষঙ্িকং ফল- 

মুক্তম্ ॥১৯৭॥ সর্ববার্থশক্তিযুক্তস্তেত্যনেন নামনামিনৌরভেদান্নায়োইপি সর্ববস্ত সর্ববার্থশক্রিযুক্তত। 

সুচিতৈব। অভিরুচিতং নিজাভীষ্টং যন্নাম। এতচ্চ ভক্তিবিশেষেণাচিরাৎ সমাক্ সর্ববার্থসিদ্ধ্য- 

পেক্ষয়োক্তং 1১৯৮ স্থানে ইত্যব্যয়ং যুক্তমিত্যর্থে ৷ হে হৃধীকেশ যত এবমতুতপ্রভাবো! ভক্ত- 

বৎসলশ্চ ত্বম্ অতন্তব প্রকীত্ত্যা মাহাত্ম্যাদিক্কীর্ভনেন নামমাত্রসঙ্কীর্তনেন বা ন কেবলমহমেৰ 

প্রহ্যামি কিন্ত জগৎ সর্বমপি প্রকর্ষেণ হৃ্যতি হ্ং প্রাপ্পোতি এতৎ স্থানে যুক্তমিত্যার্থঃ। 

তথ| জগৎ অন্ুরজ্যতে চ অনুরাগং চোপৈতীতি যৎ, তথা রক্ষাংসি ভীতানি সম্তি দিশঃ প্রতি 

ফ্রবস্তি বেগেন পলায়স্ত ইতি যৎ। তথ! সর্ষে যোগতপোমন্ত্রাদিসিদ্ধানাং সংঘা নমস্যস্তি প্রণ- 
মন্তীতি যৎ এতচ্চ স্থানে যুক্মেব ন চিত্রমিত্যর্থঃ ॥ ১৯৯ ॥ 

__ ভগবক্নামের সর্বরশক্তিমন্ত।-_স্বন্দপুরাণে উক্ত হইয়াছে ;__দান, ব্রত, তপস্তা ও ভীর্থযাত্রা 
প্রভৃতি দ্বারা যে সকল পাপ দূরীভূত ভয়, দেবতা ও সাধু-সেবায় যে সমস্ত পাপ ক্ষালিত হইয়া 

খাকে,, অস্বমেধ যজ্ঞানুষ্ঠান ও তত্ব আত্ম-বস্ত লাভে ষে সকল পাপ বিনষ্ট হয়, মঙ্গলবিধাতা 

বিষু সেই সকল মঞ্গলদায়িনী শক্তি আকর্ষণ পূর্বক আপনার নামসমূহে প্রতিষ্ঠিত করিয়া- 
ছেন। ১৯৬। সুধ্য যেরূপ তমোরাশি বিনাশ করেন, তাহার ন্যায় ভগবানের নামরূপ বায়ু 

যথাকথঞ্চিং উচ্চারিত হইলেও অতি ভয়ানক পাপও বিদুরিত করিয়া থাকে। ১৯৭। 

অতএব ব্রহ্ষাণ্ড পুরাণে গ্রকাশ।-_সর্বার্থশক্তিসম্পন্ন দেবদেব চক্রপাণির যে নাম তোমার 

অভিপ্রেত, তুমি সকল প্রয়োজন সিদ্ধির জন্য তাহা কীর্তন করিতে থাকিবে ।১৯৮। 

ভগবন্নামের আনন্দজনকত্ব। প্রীমস্তগবদশীতায় বর্ণিত হইয়াছে ;_-হে হ্ববীকেশ ! আপনার 

নাম কীর্তন দ্বারা কেবল আমিই আনন্দান্ুভব করিতেছি না, আপনার নামে সমন্ত সংসার যে 

সন্ধ্ট ও অহুরাগযুক্ত হয়, তাহা যথার্থই বটে) * অন্ত কথা কি, রাক্ষনিকর পর্ধয? আপনার. 

* তাংপর্ব/--বির|টপুরুষের এ ব্যাপার বিচি নহে; ফল কথা, দামী অপেক্ষা নামের গযব রার্শরট এই 

গ্লোকের উদ্দেগ্ত, এবং সে উদ্দেস্ীও মফল হইয়াছে। 

শা প্পস্সসি 5৩০০ বর *। 



০ ০০ পাপন পা পপর ৪০৯৫৮ পদ ০৬ 

১১শ বিলাসঃ। ] স্বীীহরিভক্তিবিলাসঃ। ৬৭১ 

জগঞ্ন্াতাপাদকত্বম্। 

বৃহস্নারদীয়ে 1 - 

নারায়ণ জগন্নাথ বাসুদেব জনার্দন ৷ ইতীরয়স্তি যে নিত্যং তে বৈ সর্বত্র বন্দিতাঃ॥ 

শরীন্থতেনোক্তং তত্রৈব যজ্ঞধবজোপাখ্যানাস্তে 1 

স্বপন্ তুপ্ধন্ ব্রজংসতিষট,ত্বিষংস্চ ব্দংস্তথ! | যে বদস্তি হরেন্নাম তেভ্যে। নিত্যং নমোনমঃ ॥২০০। 
শ্রীনারায়ণব্যহত্তবে।-_ 

স্ত্রী শূত্রঃ পুক্ধশো বাপি যে চান্তে পাপযোনয়ঃ | কীর্তয়স্তি হরিং ভক্ত্য। তেভ্যোইপীহ নমোনমঃ ॥ 

অগত্যেকগতিত্বম্। 

পাগ্সে বৃহতসহ্ম্নামকথনারভ্ে | - 

অনন্ুগতয়ে। মর্ভ্য। ভোগিনোইপি পরস্তপাঃ | জ্ঞানবৈরাগ্যরহিতা৷ ত্রহ্ষচর্য্যাদিবর্জিতাঃ। 

সর্বধন্োক্িতা বিষ্ঞোর্নামমাত্রেকজর্নকা:। 

স্থখেন যাং গতিং যাস্তি ন তাং নিন ধার্শিকাঃ ॥২*১ ॥ 
পপ ৮ ০ সপ. সপ জম সপ প্র পপ পাশাপাশি শপ শপ পি জপ» শপ শা শি ৮ শপ পা পাপ 

বদন্ রা পা বনতীত্যাদি ক বন্ুত্বমার্যং | কিং ংবা স্বপ্রাদিক্রিয়াণাং বহুত্বেন বনুত্বাস্ত- ' 

ভাবাৎ। নমে! নম ইত্যনেন বন্দতা সিদ্ধৈব।২**॥ ন বিদ্যতে অন্য নামব্যতিরিক্তা কাপি 
গতিরা শ্রয়োহত্রান্তপাপজাত্যাদিনা কর্ধাদাবনধিকারাৎ যেষান্গেইপি। অপিশবস্য সব্বটজ্রে 

সম্বন্ধ: । ভোগিনঃ বিষয়ভোগরতাঃ। পরমন্তং জনং তাপয়স্থীতি পরস্থ্পাঃ। নামমাত্রমেবৈকং 
জল্পস্তি যথাকথঞ্চিদশ্রদ্ধয়াপি বাজ্মাত্রেণোচ্চারয়ন্তি তে॥ '১॥ হে লুরূক টা উক্তপ্রভাবে 

সপ সা ভ্কা। ও ». 

নামপ্রভাবে শঙ্কিত তইয়। বিভা পলায়ন করে; দি পুরুষের! পর্যান্ত আপনার নামমাহাত্মা- 

শ্রবণে নমস্কার করিয়া থাকেন । ১৯৯। 

ভগবন্নামের জগঘ্ন্দযতা-প্রতিপাদকত্ব ।-__বৃহম্লারদীয় পুরাণে উল্লেখ আছে? ধাহারাশনিত্া- 

কাল নারায়ণ ! জগন্নাথ! বাস্থদেব ! জনার্দন ! এই বলিয়া নারায়ণের নাম কীর্তন করেন, 

স্ীহার! সর্ববন্ধ কলের বন্দিত হইয়! থাকেন। এ পুরাণেই ঘজ্ঞধবজের উপাখ্যানের শেষভাগে 

সতের উক্তিতে উক্ত হইয়াছে ;--গমনকালে, ভোজনে, গমনে, স্থিতিসময়ে, দণ্ডায়মান হইবার 

কালে, অন্থগমনে এবং অন্য কথা-প্রসঙ্গে, ধাহারা মুখে হরি বলিয়া! থাকেন, তাহাদিগকে সতত 

নমস্কার। ২০০। শ্রীনারায়ণব্যহত্তবে প্রকাশ ;_-ন্্ীঞাতি, শুত্র, চণ্ডাল, এমন কি অন্ত কোনও 

অন্ত্যজ যদি ভব্বি'ভরে হরিনাম কীর্তন করে, তাহাদ্দিগকেও নমস্কার । 

অগত্যেকগতিত্ব ।-_-পদ্মপুরাণে বৃহৎসহত্রনামকথনারস্তে লিখিত আছে যাহার! অনন্ত- 

গতি, নিয়তবিষয়ভোগী, পরপীড়াদায়ক, জ্ঞানবৈরাগ্যবঞ্জিত, ব্রহ্ষচর্য্যশূন্ত এবং সর্বাধর্মত্যাগী, 

'অহারাও যদি নিয়ত বিষ্ণুর নাম জপ করিতে থাকে, তাহা হইলে অনায়াসে ধর্থিষ্ঠদিগের ৪ 

“ছুলত গতি লাভ করিতে পারে ৷ ২০১। 



৯৭২ স্ীপ্ীহারভক্তিবিল/সঃ| [ ১১শ বিলাস; 

সদা সর্বত্র সেব্যত্বম্। 

বিষুধর্থে ক্ষত্রবন্ধ,পাখ্যানে।- 
ন দেশনিয়মন্তশ্মিন ন কালনিয়মন্তথ|। নোচ্ছিষ্টাদৌ নিষেধোইস্তি শ্রীহরেননাযি লুব্ধক 1২২ 

কান্দে, পান্সে বৈশাখমাহাত্যে, বিষুণধর্শোত্বরে চ।" 

ক্রাযুধস্ত নামানি সদা! সর্বত্র কীর্তয়েৎ। নাশৌচং কীর্ডভনে তন্ত স পবিত্রকরো! যতঃ ॥২*৩ 
পুনঃ স্কানদে।_ 
নে! দেশকালাবস্থান্থ শুপ্ধাদিকমপেক্ষতে। কিন্ত স্বতন্ত্রমেব্তিম্নাম কামিতকামদম্॥ ২৯৪ ॥ 

বৈশ্বানরমংহিতায়াম্॥ - 

ন দেশকালনিয়মে। ন শৌচাশৌচনির্ণয়ঃ। পরং সন্কীর্তনাদেব রামরামেতি তে ৪২*৫। 
০ এ পাপা পাস শিপ শশী শী? 

অনির্বচনীয়মাহাত্য্যে ব৷ নাম্ি॥ ২*২॥ তশ্য নত চক্রাযধন্ত কীর্ধনে অশোঁচং নাসতি শুচিনৈব 

কীর্ভনং কাধ্যং নৈবাশ্ুচিনেতি ব্যবস্থা ন বিছ্াতে ইত্যর্থঃ। তশ্তেতি নামনামিনোরভেদাভি- 

প্রায়েণ। যতঃ স নামাত্বকঃ চক্রাযুধ এব পবিত্রং করোতীতি তথ | যথাচমনাদদিব্যতিরেকেণা- 

শুদ্ধন্ শ্রীযমুনাদিজলাচমনাদিনৈব শুদ্ধিঃ, যথা চ তত্রাশ্তদ্বেন কথং শ্রীযমুনাদিজলং স্প ষটব্যমিতি 
শঙ্কা ন সম্ভবেৎ অনন্যগতিত্বাং তথাত্রাগীত্যার্থ;ঃ| যদ ধতঃ স নামকীর্তকপুরুষ এব অন্যমপি 

পবিভ্রং করোতি কিং বক্তব্যং তশ্তাশৌচমিত্ার্থঃ॥ ২০৩ ॥ দেশাদীনাং শুদ্ধাদিকং নাম কর্তৃ 

নাপেক্ষতে। তত্র অবস্থাঃ বাল্যাদয়ে৷ জাগরাদয়ঃ প্রমাদোমাদাদয়ো বা। আদিশবেন স্বধর্মা- 

চরণার্দি। এতন্য ভগবতে। নাম। যদ্বা প্রকরণবশাদ্ুগবত এব নাম। এতৎং স্থগ্রসিদ্ধানি- 

বর্চনীয়মাহাত্মা মিত্যর্থঃ | কামিতং বাঞ্ছিতং কামং পুরুষার্থবিশেষং যদ্বা কাম্যত ইতি কামং 

ফলং যদ্বা কামিতশ্ত কামযুক্তস্ত কামমভীষ্টং দদাতীতি তথা॥ ২৪॥ পরং 

র্বদা সরবত সেবয্ব। বিষধর কষত্রবন্ধুর উপাধ্যানে লিখিত আছে _হে লুব্ক! ্রীহরির 
নামকীর্ভনবিষয়ে দেশ ও কালের নিয়ম নাই এবং উচ্ছিষ্ট মুখে নামগ্রহণেরও নিষেধ নাই। 
২৫২ স্কন্দ ও পদ্ম পুরাণের বৈশাখমাহাক্ম্যে এবং বিষুধন্মোত্তরে বর্ণিত আছে ;__যখন হরি 

পবিত্রকারী, তখন তাহার নাম কীর্ভনে অশৌচাশঙ্কা নাই, অতএব সর্ববদ] সর্বত্র তাহার নাম 

কীর্তন করা কর্তবা। ২*৩। স্বন্দ পুরাণে পুনর্বার লিখিত হইয়াছে; এই ভগবানের নাম 

কীর্তনে দেশ, কাল ও অবস্থা * বিষয়ে শুদ্ধির অপেক্ষা নাই; ইহা! স্বতন্ত্র, এবং কামীর কাম- 

দায়ক। ২০৪। বৈশ্বীনর-সংহিতায় প্রকাশ ;- দেশকাপের নিয়ম, বা শৌচাশৌচের অপেক্ষা 

নাই, জীব কেবলমাত্র রাম রাম এই নাম কীর্তন করিতে থাকিলেই, মুক্ত হইতে পারিবে। 

২০৫।__ বৈষ্ণবচিস্তামণিতে শ্রীযুখিষ্টিরের প্রতি নারদের উপদেশে প্রকাশ; হে তূপ ! বিষুটুর 

* ফি বালা, কি যৌবন, কি প্রৌটি, হি বার্ধক), সকল সময়ে, বা জাগ্রৎকাল, উন্মাদ বন্থা, প্রমাণ। বা 

নকল অবস্থায় হরিই সকলের অবলঘনীয়। ভাহীকে পাইবার বা তাহার নাম কারন করিধায় পক্ষে শৌচাশৌচ, চা 

কালাকাল ব1 বয়সের অপেক্ষা নাই। : ্ রা 



১১শ বিলাস: ] গঞ্ীহরিভক্রিবিলাসঃ। ৬৭৩ 
বৈষ্বচিস্তামণো শ্রীযুধিষ্টিরং প্রতি নারদবাক্যম্।-- 
ন দেশনিয়মে! রাজন্ ন কালনিয়মন্তথ! | বিদ্তে নাত্র সন্দেহে বিষ্ঞো্নমান্কীর্তনে ॥ 

কালোইন্তি দানে যজ্ঞ চ ্ লানে কালোইস্তি সঙ্জপে । 

বিষুঃসন্কীর্তনে কালো! নাস্তাত্র পৃথিবীতলে ॥ ২০৬॥ 
দ্বিতীয়স্কন্ধে ।__ 

এতন্লির্বিদ্যমানানামিচ্ছতামকুতোভয়ম্। যোগিনাং নৃপ নির্ণীতং হরের্ামানুকীর্তনম্ ॥২০৭। 

বারাহে।-_নারায়ণাচ্যুতানস্ত বাস্থদেবতি যো৷ নরঃ। সততং কীর্ডয়েস্তমি যাতি মল্লয়তাং স হি॥ 
গারুড়ে ।_ 

কিং করিষ্যতি সাংখ্যেন কিং যোগৈর্নরনায়ক । মুক্তিমিচ্ছসি রাজেন্জ কুরু গোবিন্কীর্ভনম্ ॥২.৮। 
স্কান্দে।_-সকৃছুচ্চরিতং যেন হরিরিত্যক্ষরছয়মূ। বন্ধ: পরিকরণ্েন মোক্ষায় গমনং গ্রতি॥২*৯। 

ব্রহ্ধপুরাণে | 

অপ্যন্তচিত্বোইশুদ্ধো বা যঃনদা কীর্তয়েদ্বরিম্। সোইগি দোফক্ষয়ান্মুক্তিং লভেচ্েদিপতি্থা ॥২১০। 

কেবলং রামগামেতি কীর্তনাদেব ॥ ২০৫ ॥ ২০৫॥ পৃথিবীতলে ল সর্বত্রেত্যর্থ: ॥ ২,*॥ এবং সদ 

সেব্যত্বং লিখিত্বা! সর্বসেব্ত্বং লিখতি এতদ্দিতি। ইচ্ছতাং কামিনাং তত্বৎফলসাধনমেতদেব। 

নির্বিদ্যমানানাং মৃমৃক্ষ,ণাং মোক্ষসাধনমেতদেব। তত্র তত্র চ ন কাচিদরপি বিস্বাদিশক্কেত্যাহ ন 
কুতশ্চিদপি ভয়ং যন্ষি তৎ। যোগিনাং জ্ঞানিনাং ব। ফলঞ্ৈতদেব নির্ণীতং নাজ্ প্রমাণং বক্তব্য- 

মিত্যর্থ: | এবং সাধকানাং সিদ্ধানাঞ্চ সেব্যত্বং দর্শিতম্ ॥ ২০৭ ॥ হে ভূমি মল্লয়তাং সাযুজা- 

মুক্তিম্ । সাংখ্যেন আত্মানাত্মবিবেকেন। যৌগৈরষ্টাঙ্গাদিভিঃ " ২০৮॥ মোক্ষায় গমনং প্রতি 
আশ মোক্ষপ্রাপ্তয়ে পরিকরো বদ্ধ: সাধনং সম্যগন্ষ্ঠিতমিত্যর্থ: ॥ ২০৯ ॥ দোষাঃ কামক্রোধা- 

নাম করিতে দেশ বা কালের নিয়ম নাই, « এ বিষয়ে সন্দিগ্ধ হইও না। সংসারে দান, যজ্জ, ্লান 

এবং মন্ত্রাদিবিষয় কালসাক্ষেপ বটে, কিন্ত হরির নাম সন্কীর্তনে কালের অপেক্ষা নাই । ২*৬। 

শ্ীস্তাগবতের দ্বিতীয় স্বন্ধে প্রকাশ; হে নৃপ! গ্রহরির নাম মঙ্কীর্তনে ফলাকাজ্ীদিগের 

ফল-গ্রাণ্ধি মুমুক্ষদিগের মোক্ষলাভ ও জ্ঞানিগণের জ্ঞানপ্রাপ্তি ঘটিয়! থাকে; ফল কথা, 

কি সাধক, কি সিদ্ধ, কাহারও পক্ষে ইহা ভিন্ন অন্য মঙ্গল দেখা যায় না। ২০৭। 
মুক্তি প্রদত্ব ।_-বরাহপুরাণে প্রকাশ ;_হে ভুমি, ষে ব্যক্তি নিরন্তর হে নারায়ণ | হে 

অচ্যুত! হে বাস্থদেব ! এই সকল নাম কীর্তন করে, সে আমার সাযুজ্য মুক্তি লাভ করিয়া 

থাকে। গঞুড় পুরাণে লিখিত আছে ;-_হে নরনাথ ! সাধ্খ্য যোগ, বা অষ্টাঙ্গ যোগে কি ফল 

হইবে, বল? যি মুক্তি বাসন! থাকে, তাহা হুইলে গেবিন্দের নাম কীর্তন কর। ২.৮ স্বন্দ 

পুরাণে উক্ত হইয়াছে). যে ব্যক্তি একবার মাত্র হরি এই ছুইটী অক্ষর উচ্চারণ করে, সে 
মোক্ষপ্রাপ্ধির জন্ত.বন্ধপরিকর হইয়াছে । _অর্থাৎ নিশ্চয়ই তাহার মোক্ষপ্রাপ্তি ঘটিবে। ২*৯।. 
্রহ্মপুরাণে প্রকাশ ; -ষে ব্যক্তি অন্তমনে বা! অপবিত্র থাকিয়াও হরিনাম কীর্তন করে, সেও 

( চেদিপতি) শিগুপালের স্তায় সর্ধ্বদোষমুক্ত হইয়া মোক্ষফল লাভ করিয় থাকে । ২১ 
৮€ 



৬৭৪ ভ্ীঞীহরিভক্তিবিলাসঃ | [ ১১শ বিলাস; । 

পাম্পে দেবহ্তিত্বতৌ৷ ।-- 

সরুদুচ্চারয়েদ্যস্ব নারায়ণমতক্দরিতঃ | শুদ্ধান্তঃকরণে! ভূত্ব! নির্ববাণমধিগচ্ছতি ৪২১১ ॥ 

মাৎস্যে | 

পরদাররতো বাপি পরাপকৃতিকারকঃ। স শুদ্ধে। মুক্তিমাপ্রোতি হুরের্নামান্থকীর্ভনাৎ ॥২১* ॥ 

বৈশম্পায়নসংহিতায়াম্।_ 
সর্বাধশ্মবহিভতঃ সর্ববপাপরতন্তথা ৷ মুচ্যতে নাত্র সন্দেহে বিক্বোর্নামানুকীর্ততনাং ॥ 

বৃহন্নারদীয়ে ।-__-যথাকথঞ্চিদঘস্তাম্ি কীত্তিতে বা শ্রতেহপি বা। 

পাপিনোইপি বিশুদ্ধাঃ স্থ্যঃ শুদ্ধ! মোক্ষমবাপু,যুং ॥ ২১৩। 
ভারতবিভাগে | -- 

প্রাণপ্রয়াণপাথেয়ং সংসারব্যাধিভেষজম্। দুঃখশোকপরিত্রাণং হরিরিত্যক্ষরহ্বয়ম্ ॥২১৪ । 
নারদীয়ে। - নব্যং নব্যৎ নামধেয়ং মুরারেরদ্যচ্চৈতদেশয়পী যৃষ পৃষ্টম্। 

যে গায়স্তি তা লজ্জা; সহর্ধং জীবন্ুক্তাঃ সংশয়ে। নান্তি তত্র ॥২১৫ ॥ 

দয়ন্তেষাং ক্ষয়াং। চেদিপতিঃ শিশুপালঃ ॥২১০। অতন্ত্রিতঃ নামোচ্চার ণার্দাবনলসঃ 'সন্। ততম্চ 

শুদ্ধান্তঃ করণে ভূত্বা ॥ ২ ১ ॥ শুদ্ধ: পরদাররতত্বাদিপাপাৎ পবিজ্রঃ সন্ ॥২১২॥ বিশেষেণ শুদ্ধাঃ 

সবামনসর্বপাপতঃ পবিভ্রাঃ। শুদ্ধা নিম্পাপাত্ত মোক্ষং প্রাপু.বস্তি। পাপিনাং বিলম্বেন মোক্ষঃ 
স্ুকুতিনাঞ্চ সদ্য এবেতি জেঞেয়মূ। যঘ। বিশুদ্ধাঃ সম্তঃ কিং প্রাপু বস্তীত্যপেক্ষায়ামাহ শুদ্ধা 
ইতি অন্থবাদমাত্রম্॥ ২১৩ ॥ প্রাণস্ত প্রয়াণে পাথেয়ং পথি ভক্ষ্যসম্বলং পরলোকে সহায়মিত্যর্থঃ। 
সংসাররূপন্ত ব্যাধেভেধজং নাশকং মোক্ষগ্রদমিত্যর্থ:। ইহলোকে চ ছুঃখশোকাভ্যাং পরি- 

ত্রাণং যম্মাত্ৃং। যদ্বা তয়োঃ পরিত্রাণরূপমেব । যদ্ধ।! ভগবদপ্রাপ্ত্যা যে দুঃখশোকৌ তাভ্যাং 
পরিত্রাণং যন্মাদিতি শ্রীবৈকৃঠলোকপ্রাপকত্বম্। ষদ্বা কিং বহুনোক্েন এঁহিকামৃদ্মিকাশেষহুঃখ- 
শোকপরিক্রাণমেবেত্যুপসংহারঃ । বিষুধর্মে চ প্রাণকাস্তারপাথেয্মমিতি জীপ্রহলাদেনোক্তম্। 

অর্থ; স'এব॥ ১৪॥ কিং বক্তব্যং দেহাণ্ডে মুক্তিং দদাতীতি দেহে সত্যপি সদ্য! দদ্াতীতি লিখতি 

পন্মপুরাণে দেবহৃতির স্তবে প্রকাশিত হইয়াছে ;__ধিনি আলম্ত পরিত্যাগ পূর্বক অন্ততঃ এক-: 
বার মাত্র নারায়ণনাম উচ্চারণ করেন, তিনি নির্দলচিত্ত হইয়া নির্ববাণ-পদবী অধিকার করিয়া 
থাকেন। ২১১। 

মৎস্য পুরাণে বর্ণিত হইয়াছে ;-_যে বাক্তি পরদারনিরত, বা পরাপকারসাধক, সে ব্যক্তি 
হরিনাম কীর্তনে পৃতচিত্ত হইয়া মুক্তিপদ পাইয়া থাকে। ২১২। বৈশম্পায়ন-সংহিতায় উত্ত 
হইয়াছে; _ষে ব্যক্তি সর্ধবধর্মবহিষ্কত, সকল পাপাহুরক্ত, বিষুনাম কীর্তনে সে ব্যক্তিও ষে 
মুক্ত হইয়া থাকে তাহাতে -কানও সন্দেহ নাই । বৃহক্নারদীয় পুরাণে বণিত হইয়াছে ;-_-ভগবা- 
নের নাম ষে কোনও গ্রকারে কীর্তন বা শ্রবণ করিলে, পাপী লোকে পাপসুক্ত হইয়া, মোক্ষপন্ণ 

অধিকার করে । ২১৩। ভারতবিভাগে উল্লেখ হইয়াছে ;_হরি এই ছুইটী অক্ষর প্রাণপ্র়াণ- 
পথের পাথেয়, ভবরোগের খধধ এবং ছঃখশোকনিবৃত্তির উপায় ।২১৪। নার পুরাণে প্রকাশ । 



১১শ বিলাবঃ। ] সিরিয়া াি। | ৬৭৫ 
প্রথমন্বদ্ধে।_- 

আপন্নঃ সংস্যতিং ঘোরাংক্্রাম বিবশে। গৃণন্। ততঃসদ্যো নিন যদ্বিভেতি স্বয়ং ভয়ম্হ২১৬। 
তৃতীয়ে ত্রন্ষস্ততৌ।-_ 

যস্যাবতারগুণকর্মবিড়ম্বনানি নামানি যেহস্থবিগমে বিবশা গৃণস্তি | 
তে২নেকজন্মশমলং সহসৈব হিত্ব! সংযাস্ত্যপা বৃতমূতং তমজং গ্রপদো ॥ ১১৭ ॥ 

ষষ্ঠে।-_-এতাবতালমঘনির্্রণায় পুংসাং সন্কীর্তনং 5ুগবতো গুণকর্মনায়াম্। 
.. বিক্রুস্ পুত্রমঘবান্ যদজামিলোইপি নারায়ণেতি ্রিয়মাণ ইয়ায় মুক্তিম্॥২১৮। 

নব্যমিত্যাদিনা | নব্যং নব্যং প্রতিক্ষণনূতনমিত্যর্থ: অনেন মাধুরীবিশে যা দর্শিতঃ। তমেবাহ 

গেয়ানাং গানযোগ্যানাং, যন্বা গেয়ং পরমঙ্সীঘ্যং য পীধুষং মধুররলবিশেষস্তেন পুষ্টম্। 
এবভতং মু'রার্ধেৎ নামধেয়ম্ এতৎ -য গায়স্তি তে জীবনুক্তা এব। যদ্যপীতি পাঠে যদ্যপি 
গেয়পীযৃপুষ্টং পরমমাদকমিত্যর্থ ইতি জীবন্মুক্ততাবিরোধিচিত্তক্ষোভহেতৃতোক্তা৷ তথাপি জীৰ- 
নুক্তা এব তেনৈব স্বতঃ সংসারবিস্মরপাৎ ॥ ২১৫ ॥ সংস্থতিম্ আপর্রঃ প্রা: বিবশোইপি। ততঃ 
সংস্তেঃ | গৃণয়েব সদ্যো৷ বিমুচ্যেত ইতি জীবন্ুক্ততোক্তা। অত্র হেতুঃ যৎ যতে। নান্নঃ ভয়মপি 
স্বয়ং বিভেতি ॥ ২১৬ ॥ অবতারাদীনাং বিম্বনমন্থকরণমবলম্বনং বাস্তি "যযু। তত্রাবতারবিড়্ব- 
নানি দেবকীনন্দন ইত্যাদীনি। গুণবিড়ম্বনানি গোবর্ধনোদ্ধরণঃ কংসনিস্থদন ইত্যাদীনি। 
অস্থবিগমেহপি বিবশ! অপি গৃণস্তি উচ্চারয়স্তি কেবলম্। শমলং পাপম্। অপাবৃতং নিরম্তাব- 
রপম্ খতং জন্ম সহসা সদ্য এব প্রাপু,বস্তি জীবন্মক্তা ভবস্তীত্যর্থ: ॥ ২১৭ | 

ভগবতো! গুণানাং নায়াঞ্চ যদ্বা গুণকর্শসন্বদ্ধিনাং বিচিত্রাণাং নায়াং বহুনাং সম্যক কীর্তনং 
পুংসাম্ অঘনির্ঘ্রণায় পাপক্ষয়মাত্রায় ভবতীতি ঘৎ এতাবতা৷ উক্তেন অলং প্রয়োজন নান্তি। 
কুতঃ অজামিলো! মহাপাতক্যপি নারায়ণেত্যেব বিক্রুশ্ত ন ত্ববতারসম্বন্ধিগুণকর্মমমাধূরীবিশিষ্টং 
নামবিশেষং সম্যক্ কীর্ভয়িত ৷ তত্র চ পুত্রং বিক্রস্ত ন তু হরিম্। অঘবান্ অশুচিরপি অকুৃত- 
্রায়স্চিত্বোহপীতি বা ঘিয়মাণ অন্বস্থচিবোইপি মুক্তিমবাপ। ন ত্বনিহ্রণমাত্র: তদানীমজামি- 

__দুরারির ( যে সকল নাম প্রতিক্ষণেই নৃতনত্ব নিবন্ধন মাধু্য প্রকাশ করে, যেনাম সকল 

গীতঘোগা গাধাদির স্লাঘ্যতর মধুররসপূর্ণ, ধাহারা লক্্া পরিহার পূর্ববক সানন্দে এই নাম 
গান করিয়া থাকেন, তাহারা যে জীবনুক্ত, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। ২১৫। ভাগবতের 
প্রথম স্বন্ধে প্রকাশ ;--ঘোর সংসারী ব্যপ্ি বিবশ হইয়া, ধাহার নাম স্মরণে সংসার-বন্ধন হইতে 

মুক্তি লাভ করে, এবং ভয় ধাহার নাম-রবে আপনিই ভীত হইম্বা থাকে। ২১৬। ভাগবতের 

তৃতীয় স্বদ্ধে ব্রন্ধার স্তুতিতে বর্ণিত হইয়াছে যদি লোকে প্রা্ণপ্রয়াণকালে বিবশ হইয়া 
আপনার অবতার গুণ ও বন্দ ইত্যাদির দম্বেখ করিয়। দেবকীনন্দন, ্ক্তবংনল, :গাবর্ধনধারী 

প্রভৃতি নাম কীর্ডন করে, তাহ! হইলেও বহুঙগন্মাঙ্ছিত পাপরাশি পরিত্যাগ করিয়া, নিরত্তা* 
বরণ নত্য জ্যৌতিঃ--আপনাকে প্রাপ্ত হইয়া! থাকে, অতএব হেপরমত্রদ্ষ | আপনার শরণাপন্ন 

হইলাম 15১। ভাগবতের ষষ্ঠ স্বন্ধে লিখিত হইয়াছে ;- (যাহা হউক, ) ভ্রগবানের গুণ, কর্ণ 



৬৭৬ স্রীহরিভক্তিবিলাসঃ | [ ১১শ বিলাসঃ। 

উক্কঞ্চ লৈঙ্গে শ্রীনারদং গ্রতি শ্রীশিবেন।_ 

ব্রজংিষ্ঠন্ সবপরস্নন্ ্বসন্ বাক্যপ্রপূরণে। নামসন্কীর্ভনং বিষ্বোর্থেলয়া কলিমর্দানং। 
কৃত্বা স্বরূপতাং যাতি ভক্তিযুক্তঃ পরং ব্রজেৎ 1২১৯ ॥ 

নারদীয়ে শ্রীবরদ্ষণা ।__ 
্রা্মণ; শ্বপচীং তুষ্ঝন্ বিশেষেণ রজন্বলামূ। অশ্নাতি ুরয়া। পক্ষ মরণে হরিমুচ্চরন্। 

অতক্্যাগম্যয়োর্জজাতং বিহায়াযৌঘসঞ্চ়মূ। প্রযাতি বিষুসালোক্যং বিমুক্তো! ভববন্ধনৈ:॥২২, 
বৃহন্নারদীয়ে শুক্রং প্রতি শ্রীবলিনা। - 

জিহ্বাগ্রে বর্ততে যদ্য হরিরিত্যক্ষরদ্বয়ম্। বিষ্টোর্লোকমবাপ্রোতি পুনরাবৃত্তিূর্লভম্।২২১। 

পান্ে।__ যত্র তত্র স্থিতো বাপি রুঞ্ণ কৃষ্ণেতি কীর্তয়েৎ। 

সর্বপাপবিশুদ্ধাত্মা স গচ্ছেৎ পরমাং গতিম্॥ 
তত্ব বৈশাখমাহাত্ম্যে অন্বরীষং প্রতি নারদেন।-_ 

তদ্দেব পুণাং পরমং পবিত্রং গোবিন্দগেহে গমনায় পত্রম্। 

তদ্দেব লোকে সথকতৈক্ং যদুচ্যতে কেশবনামমাত্রম্ ॥ ২২২। 

লন্ত বর্তমানত্বেন জীবনুক্ততৈব সিদ্ধা। অতো নামাভাসেনাপি যথাকথাঞ্জ্জাতেন মুক্তিরপি 
্তাৎ কিমুত পাপক্ষয় ইতি ভাবঃ॥ ২১৮॥ হেলয়াপি কৃত্বা স্বরূপতাং ব্রদ্বতবং প্রাপ্পোতি মুক্তো 
ওবতীত্যর্থঃ। ভক্তিযুক্তস্ত সন্ নামসন্কীর্তনং কৃত! পরং পরমেশ্বরং ্রীবৈকুষ্ঠনাথং যদধ। উৎকষ্টপদং 
শ্রীবৈক্ঠলোকং ব্রজেং ॥ ২১৯॥ মরণেহপি তববন্ধনৈ: দুম্পরিহরসংসারছুঃখৈ: বিশেষেণ মুক্তঃ 
সন্। ২২*॥ পুনরাবৃতিদুর্ঘভং অপুনরাবৃত্তিকমিত্যর্থ: ॥২২১॥ গোবিন্দগেহে শ্রীবৈকুঠলোকে 
ও নাম কীর্তন দ্বার! পাপীর পাপক্ষয় হইয়! থাকে এ কখারইবা! প্রয়োজন কি? কারণ মহা: 
পাতকী অজ্ামিল যখন প্রায়শ্চিত্ত না করিয়া ্িয়মাণ অবস্থায় আপনার পুত্র নারায়ণকে 
ডাকিয়া, মুক্তিলাভ করিয়াছে, তখন পাপক্ষালনের কথা আর কি বলিব ?। ২১৮। 

বৈকুঠলোকপ্রাপকত্ব।-_নিঙ্গপুরাণে নারদের প্রতি শিববাক্যে উক্ত হইয়াছে, যখন 
লোকে গমন, অবস্থান, শয়ন, ভোজন, শ্বাস ক্ষেপণ ও বাক্যপূরণে অবহেলা ক্রমে কলিমর্দন 
হরিনাম করিয়। মুক্তি প্রাপ্ত হয়, তখন ভক্কে ভক্তিভরে ডাকিলে যে পরম ধামে তাহার গতি 
হইবে, তাহা কি আর বলিবার বখ|? ২১৯। নারদপুরাণে ব্রদ্ধার উক্তিতে প্রকাশ ।--যদি' 
রাহ্মণে রজন্বলা চগ্ডালী গমন ও স্থরাসিদ্ধ অন্ন ভোজন করিয়াও মৃত্যুকালে একবারমাজ 
হরিনাম করে, তাহ! হইলে অভক্ষ্য তক্ষণ, অগম্যা গমন প্রভৃতি মঞ্চিত উৎকট পাপভার ও 
ংসারবন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া, বিষুসালোক্য প্রাপ্ত হইয়া থাকে । ২২*। বৃহন্ারদীয় পুরাণে 

শুক্রের গ্রতি বলির উক্তিতে প্রকাশ । - ধাহার' রসনাগ্রে হরিনামের দুইটা অক্ষর বিরাজমান 
পাকে, তাহার বিষুলোকে গতি হইয়া থাকে এবং তাহাকে আর সংসারে আসিতে হয় 
না। ২২১। পন্পপুরাণে উক্ত হইয়াছে)--লোকে যদি যেখানে সেখানে থাকিয়া কষ কৃষ 
বলিয়া কীর্তন করে, তাহা হইলে তাহার সকল পাপ গত হুইয়া পরমগতি লাভ হইয়া! থাকে। 



১১খ বিলীসঃ। ]  জীত্রীহরিভক্তিবিলাসঃ। ৬৭৭ 

্দ্মবৈবর্তে ।__ 
এবং সংগ্রহণীপুত্রাভিধানব্যাজতো হরিম্। সমৃচ্চার্য্যাস্তকালেইগান্ধাম তৎ পরমং হরেঃ॥ ২২৩। 

নারায়ণমিতি ব্যাজাছুচ্চার্য কলুষাশ্রয়: ৷ অজামিলোইপ্গন্ধাম কিমুত র্ধয়া গৃণন্ ॥২২৪ 
ষট্ঠস্বদ্ধে।-_ 

ব্রিয়মাণো হরের্নাম গৃণন্ পুভ্রোপচারিতম্। অজামিলোইপাগাদ্ধাম কিমূত শ্রদ্য়! গৃণন্ ॥২২৫। 
বামনে।-- 

যে কীর্ভয়ন্তি বরদং বরপন্মনাভং শঙ্খাজচক্রশরচাপগদাসিহস্তমূ। 
পল্মালয়াবদনপন্কজষট্পদাক্ষং নৃনং গ্রযাস্তি সদনং মধুঘাতিনস্তে ॥ 

আঙ্গিরসপুরাণে | _ 

বাস্থদেবেতি মন্থুজ উচ্চাধ্য ভবভীতিতঃ| তন্মুক্তঃ পদমাপ্রোতি বিষ্চোরেব ন সংশয়: ॥২২৬। 
নন্দিপুরাণে।_ 

সর্ববদ। সর্বকালেষু যেইপি কুর্বস্তি পাতকম্। নামসন্ীর্তনং কৃত্বা যাস্তি বিফণো: পরং পদম্ ॥ 
বিশেষতঃ কলৌ ঘাদশম্বদ্ধে ।_ 
কলের্দোষনিধে রাজন্নস্তি হেকো। মহান্ গুণঃ। কীর্তনাদেব কন মুক্তবন্ধঃ পরং ব্রজেং ॥২২৭॥ 

- শেপ শশা সী 

পপ ও) শশা ৩ ০ সপ ৯ শিপ ত আপ 

 গমনার্থং পত্রং বাহনং ধ সহায়মিত্যর্ঃ। স্থরুতন্ত একং সত্রং স্থান স্থানম্ ॥২২২॥ এবমুক্প্রকারেণেতি 
তত্রাপি শ্রীভাগবতবদজামিলোপাখ্যানস্তোপসংহারে প্রোক্তত্বাৎ। সংগ্রহণী কামক্ষোভেণ 
সংগৃহীতা বেশ্তা তন্তাং যো নারায়ণংজ্ঞঃ পুত্রঃ তশ্যাভিধানম্ আহ্বানং তদ্ব্যাজেন অস্ত- 

কালেইপি। তৎ আনির্বচনীয়ম্ ॥ ২১৩॥ কলুষাণাং সর্বপাপানামাশ্রয়োইপি ॥ ২২৪॥ ধাম 
হরেঃ॥ ২২৫ ॥ তৎ নাম ধামবিশেষণং বা ॥ ২২৬ ॥ সর্বদ| সর্বাবস্থায়ামূ। সর্বত্রেতি বা পাঠঃ । 

পপ সস সে শপ শ্ "শশী পপ শপ স্। 

খর পন্মপুরাণে পদ্মপুরাণে বৈশাখমাহাত্য্যে অন্বরীষ প্রতি নারদবাক্যে প্রকাশ ।__কেশবের একমাত্র 
নামোচ্চারণই পুণ্যজনক, পরম পবিত্র, বৈকুঠগমনের সহায় এবং সংসারে স্রুতীর পরম 
স্থান। ২২২। ব্রহ্মবৈবর্তে উক্ত হইয়াছে; এইরূপে ছুরাচার অজামিল বেসগ্তাপুতের নাঁমচ্ছলে 
সত্যুসময়ে হরিনাম করিয়া, তাহার প্রসিদ্ধ স্থান প্রাপ্তি হইয়াছিল। ২২৩। ঘোর পাগী অজা- 
মিলও যখন পুত্রচ্ছলে নারায়ণকে ডাকিয়া, 'বৈকুষ্ঠলোকে গমন করিয়াছিল, তখন শ্রদ্ধাডক্তি- 

সহকারে ভগবানের নাম কীর্তন করিলে ষে কি ফল হৃছবে, তাহাকি আর বলিতে 
হইবে ?। ২২৪। শ্রীমস্তাগবতের হষ্ঠ ক্কদ্ধে লিখিত আছে ;-_সুতুরু-সময়ে পুত্রের নামে 
ভগবানের নাম কীর্তন করিয়াছিল বলিয়া, অজামিলের যখন উদ্ধার ও বৈকুঃগ্রাঞ্ধি ঘটিল, 
তখন শরদ্ধাপূর্বক নাম লইলে যেপাপমুক্ত হইয়া বৈকুঞ্ধাম লাভ হইবে, ইহা! বিচিত্র 
কি! | ২২৫। বামন পুরাণে লিখিত আছে ;_-বরদাতা, পন্মনাভ, শঙ্খ, চক্র, গদ্দা, পদ্ম, শর, 

চাপ ও অসিধারী, কমলার বদনকমলের ভ্রমরতুল্যচক্ষ হরির নাম কীর্ডনে যাহারা রত, তাহারা 

মিশ্চয়ই মধুস্দনের সদনে গমন করিয়া থাকে । আঙ্গিরস পুরাণে উল্লেখ আছে ;--লোকে 
বাসুদেব এই নাম কীর্ভন করিলেই ভবতয় হুইতে মুক্ত হইয়া, নিশ্চয়ই বিষুণপদ অধিকার 



৬ধ৮ স্ীত্রীহরিভক্তিবিলাসঃ। [ ১১শ বিলাসঃ। 

গারুড়ে অদ্বরীষং প্রতি শ্রীপতকেন।-_ 

যদীচ্ছসি পূরং জানং জ্ঞানাদষৎ পরমং পদম্। তদাদরেণ রাজেন্দ্র কুক্ক গোবিন্বকীর্ভনম্ ॥ৎ২৮| 

ূ শ্ভগবংপ্রীণনত্বদ্। 

বারাহে। _ বান্থুদেবস্ সংকীর্ত্যা স্থরাপো ব্যাধিতোইপি বা । 

| মুক্তে। জায়েত নিয়তং মহাবিষুঃ গ্রসীদতি॥ ২২৯ ॥ 

বৃহন্নারদীয়ে ।-_ 

নামসক্কীর্তনং বিষ্ণেঃ স্কৃতৃট্প্রন্থলিতাদিযু। করোতি সততং বিপ্রান্তন্ত প্রীতো হাধোক্ষজঃ ॥ 

বিষুতধর্মোতরে | _ 

নামসক্কীর্তনং বিষ্ণো: হ্ৃতৃটপ্রব্থলিতাদিযু। যঃ করোতি মহাভাগ তন্ত তৃষ্যতি কেশব; ॥২৩০। 
ৃ অগ প্রীতগবন্ধবশীকারিত্বম্। 

মহাভারতে শ্রীভগবদ্ধাক্যম 1 

খণমেতৎ প্রবৃদ্ধং মে ্বদয়ারাপসর্পতি | ষদেগাবিন্দেতি চুক্রোশ রুষণ! মাং দূরবাসিনম্ 

আদিপুরাণে প্রীকৃফ্ণাজ্জনসংবাদে ।-_ 

গীত্বা। চ মম নামানি নর্তয়েন্সম সন্গিধৌ। ইদং ব্রবীমি তে সতাং ভ্রীতোহহং তেন চার্জুন 
সত্ব! চ মম নামানি রুদত্তি মম সন্নিধৌ । তেষামহং পরি কীতে। নান্ক্রীতে। জনার্দনঃ ॥ ২৩১ ॥ 

স্পেস পপ আপ ভ পপস  পপপপসাপররপএড 

পরং বৈকুঠলোকম্॥ ২ ২১৭ ॥ পরমূ উৎকষ্টং ভগবদ্কক্তিমাহাত্ম্যাদিবিষয়কং জ্ঞানম্ ॥.২২৮॥ 

ব্যাধিতো৷ রোগী ॥ ২১৯ ॥ ক্ষুতৃড়াদিঘপি যঃ করোতি । যদাপি ক্কৃতৃড়াদিভির্বেকল্যে সতি নাম- 

ঙকীর্বনমতান্তাভ্যাসবলাদেব জায়তে, অতস্তত্র তন্ত প্রাশস্ত্যং সদ নামপরত্ং চোক্তং স্যাৎ, 

করিয়া থাকে। ২২৬ নন্দিপুরাণে ব বর্ণনা এই -_সর্বন্্র সর্বকালে যাহারা মহাপাতকের 

অন্থু্ঠান করে, নাম সন্কীর্তন দ্বারা তাহার! বিষ্ণুর পরমপদ প্রাপ্ত হইয়া থাকে । ₹২৭। 

বিশেষতঃ কলিযুগে দ্বাদশক্কদ্ধে প্রকাশ ;__-হে নৃপতে ! কলির নিখিল দোষ সত্বেও এই 

একটা শুণ দেখিতে পাঁওয়! যায় যে, লোকে হরিনাম কীর্তন করিলে, বন্ধনমুক্ত হুইয়৷ পরম 
গতি লান্ত করিয়া থাকে। গরুড়পুরাণে অন্বরীষ প্রতি স্তকবাক্যে বর্ণনা )--হে রাজেন্তর ! 

যদি তুমি পরম জ্ঞান এব তাহ! হইতে পরম পদ পাইবার কামনা কর, তাহা হইলে পরম- 

সারে গোবিন্মনাম কীর্তন করিতে থাক । ২২৮। 

. প্র”গবতপ্রীণনত্ব । বরাহপুরাণে লিখিত আছে ;-_কি স্থরাপায়ী, কি ব্যাধিগ্রস্ত, যে 

বাক্তিই হউক না কেন, বাস্থদেবের নাম কীর্তন করিলেই সে বাক্তি নিত্য মুক্ত হইয়া থাকে । 

(অন্ত কথা কি,) মহাবিষু তাহার প্রতি রুষ্ট হন ন|। ২২৯। বৃহঙ্নারদীয় পুরাণে লিখিত 

আছে।--হে বিপ্রগণ ! ক্ষুধা, তৃফ ও প্রন্থলনাদি বিষয়ে যাহার! নিরস্তর হরির নাম কীর্তন 

করে, ক্মলাপতি তাহাদের প্রতি প্রীত হইয়া মঙ্গল বিধান করিয়। থাকেন। বিষুঃধর্মোত্রে 
বর্ণিত আছে ;--হে মহাভাগ ! ক্ষুধা, তৃষ্ণা! এবং প্রন্থলনা্দি বিষয়ে যাহারা হরির নাম 

কীর্তন করে, স্ববীকেশ তাহাদের প্রতি সন্ধ্ট হইয়। থাকেন। ২৩৪ । 



১১শ বিলামঃ || উ্ শীহরিভক্তিবিলাসঃ| ৬৭৯ 

এবং ্ রত্বা৷ চ মম নামানীত্যাদি। 
বিষুতধশ্মে প্রহলাদেন ।-- 

ব্রিতস্তেন জিতগ্েন ভ্বিতস্তেনেতি নিশ্চতম্। জিহ্যাগ্রে বর্তততে যন্ত হরিরিত্যক্ষরঘম ২৩৪ 
স্বতঃপরমপুরুযার্থত্বম্ । 

স্কান্দে কাশীধণ্ডে পান্সপে চ বৈশাখমাহাত্ত্যে।__ 

ইদমেব হি মা্বল্যমেতদেব ধনাজ্জনম্। জীবিতস্ত ফলতদ্যদ্দামোদরকীর্ডনম্ ॥ ২৩৩ ॥ 
গ্রভাসধণ্ডে।_মধ্রমধুরমে তন্মঙ্গলং ম্গলানাং সকলনিগমবন্লীসংফলং চিৎম্বরূপম্ । 

সকদপি পরিগীতং শ্রদ্ধয়া হেলয়া বা ত্বগ্ডবর নরমাত্রং তারয়েৎ রয়েৎ কফনাম ॥ ২৩৪ ॥ 
0০ চস রপ্ত শা এপি 

তথাপি বিবশত্বমানরবিবকষয়া ্ষৃতৃড়াদিবিত্যুক্তম্ ইতি জেয়মূ। এ" এনমন্তত্াপ্াৃহম্। ২৩ ॥ দুর- 
বাসিনং দূরে বসস্তমপি। অতঃ সাক্ষার্দিব সম্বোধন ন ঘটতে। তথাপি হে গোবিন্দেতি চুক্ষোশ 
আকারয়ামাস যৎ এতৎ মম খণহ প্রবৃদ্ধং তশ্াঃ পরমবস্টোইম্থীতার্থ: পরমার্ত্যা কীর্ভনাৎ। অতঃ 

হদয়াম্নাপসর্পাতি সদা! তদেব বিচারয়ামি ইত্যর্থ: | তেষাং তৈর্জনাদ্দনোইহং জনৈজ্জবৈ: সর্বৈঃ 
সেবিতুম্ অর্দ্যাতে যাচ্যতে ন তু প্রাপাতে তাদৃশোইপ্যহম্ পরিক্রীতঃ সর্বতো্ভাবেন বশী- 
কতোইহম্॥ ২৩১ ॥ তেন জিতং ভগবান্ বশীরৃত ইত্যর্থ; | মুস্থরুক্ির্ক্তি বিশেষোদয়াৎ 1২৩২1 
মাঙ্গল্যং মন্লসমূহঃ সর্বমঙ্গলকর্্মফলং বা। ধনম্য পুরুযার্থত্বেন ধনার্জনন্তাপি পুরুষং্ঘতয় 
তৎস্বরূপন্ নামকীর্তনম্তাপি ম্বতঃ পরমপুরুযার্থত্বং সিদ্ধমেব। যদ্বা প্রেমলক্ষণং ধনমন্ত 
জেয়ম্॥ ২৩৩॥ এতৎ কৃষ্ণনাম কৃষ্ণেতি বাটি নাঙেতি বা মধুরাদণি মধুরম্। চিৎ 

অতঃপর ভগবানের বশীকারিত্ব।-_-মহাভারতে ভগবানের বাক্যে প্রকাশ ;- দূরদেশস্থিত 
ত্ৌপদী বিপদে পড়িয়৷ আমাকে যে আহ্বান করিয়াছিলেন,সেই খণ আমার বুদ্ধি পাইয়াছে, * 
ইহা! কোনও ক্রমে হৃদয় হইতে অপ্ত হইতেছে না । আদিপুরাণে এ্ররষার্ছনসংবাদে 
লিখিত আছে,- হে অঞ্ধুন! আমি সত্য বলিতেছি, যাহারা আমার নাম গান করিয়া, 
আমর সমক্ষে নৃতা করিয়৷ থাকে, আমি তাহাদের ক্রীত হইয়া থাকি । যাহারা আমার 

সমক্ষে আমার নাম গানে রোদন করিয়া থাকে, জনার্দিন অন্ত কাহারও ক্রীত ন! হইয়া, 

তাহাদেরই ক্রীত-_বাধ্য হইয়া থাকেন। ২৩:। এই প্রকার আমার নামসমূহ শ্রবণ করিয়। 
ইত্যাদি। বিষুধর্মোত্তরে গ্রহলাদবাকো প্রকাশ ;- ধাহার রসনায় হরি এই ছুইটী বর্ণ 
বিরাজমান, সে বাক্তি ভগবান্কে নিশ্চয়ই বশীভূত করিয়াছেন, নিশ্চয়ই বশীভূত করিয়াছেন, 
নিশ্চয়ই বশীভূত করিয়াছেন "| ২৩১। 

ভগবানের শ্বতই পরমপুরুতা্ঘনব। স্বন্দপুরাণে, পক্মপুরাপের বৈশাধমাহাত্যো ও কাঈীখণ্ডে 
বর্ণিত আছে।_দামোদরের নাম কীর্দনই নকল ম্লাহ্ষ্ঠানের ফল,ইহাই ধর্ষধোপাঞ্ধনের উপায়, 
0 ভর তে পট স্ জ 

তাংপর্ধা ;--তক্তের একান্তভাবে জ!করণণ্ড ভগবানের পক্ষে নিতান্ত অসন্ক। 
_+ বশীতৃঙ্ত করিয়াছেন, একখ| একবার বলিলেই পর্যাপ্ত হইত, কিন্তু তিনবার বিবার তাংগধা বা যে 
ভি করিজা। বল! হইগা"ছ হতরাং ইহ ঘর উক্ভির দৃঢ়তা ও জবার্থত| প্রকাশ পাহয়াে। এ 

কস 



৬৮৪ হঞ্জীহরিভক্তিবিলামঃ। [১১শববিলাসঃ। 

বিষ্ুরহন্যে বিষুগ্ধর্োতরে চ।-_ 
এতদেব পরং জ্ঞানমেতদেব পরং তপঃ | এতদেব পরং তত্বং বান্থদেবস্ত কীর্ভনম্ ॥ ২৩৫ ॥ 

ভক্তি গ্রকারেধু খৈষ্টাম্। 

বৈষকবচিন্তামণে৷ শ্রশিবোমাসংবাদে।__ 
অঘচ্ছিৎ স্মরণং বিষ্বোর্বহ্বায়াসেন সাধ্যতে । ওষ্ঠম্পন্দনমাত্রেণ কীর্তনস্ত ততে। বরম্ ॥২৩৬। 

অন্থাত্র চ।- 

যেন অন্মশতৈ; পূর্ব বাহ্ছদেবঃ নমর্চিতঃ। তন্মুখে হরিনামানি সদ! তিষঠন্তি ভারত ॥ ২৩৭ ॥ 

 চৈতন্তং বর্ম তংম্বরূপম্ ইতি পরমফলরূপতোক্ত1 ৷ অতো যথা কথঞ্চিৎ সকৎ তৎবীর্ঘনাদপ্যাঙ্- 

যঙ্গিকতেন সর্বস্যাপি মোক্ষে! ভবদেবেত্যাহ পকদগীতি। পরীত্যর্ধে অব্যক্ত মসম্পূর্মুচ্চারিত- 
মপীত্যার্থঃ। হেলয়াপি বা। হে ভূগুবর ॥ ২৩৪ ॥ 

তপশ্চিত্ৈকাগ্র্যং সমাধিরিত্যর্থঃ। তত্বং বস্ত। এবং সাধ্যানাং পরমজ্জানাদীনাং তাদা- 

স্ব্যোক্ত্যা নামকীধনশ্ত পরমফলতা! নিদ্ধৈব ॥ ২৩৫ ॥ ইখং নামকীর্তনস্য পরমসাধনত্বং সাধা- 

ত্ব্চ লিখিত্ব৷ ইদানীং স্বতঃপরমপুরুতার্থরূপাণাং শ্রবণকীর্ডনম্মরণাদিভক্তিপ্রকারাণামপি মধ্যে 
প্মন্লামকীর্তনম্য শ্রৈষ্ঠ্ৎ লিখন্ তত্রাদৌ৷ তেঘেব পরমস্রেষঠত্বেন শ্রীমুক্তাফলাদিগরস্থকা রাণাং 
সন্মতাৎ ম্মরণাদপি শৈষ্্যৎ নিখতি অঘেতি। বিষ্কোঃ স্মরণম্ অধং সংসারছুঃখং তন্ম,লং পাপং 
ব৷ ছিনভীতি অছচ্ছিন্তবত্যেব। কিন্তু বহুলায়াসেনৈব তৎ সাধ্যতে মনসে! ছুনিগ্রহত্েন স্মরণনস্ 

দুষ্ররত্বাংৎ | কীর্তনস্ত ওষ্ম্পন্দনমাত্রেণাঘচ্ছিৎ অতম্ততস্তম্মাৎ স্মরণাৎ কীর্তনং বরং শ্রেষ্টম্। 
যন্ব! ততঃ ম্মরণাৎ কীর্ডভনং বরং সর্বথা শ্রেষ্ঠমেব মনঃশ্রবণবাগিক্দরিয়াদিব্যাপ্যস্থখবিশেষন্তা- 

পাদনাৎ। তচ্চ শ্রাগবতাম্মতোত্তরথগ্ডে বিবৃতমন্তি॥ ২৩৬॥ অধুনা! ন্মরণা্দীনামপি 
পুজান্গত্বাৎ পৃঞগায়াঃ শ্রৈষ্ঠ্যমভিপ্রেত্য তন্তা অপি সকাশান্নামসন্কীর্তনস্ত জৈষ্্যং লিখতি যেনেতি | 
সম্চিতঃ সম্যক কু পৃজিত:॥ ২৩৭ ॥ 

এবং জীবন ধারণের প্রদ্নোজনীয়তা। ২৩৩। প্রভাস খণ্ডের বর্ণনা এই;_-হে ভূগবর! 
ভগবানের নাম, মকল মঙ্গলের মঙ্গল, সকল মধুরের মধুর, সকল নিগমলতার সুন্দর ফল) 

অধিক কি বলিব, ইহা! চৈতন্তন্ববূপ; যদ্দি হেলা, বা শ্রদ্ধাত্রমে এই নাম কীত্ডিত হয়, তাহা 

হইলে উহ! কীর্তনকার। নরকে উদ্ধার করিয়! থাকে । ২৩৪ । বিষ্টুরহস্তে এবং বিঞ্ুধর্শোত্বরে 

লিখিত আছে; ভগবানের নামকীর্তনই পরম জ্ঞান, শ্রেষ্ঠ তপস্যা এবং ইহাই পরম তত্ব 
বলিয়া! অভিহিত হইয়া] থাকে ।২৩৫। 

অতঃপর ভগব্নাম, ভক্তির প্রকারসমূহ মধ্যে শ্রেষ্ঠ । বৈষবচিস্তামণিতে শিবপার্বতীসংবাদে 
বর্ণনা এই যে।-বিষুর নাম স্মরণ করিলে বিপুল আয়াসে সংসারবন্ধন চ্ছিন্ন হইয়া থাকে; 

কিন্তু সংস্বীর্ভনে ওঠ মাত্র স্পন্দিত হইলে, ভবওয় প্রশমিত হয়, এই জন্ত নাম স্মরণ অপেক্ষা 
কীর্ভনের মাহাত্মাই শ্রেষ্ঠ ।২৩.। অন্তত্র বর্ণিত আছে; হে নৃপতে ! যিনি শত শত পূর্ব 

জন্মে বান্দেবের সম্যক্ আর্চন। করিয়াছেন, তন্মুখে মুকুন্দনামদমূহ চিরবিরাজমান থাকে ।২৩৭। 



*১শবিলাসঃ।] . " আজীশ্ীহরিভক্তিবিলাসঃ। ৬৮১ 
বিশেষতঃ কলে বিস্ষুরহস্তে । _যদভার্চ হরিং ভক্ত কতে ক্রতুশতৈরপি । 

ফলৎ প্রাপ্পোতাবিকলং কলৌ গোবিন্বকীর্তনাৎ॥২৩৮। 
বিষুপুরাণে ।-ধ্যায়ন্ কতে যজন্ ষজৈস্ত্েতায়াং ঘ্াপরেহচ্চয়ন্। 

ষদাপ্রোতি তদাপ্রোতি কল সঙ্কীর্ত্য কেশবম্ ॥ ₹৩৯॥ 
দ্বাদশস্বদ্ধে চ।-_ 

কৃতে যদ্ধ্যায়তো বিষুবং ত্রেতায়াং ষজতো! ম'খং। দ্বাপরে পরিচর্যায়াং কল তন্ধরিকীর্তনাৎ॥২৪০। 

কতে সত্যযুগে ইতি তদানীং বিশ্ুদ্ধাশেষদ্রব্যাদিসাম গ্রীসংসিদ্ধে:। তত্র চ ক্রতুশতৈরিত্যর্থঃ | 

তত্রাপি ভক্ত অভার্চা অভিতঃ পৃজয়িত্ব' ৷ ষদ্বা অন্যর্চ্যেতি পূজায়! যং ফলং প্রাপ্োতীত্যর্থঃ 

অনন্যয়! ভক্ক্য। শ্রবণম্মরণভক্তিপপ্রকারেণ চ যৎ্, যজ্ঞশতৈরপি ষৎ, তদেগাবিন্দেতি কীর্তনাৎ 

অবিকলং সম্পূর্ণৎ সকলং প্রাপ্রোতীতার্থ:। তত্র চ কল্াবিত্যব্রেদং নিগৃঢ়তত্বং স্থানেঘিতি শ্রমথুরা- 

দিস্থানবৎ কালেষু চ মধ্যে যথা শ্রীকার্ডিকাদয়ন্ত্রয়ো৷ মাসাঃ যথা চ তিথিষু একাদস্টা দয়ঃ তথা যুগেষু 
মধ্যে কলিষুগং শ্রীভগবতপ্রিয়ং তত্র চ যথা কার্তিকারিমাসেষূ একাদস্ঠাদিষু চ স্বল্পমপি রুতং কম 
বহুল্ফলং তবতি তথা কলাবপি। এবমন্যযুগাপে কয়া তন্য শ্রেষ্টত্বেন তত্রকতকশ্মণাং বিশেষত 
ভগবস্তজনন্য শ্রষ্ঠ্যৎ যুক্তমেবেতি | অনেনৈবাভিপ্রায়োণোক্তং শ্রীবিষুপুরাণে শ্রীবযাসদেবেন 
কলিধনন্য ইতি দ্বাদশস্কন্ধে চ শ্রীব্যাসনন্দনেন গুণজ্ঞা ইত্যাদি । প্রথমন্কন্ধে শ্রীনুতেন কুশলা 

্যাশু সিধ্যন্তি নেতরাণি কৃতানি যদ্দিতি একাদশস্কন্ধে চ শ্রীকরভাজনেন কৃতাদিষু প্রজ। 
রাজন্ কলাবিচ্ছস্তি সম্ভবমূ। কলৌ খলু ভবিষ্যস্তি নারায়ণপরায়ণা ইত্যার্দি। অতএবাম্মিন্ 
যুগশ্রেষ্ঠে নিক্গৈশ্র্ধযবিশেষপ্রকটনামরূপো ভগবতো মুখ্যাবতারঃ। অতোহম্য কলৌ মাহাত্মা- 
বিশেষো যুক্ত এব। যে চ তত্র পাপোপত্রবাদিকা বিবিধধর্ম্মাদিবিস্কাঃ শরয়গ্রে, যেভ্যো বহিদৃষ্ট্যা 
কলেনিন্দাদিকং কথাতে, তে তু শ্রীমথুরা্ি পুরপালকা: শ্রীকুদ্রগণাদয়ো দৈত/রাক্ষসা অপি 
যথা শ্রয়স্তে, তথৈব জেয়াঃ। ইখমেব মাহাআ্্যবিশেষোইপি স্থুসিধ্যেৎ সর্ধং চাবিরুদ্ধং স্তাদ্দিতি 

দিক্ ॥২৩৮ ॥ কৃতযুগে পরমশ্দ্ধচিত্ততয়! ধ্যানম্ত ভ্রেতায়াঞ্চ সর্বদেব প্রবৃত্তযা যজ্ঞানাং' ছ্বাপরে 

চ শ্রীমূর্তিপূজাবিশেষপ্রবৃত্তার্চনস্ত তৈষ্ঠ্যমপেক্ষ্য তত্তত্র পৃথক্ পৃথগুক্তমূ। এবমগ্রেহপি জেয়মূ। 
তচ্চ সর্বৎ সমুচ্চিতং কলৌ শ্ীকেশবানামকীর্তনাস্তভূতিমেবেতি সথখমাপ্রোতীতার্থঃ | সন্কীর্তয 
সম্যক্ উচ্চৈরচ্চার্ষ্যেতি সদাঃ স্বপরানন্দবিশেষার্থমুক্তম্ । তেন চ মাহাত্মবিশেষ £ব সম্পদ্যতে 
॥২৩৯॥ বিষুঃং ধ্যায়ত ইতি বিষুধ্যানকর্তূ,্নস্য ঘৎ ফলং স্যা্দিতি কালত্রয়দন্বন্ধাযশেষসৎকর্ম- 

ভাবে হরির অচ্চনায় যে ফল পাওয়া যাইত,কলিষুগে গোবিন্দ-নাম-কীর্তনে অবিকল সেই ফল 

প্রাপ্ত হওয়া যায় ১৩৮। বিষুপুরাণে উক্ত হইয়াছে ;_-সত্যকালে ধ্যান, ত্রেতায় যজ্ঞসাধন, 
দ্বাপরে জগৎপৃজ্য হন্সির অর্চনায় যে ফল লাভ হয়, কলিতে কেশবের নাম কীর্তনে তাহাই 
লাভ হুইয়! থাকে। ২৩৯। ্ | 

দ্বাদশ স্কন্ধে প্রকাশ ;_সত্য যুগে ধ্যান, শ্রেতায় যজ্ঞান্থষ্ঠান, দ্বাপরে পরিচর্যা দ্বার! ষে 

৬ 



৬৮২ | শ্রীঞ্ীহরিভক্তিবিলামঃ | [১১শ বিলাসং। 

একাদশে ।-- 

রুষণবর্ণং ত্বিষাইকুষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গাত্্পার্যদম.। যজৈঃ সন্কীর্তনপ্রামৈর্যজস্তি হি হুমেধনঃ ॥১৪১। 
স্কান্দে চ।__মহাভাগবত নিত্যং কলো৷ কুর্বস্তি কীর্তনম.। 

বৃহমারদীয়ে নারদেনোক্তম।-_ 

হরেন্ণমৈব নামৈৰ নামৈব মম জীবনম_। কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্েব নাস্ত্েব গতিরন্যথ] ॥ 
অতএবোক্তম.।-_- 

সবুদুচ্চারয়ন্ত্ে হরেনীম চিদাত্বকম্। ফলং নাস্তী ক্ষমে৷ বক্তংসহন্বব্দনে! বিধিঃ ॥:৪২॥ 

ফলমভিপ্রেতম্। এবমগ্রেহপি। এতেন শ্রীবিষুপুরাণবচনাদস্য বিশেষো দুষ্ট; পুরাণগুযত্বাং। 
পরিচরধ্যায়াং পৃজায়াং বর্তমান্য জনম্য ॥ হরেওগবতঃ হরীত্যক্ষরঘয়স্য বা কীর্ভনমাত্রেণ তৎ 
সর্বং কলৌ ভবতীতি ॥ ২৪, ॥ 

ত্বিষা কাস্ত্যা অকষ্ণম্ ইন্দ্রনীলমণিবদুজ্জনমিতি রূক্ষতাং ব্যাবর্তয়তি। যদ্থা ত্বিষা বিশিষ্টং 
কৃষ্ণমিতি শ্রীকৃধ্ণবতারস্য তত্র প্রাধান্তং দর্শয়তি। অঙ্গানি হ্বদয়াদীনি উপাঙ্গানি কৌস্তভাদীনি 

অস্ত্রাণি সদর্শনাদীনি পার্ধদাঃ সনন্দাদয়ঃ ততৎসহিতম.। একান্তিপক্ষে উপাঙ্গানি বেণ্াদীনি 
অন্রাণি ষষ্ট্যাদীনি পার্ধদাঃ শ্রীদামাদয়ঃ ইতি পূর্নবৎ বিজেঞেয়ম.। যজৈঃ অগ্চনৈঃ| সঙ্্ীর্তনং 
নামোচ্চারণং গীতৎ স্ততিশ্ঠ নামময়ী ততপ্রধানৈ£। হুমেধসঃ বিবেকিনঃ। এবমপি কলৌ পুজাত; 
শ্রীমন্নামসন্কীত্তনস্য মাহা আমে সিদধং দ্রব্যস্তদ্ধযাদেরলত্ভবাৎ লিখিতন্তায়েন মাহাত্ম্যবিশেষাচ্চেতি 
দিকৃ॥ ২৪১॥ উপসংহরন্ ফলিতং লিখতি সকৃদদিতি ক্রিভিঃ । সহন্রবদনঃ শেষঃ বিধিশ্চ ত্রন্ধা। 

ফল লাভ হয়, কলিষুগে হরিনাম কীর্তনে সেই ফণ লাভ হইয়া! থাকে। ২৪০। একাদশ স্বদ্ধে 
উক্ত হইয়াছে; _যৎকালে ভগখান্ হরি কৃষ্ণবর্ণ ও ইন্ত্রনীলমণিতুল্য জ্যোতি; ধারণ করিয়া 
সাঙ্গ অর্থাৎ হৃদয়াদি, উপাঙ্গ অর্থাৎ কৌস্তভাদদি, অগ্র অর্থাৎ স্থদর্শনারদি এবং পার্ধদ অর্থাৎ 

স্থনন্দাদির মহিত অবতীর্ণ হন, তৎকালে বিবেকী পুরুষেরা কীর্তনন্বর্ূপ যজ্ঞ দ্বারা তাহার 
আরাধনা করিয়া থাকেন । ২৪১। স্বন্দ পুরাণে লিখিত আছে ।--নিতান্ত ভগবন্তক্তিপরায়ণ 

ব্যক্তিগণ কলিষুগে নিত্যকাল নামসক্কীর্ভন করিয়া থাকেন। বৃহন্নারদীয় পুরাণে নারদমুখে 
প্রকাশ ;_ হরিনামই আমার জীবন, হরিনামই আমার জীবন, হরিনামই আমার জীবন; এই 
কলিকালে নাম ভিন্ন জীবের অন্ত গতি নাই, অন্য গতি নাই, অন্ত গতি নাই। অতএব উক্ত 

হইয়াছে; একবার মাঅ চৈতন্তময় হরির নামোচ্চারণে যে ফল লাভ হয়, লহত্রমুখ অনন্ত ও 
চতুন্ম্থ বিধাত। সে ফল বর্ণনায় সমর্থ হন ন1 %। ২৪২। 

পা ও ০০১৫০ 

* -ত্বিযাহকৃঞং অথব। ত্য! কৃ? এই ছ্বিবিধ প্রয়োগে খিবিধ অর্থ হুচিত হ্ইয়। থাকে । এক অর্থ কান্তি, 
প্রতাবে ইন্ত্রনীলবর্ণজ্যোতি-বি শিষ্ট, অন্যার্থ কাম্তিময় কৃক; তাংপর্যয--এরপ পদগ্রয়োগই এ্রকৃফাবতারের 
প্রীধান্তের পরিচায়ক । বাহ! হউক, এই শ্লোকের তাৎপর্য, পুজা! অপেক্ষা! নান-সংবার্তনের মাহাত্্য,গৌয়ৰ 

মামান্ত বিষয় নহে। 
1 এতছ্যতীত অন্য অর্থও হইতে পায়ে, বিধাতার সহশ্রমুখ হইলেও তিনি মে ফল বর্ণনে অক্ষম হই 

ধাফেন। 



১১শ বিলাসঃ। ] হরিভক্তিবিলাসঃ। ৬৮৩ 

পাল্পোতরখণ্ডে রামাষ্টোতরশতনামন্তোত্রে প্রীশিবেন।-_ 

রকারাদীনি নামানি শৃণ্তো৷ দেবি জায়তে। প্রীতি্মে মনসো নিত্যাং রামনামবিশশ্বয়া ॥২৪৩। 
বৈষ্ণবচিন্তামণৌ চ।-_ঈশোইহং সর্বজগতাং নাক়্াং বিষ্ঠোহি জাপক:। 

সতাং সত্যং ব্দাম্যেষ হরেনম গতিরূ্ণাম্ ॥ ২৪৪ ॥ 
আদিপুরাণে চ শ্রীকুষ্ণাঙ্জুন-সংবাদে ।-_ 

শর্ধয়! হেলয়! নাম রটস্তি মম জন্তবঃ | তেষাং নাম সদ! পার্থ বর্ততে হৃদয়ে মম । 
ন নাম-সদৃশং জানং ন নাম-সদৃশং ব্রতমূ। ন নাম-সদৃশং ধ্যানং ন নাম-সদৃশং ফলম্। 
ন নাম সদৃশম্ত্যাগে। ন নাম-সদৃশঃ শমঃ। ন নাম-সদৃশং পুণ্যং ন নাম-সদৃশী গতি: | 

কিঞ্চ।__নামৈব পরমা মুক্তির্নীমৈব পরম! গতি: | নামৈব পরম! শাস্তিমৈব পরমা স্থিতি ॥ 
নামৈব পরম! ভক্তি নমৈব পরম! মতিঃ| নামৈব পরমা 'প্রীতির্নামৈব পরমা স্বতিঃ | 

নামৈব কারণং জস্তোনমৈব প্রভৃরেব চ। নামৈব পরমারাধ্যো নামৈব গপরমো৷ গুরুঃ২৪৫। 
কিঞ্চ।-_ 

নামযুক্তান্ জনান্ দৃষ্ট 1 সি! ভবতি যো নরঃ| স যাতি পরম স্থানং বিষুনা সহ মোদতে ॥ 
তম্মাক্ামানি কৌন্তেয় ভজ্ দৃঢ়মানস:। নামযুকত: প্রিয়োইস্মাকং নামযুক্তো ভবার্জ,ন ।২৪৬। 

অথ শ্রীভগবন্নামজপন্য ্মরণস্ত চ। শ্রবণস্তাপি মাহাত্মামীযদ্চেদাছিলিখ্যতে ॥ ২৪৭ ॥ 

বন্ধ সহঅবদনঃ সম্পপি বিধি: ॥ ২৪২ | রামনায়ে| বিশঙকয়া আশঙ্ষয। নিত্যং মম মনল: শীতি- 
রানন্দে! জায়তে । সম্পূর্ণনামকীর্তনস্য তু মাহাত্মাং কিং বক্তবামিতি ভাবঃ ॥২৪৩॥ গতিঃ শরণং 
ফলং বা মমাপি সেবাত্বাৎ ॥ ২৪৪ ॥ ফলং স্ব্গার্দি। গতিরাশ্রয়ঃ | স্থিতিরিষ্ঠ।। পরমারাধ্যো 
জনো৷ নামৈব ॥ ২৪৫ ॥ ৪৫ ॥ বিষ্ুনা ময়ৈব॥ ২৪৬॥ এবং নায়াং কীর্তনমাহাত্ম্যং লিখিত্বা জপাদি- 

গন্মপুরাণে উত্তর খণ্ডে রামের অক্টোত্বরশতনাম-স্তোত্রে শিবের উক্তিতে প্রকাশ +- 

হে দেবি! (সম্পূর্ণ নামকীর্ভনের মাহাত্মা আর কি বলিব !) যে সকল নামের আদিতে রকার 

প্রয়োগ আছে, তাহ! শ্রবণ করিয়া রাম নামের আশঙ্কায় নিত্যকাল আমার মনে আনন্দোদয় 

হইয়া! থাকে । +৪৩। বৈষ্ণবচিস্তামণিতে উক্ত হইয়াছে,_-আমি সতত বিষ্ণুর নামসমূহ জপ 
করিয়া নিখিল জগতের অধীশ্বর হইয়াছি; আমি বারংবার সত্য করিয়া বলিতেছি, হরিনামই 
মহ্ছয্যদিগের একমান্্র গতি। ২৪৪। আদি পুরাণে শ্রফ ও অজ্জ্জনের কথোপকথনে বর্ণিত 
হইয়াছে ;--হে অঞ্জন ! শ্রন্ধ! বা অবহেলাক্রমে যাহার] আমার নাম জপ করে, সর্বদা আমার 

হদয়াভ্যন্তরে তাহাদের নাম জাগরিত থাকে ; (বলিতে কি,) নামসদৃশ জ্ঞান, নামতুল্য 
ব্রত, নামতুল্য ধ্যান, মামতুল্য দান, নামহল্য শাস্তি, নামতুল্য পুণ্য এবং নামতুল্য গতি 

আর নাই। আরও উক্ত হইয়াছে ।_নামই পরম মুক্তি, নামই পরম গতি, নামই পরম শাস্তি, 

নামই পরম স্থিতি, নামই পরম মুক্তি, নামই পরম মতি, নামই পরম প্রীতি, নামই পরম স্মতি, 
নামই জীবের কারণ নামই প্রত; অধিক কি, নামই পরমারাধনার বিষয় এবং নামই পরম 
গুরু। ২৪৫। আরও বর্ণিত আছে;-_নামকীর্তবনকারী লোকদিগকে দেখিয়া যে ব্যক্তি 

"শাস্তি 



৬৮৪ শ্রী্লীহরিভক্তিবিলাঃ ৷ [১১শ বিলাস: । 

অথ প্রীমন্লামজপমাহাকজযম্। 

বিষ্ণুরহস্তে শ্রীভগবদৃক্ৌ।-_ 
সত্যং ব্রবীমি মন্থুজাঃ স্বয়ূর্ধবাহর্ষে! মাং মুকুন্দ নরসিংহ জনার্দনেতি। 
জীবন্ জপত্যন্থদিনং মরণে খণীব পাষাণ-কাষ্ঠ-সদৃশায় দদাম্যভীর্টম্ ॥ ২৪৮ ॥ 

কাশীখণ্ডে অগ্নিবিন্স্তরতৌ | 
নারায়ণেতি নরকার্ণবতারণেতি দামোদরেতি মধুহেতি চতুভূ্জেতি। 
বিশ্বভরেতি বিরজেতি জনার্দনেতি স্কান্তীহ জম্ম জপতাং ক কৃতাস্তভীতিঃ ॥ ২৪৪ ॥ 

পান্মে বৈশাখমাহাত্মোে যমব্রাঙ্মণসংবাদে |. 

বাহ্দেবজপাসক্তানপি পাপকতো জনান্। নোপসর্পস্তি বৈ বিজন যমদূতাশ্চ দারুণাঃ ॥ : ৫০ 
শপ সপ পপ জা শর  সজসপপাালাপিল 

মাহাত্মালিখনমপি প্রতিজানীতে অথেতি। ঈষস্েদাৎ কীর্তনেন সহ জপাদেরক্লভেদাৎ 
হেতোর্বিশেষেণ লিখ্যতে। তত্রাগ্রে লেখ্যস্ত বাচিকোপাংশুমানসিকভেদেন জ্িবিধস্য জপন্য 

মধ্যে ঈধদদোষ্ঠটালনেন শনৈরচ্চারণরূপোপাংগুজপোহত্র গ্রাহ্ঃ, বাচিকন্য কীর্তনান্তরগতত্বাৎ 
মানসিকন্ত চ ম্মরণাত্মকত্বাৎ। কচিচ্চ নায়ঃ ম্মরণং শনৈরীষদুচ্চারণং জেয়মূ। তঙ্চাগ্রে 

জন্মাষ্টমীত্রতবিধ্যস্তরকথনে ব্যক্তং ভাবি ॥ ২৪৭ ॥ খণীবেতি। হা হস্ত অমুকন্য খণং ধারয়ামি, 

নহি শোধিতবানম্্ীতি ষথ! নিত্যম্ণদাতুন্ণম জীবনসময়ে মরণে চ জপতি, তথা জীবন্ সন্ 
মরণে ভরিয়মাণশ্চ সন্ যো৷ জপতি তশ্মৈ পাষাণকাষ্ঠসদৃশীয় পরমনীরসন্থায়ায়াপি জানাদিরাহি- 
ত্যেনাচেতনতুল্যায়াপি বা অভীষ্টং তন্ত মম বা পরমপ্রিম্ং বস্ত দদামি, যা! মরণে দেহাস্তে সতি 
দদামি খণী ত্য বশ্তুতাং প্রাপ্ত; সন। ইবেতি লোকোক্তরীত্যা ৷ যদ্বা। সকয্নামৈককীর্নে- 
নাপি পাষাণাদিসদৃশায়াভীষ্টং দদামি যোহহ্ং সোইহং নিত্য জীবনে মরণে চ বহুবিধনামজপেন 

খলীব ভবামি। অন্তৎ সমানম্॥ ২৪৮ ॥ নারায়শেত্যাদি জপতাং জনানাং জন্ম কাস্তি, অপি তু 
ন কুত্রাপি, মুক্তো! ভবতীত্যর্থঃ। অতএব কুতান্তাং যমাৎ কালাৎ বা ভীতিঃ ক, অপি তু ন 
কুত্াপ্য্তীত্যর্থ:। অত্র বিগতং রজো ফন্মাদিতি তৎদম্বোধনং হে বিরজঃ। সন্ধিরার্য; ৷ 

আনন্দিত হয়, সে ব্যক্কি পরম পদ লাভ করিয়া, বিষ্ুর সহিত আনন্দোপভোগ করে। হে: 
কৌন্তেয়! এই জন্য বলি, তৃমি একাগ্রচিতে নাম ভজনা করিতে থাক; কারণ, নামকীর্ভন- 
কারী বাক্তি আমার প্রিয়, হে অর্জুন! তোমাকে বলি, তুমি সর্বদা নাম কীর্তন কর। 
১৪৬। অনন্তর ভগবানের নাম জপ, তাহার নাম স্মরণ ও শ্রবণাদির মাহাত্মাসন্বন্ধে যে ভিন্নতা 
আছে, তাহাও লিখিত হইতেছে। ২৪৭। 

অতঃপর নামজপমাহাত্মা। বিষুরহস্তে শ্রীভগবানের উক্তিতে প্রকাশ; আমি উর্ধবাহ 
হইয়া সত্য করিয়া! বলিতেছি, যে বাক্তি জীবিতকালে হে মূকুন্দ! হে নৃসিংহ! হে জনার্দান! 

এই বলিক্। নিরন্তর আমার নাম জপ করে, অন্ত কথা কি, জপকারী ব্যক্তি যদি কাঠ বা 

পাষাণ সদৃশ নীরসন্বদয় হয়, তাহা হইলেও আমি খণীর ন্তায় তাহাকে অভীষ্ট প্রদান করিয়া 
থাকি। ২৪৮। কাশীধণ্ডে অগ্নিবিন্দুর স্তবে উক হইয়াছে +__হে নারায়ণ! হে নরকার্ণবতারণ! 
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বৃহছিষ্টপুরাণে ।-_ 
ক নাকপৃষ্ঠগমনং পুনরাবৃত্তিলক্ষণমূ। ক জপো বাহুদেবেতি মুক্তিবীজমন্ৃতমম্॥ ২৫১॥ 

ইতিহাসোত্বমে 1 
স্বপ্নেইপি নামস্বতিরাদিপুংসঃ ক্ষযং করোত্যাহিতপাপরাশেঃ। 
প্রযত্বতঃ কিং পুনরাদিপুংসঃ গ্রকীত্তিতে নান্নি জনার্দনন্ত ॥ ২৫২ ॥ 

লঘুভাগবতে ।- 

তে সভাগ্যা মন্থষোষু কৃতার্থা নৃপ নিশ্চিতমূ। ন্মরস্তি যে ন্বারয়স্তি হরেনণম কলৌ যুগে ॥ 
পান্মে দেবহুতিত্বতৌ।-_- 

্রয়াণে চাপ্রয়াণে চ যন্নামন্মরণানুণাম্। সচ্যো নস্তাতি পাপৌঘে! নমন্তশ্মৈ চিদাত্বনে ॥২৫৩| 
স্তর সপ ০ ৯ সস সস 

পর জা ০ শামস “এজ 

রজশব্দো বা আত্তঃ ॥ ১৪৯ ॥ বিস্তাঃ কামাদয়ঃ ত্রিতাপ। বা ॥ *৫* ॥ ক-ছযস্ত বিরোধোক্ত- 
তয়া ভগবন্নামজপন্ত স্বরণপ্রাপ্তিরতিতুচ্ছত্বাৎ ফলং ন স্কাদিত্যভিপ্রেতম্। তর্থি কিন্তস্ত ফলং 
তদাহ। মুের্বাজং কারণম্, অন্ত্বমৎ পরমোতকষ্টমিতি যোগাভ্যাসাদেরপি তন্থানিকষ্টত্ব 
স্থচিতম্ ॥ ২৫১॥ 

আহিতম্য সঞ্চিতন্ত পাপরাশেঃ ক্ষয়ং করোতি। প্রযত্ুতো নামি সন্কীর্তিতে সতি পাপরাশেঃ 
ক্ষয়; শ্যাদিতি কিং পুনর্বক্ব্যমিত্যর্থ;ঃ ॥ ২৫২॥ প্রয়াণে মরণে অপ্রয়াণে জীবনে চ ॥ ২৫৩॥ 
মর 8৫ ++... লাল 

হে দামোদর! হে মধুদৈত্যঘাতিন্! হে চতুর্ভজ ! হে বিশ্বস্তর ! হে বিরজ! হে জনার্দন! 
এই নামে যাহার! সতত আমায় আহ্বান করিতে থাকে, তাহাদের জন্ম, বা যমভয়ই বা! কিরূপে 
সম্ভবে ?। ২৪৯। 

পদ্মপুরাণে বৈশাখমাহাত্ম্যে যম্রাক্মণসংবাদে আলিখিত হইয়াছে ;__-পাপকারী ব্যক্তিগণ 
যদি হরিনামজপে একান্ত আদক্তচিত্ত হয়, তাহা হইলে তাহাদের নিকটে কোনও বিশ্ব 
অর্থাৎ কামাদি বা ত্রিতাপ, ও ভীষণ কৃতা ্ ক-কিস্করগণ অগ্রসর হুইতে পারে না ২৫০। বৃহদিষু- 
পুরাণে বর্ণিত হইয়াছে ;_পুনরাবৃত্ভিলক্ষণস্বরূপ স্বর্গগমনই বা কোথায়? এবং অত্যুৎকষ্ট 
মুক্তির কারণ বান্ুদেবনামজপই বা কোথায়; অর্থাৎ এই উভয়ের বিস্তর ভিন্নতা) ফল 
কথা, ভগবানের নামজপের নিকটে স্বগ্গফলও অতি তুচ্ছ বিষয় বটে, কিন্তু ইহা মৃক্কির 
অত্যুত্তম বীজন্বরূপ। ১৫১ 

শরমন্লামম্মরণমাহাত্ম্য । ইতিহাসোত্বমে প্রকাশ )-_যখন আদি পুরুষ পুরুষোত্তমের নাম 
স্বপ্নেও স্মরণ হইলে, সঞ্চিত পাপরাশি বিনষ্ট হইয়। থাকে, তখন যত্বসহকারে জনার্দীনের নাম 
চিন্তা! করিলে ঘে পাপরাশি ক্ষালিত হইবে, একথা কি আর বলিবার প্রয়োজন ?1২৫২। লঘু 
ভাগবতে লিখিত -আছে।-হে বৃপ! যাহারা কলিষুগে হরিনাম স্মরণ করে, বা অন্তকে 

এ নাম ম্মরণ করাইয়! দেয়, তাহার! নিশ্চয়ই মহ্ছষ্যসমাঞ্জে ভাগ্যবান্ এবং কৃতার্থ। পগ্ম- 
পুরাণে দেবহৃতির স্বতিতে প্রকাশ )--মরণে বা জীবনে ধাহার নাম ম্বরণ করিলে, মনযোর 

সস এ? ৯, 



৬৮৬ পীপ্রীহরিভক্তিবিলামঃ1 [ ১১শ বিলামঃ। 

তত্রৈবোত্বরখণ্ডে।-_ 
মন ামস্মরণাদেব পাপিনামপি সত্বরমূ। মুক্তির্ভবতি জন্তুনাং ব্রদ্ধাদীনাং চি | 

্রদ্ষবৈবর্তে।-যদনুধ্যানদা বাগ্রিদগ্ককর্মতৃণঃ পুমান্। বিশ্তুদ্ধ গতি বাক্তমব্যক্তমপি কেশবম্॥ 

তস্য নাম জীবস্য পতিতশ্ত তবাস্ৃধৌ। হস্তাবলম্বদানায় প্রবীণ! নাপরে! হবেঃ ॥ ২৫৪। 
জাবালিসংহিতায়াম্।-_- 

হরের্নাম পরং জপ্যং ধ্যয়ং গেম়ং নিরস্তরমূ। বীর্তনীয়ঞ্চ বহুধা নিরব তীর্বছধেচ্ছতা । 
অথ ঁভগবন্নামমাহাস্ম)ম্। 

বৃহম্ারদীয়ে শ্রীনারদোকৌ।__ 

মন্নামশ্রবণেনাপি মহাপাতকিনোহপি যে। পাবনত্বং গ্রপদ্ান্ত্ে কথং স্তোষ্যামি খিল্পধীঃ ॥ 

ইতিহাসোত্বমে ৷ শ্ুতং সন্কীত্তিতং বাপি হরেরাশ্টর্য্যকর্মণঃ। 

| দহত্যেনাংসি সর্বাণি প্রসঙ্গাৎ কিমু ভক্তিতঃ।২৫৫॥ 
ষ'স্দ্ধে চিত্রকেতৃক্কৌ।__ 

ন হি ভগবরঘটিতমিদং ত্বদর্শনারু গামখিলাধক্ষয়ঃ 
যন্নামসকচ্ছ, বণাৎ পুকশোহপি বিমুচ্যতে সাক্ষাং ॥ ২৫৬1 

যন্য নায়োইুধ্যানং চিন্তনমেব দাবাগিস্তেন কৃত! দগ্ধানি কর্ধাণ্যেব তৃপানি শীপ্বসমূলনথখদহাাৎ 

যেন সঃ। তন্নাম অন্য নাক্ষান্নিরস্তরছুঃখমন্থভবতো। ভবাদ্বধো৷ পতিতস্ত জীবস্ত হস্তাবলম্বন- 
'ছনায় সমুদ্ধরণায় ভবতীতি দ্বাত্যামন্বয়:। ব্যক্তাব্যক্তত্বঞ্চ একস্যৈব সগুপনিগুত্বাদিনা। 
তচ্চ শ্রীভাগবতামতোত্তরথণ্ডে বিবৃতমেবাস্তি। অতঃ হরেরন্তঃ প্রবীণ: শ্রেষ্ঠো নাস্তি, স এব 

সর্বশ্রেষ্ঠ ইত্যর্থ: ॥ ২৫৪ ॥ শ্রুতং সন্কীত্িতমিতি ভাবে নিষ্ঠা। হরেন মাত্বকস্ত নামেতি 

গাপরাশি সদ্য বিনাশ প্রাণ হয়, সেই চিতস্বরূপ বাস্থদেবকে বন্দনা করি। ৫৩।& পর্মপুরাণের 

উত্তর খণ্ডে বর্ণিত আছে ।-হরির নামোচ্চারণ মাত্রে ঘোর পাতকীদিগেরও ব্রদ্ধাদি দেবগণের 
বুদ ত মুক্তি লাভ হইয়। থাকে। ব্রহ্মবৈবর্তে লিখিত আছে ।--যেরগ অগ্নিসংযোগে তৃণরাশি 
দ্ধ হইয়া! থাকে, তত্ত্রপ ধাহার ধ্যানরূপ দাবায়িংযৌগে জীবের কর্খরূপ তৃণসকল দ্ধ 
হইয়া, অব্যক্ত কেশবের ব্যক্ত মূর্তি সনদর্শন ঘটে, যখন ধ্যানবলে কর্ধী জীবের অবস্থা এক্সপ 
দাড়ায়, তখন ভগবানের নামই যে, ভবসমুদ্র-নিমগ্ন জনের হস্তাবলম্বনদান অর্থাৎ উদ্ধারের 
কারণ হইবে, সে বিষয়ে সন্দেহ কি? বাস্তবিক, হরিনাম ভিন্ন ভব-বন্ধন-মোচনের শ্রেষ্ঠ উপায় 
আর নাই। ২৫৪ ।জাবালি সংহিতায় উল্লেখ আছে ;-_ধাহারা নিরস্তর নানাগ্রকার স্খাম্বেষণ ' 

করেন, ভাহাদের সতত হরিনাম জপ, নামচিস্তা ও নামকীর্ভন করাই বিহিত। 
অতঃপর ভগবানের নামমাহাত্মা। বৃহন্নারদীয় পুরাণে নারদমুখে প্রকাশ । বাহার 

নাম শ্রবণমাঞ্জ ঘোর পাতকিগণও পবিত্র হইয়া থাকে, তখন স্থপ্মনে আমি কিরূপ সন্ধষ্ 

থাকি, বল! ইতিহাসোত্বমে লিখিত আছে ;-_বিচিত্রকর্মা। হরির নাম প্রসঙ্গাধীন শ্রাবণ বা 
কীর্তন করিলে, যখন পাপমমৃহ দগ্ধ হইয়া থাকে। তখন তক্তিভরে শ্রবণ, বা! -কীর্ন করিলে 
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রীমন্নায়াঞ্চ সর্ধেষাং মাহাত্যেষু সমেঘপি। 
রুষস্যৈবাবতারেষু বিশেষঃ কোইপি কসাচিৎ ॥২৫৭॥ 

অথ বিশেষতঃ জীকুষ্াবতারমাহাক্মাম্। 

্র্মাগুপুরাণে শ্রীরুষ্ণাষ্টোত্রশতনামমাহাত্য্ে ।-_ 
সহব্রনায়াং পুণ্যানাং ত্রিরাবৃত্ত্যা তু ষৎ ফলম্। একাবৃত্তা! তু কষ্চসায নাঁমৈকং তৎ প্রষচ্ছতি!২৫৮ 
ইং কিরীটা সংজপ্য জয়ী পাস্ততান্ত্রভাক। কৃষ্ণস্য প্রাণভূতঃ সন্ কৃষ্ণং সারথিমাপ্তবান্ ॥ 

কিমিদং বহুনা শংসন্ মানুষানন্দনির্ভরঃ | 

ব্রন্মানন্দমবাপ্যাস্ত্রে কষ্ণসাযুজামাপ্রুয়াৎ 1২৫৯ | 

বারাহে চ প্ীমথুরামাহাজ্মো ।-_তত্র গুহ্বানি নামানি ভবিষ্যস্তি মম প্রিয়ে। 
পুণ্যানি চ পবিভ্রাণি সংসারচ্ছেদনানি চ ॥২৬০ | 

শপ শাাপ্প্পাপাজ্জ তল 

শেষো৷ বা॥ ২৫৫॥ সাক্ষাৎ ন্বয়মেব বিমুক্তো ভবতি ইত্যনন্তসাধনতোক্কা । যদ্বা 

সাক্ষার্দিতি বর্তমান্তচ্ছরীর এবেত্যর্থঃ। এতচ্চ প্রারন্ধবিনাশিত্বে পূর্ববং লিখিভার্থমেব 
|,৫৬॥ সামান্ততো নায়়াং সর্বেষামশি মাহাত্যং লিখিতা ইদানীং বিশেষতো 

লিখন্ তত্র মাহাত্মযস্য সাম্যেহপি কিক্ধিদ্বিশেষং দৃষ্টান্তেন সাধয়তি। শ্রীমিদিতি শ্রীমতো 
ভগবতঃ শ্ত্রীমতা বা অশেষশোভাসম্পত্ত্যতিশয়যুক্তানাং নান্নাং কন্যচিন্নায়ঃ কোহপি 

মাহাত্যবিশেষোহস্তি। নন্থ চিস্তামণেরিব ভগবন্নায়াং মহিমা সর্ধোইপি সম এব উচিত 

ইত্যাশস্্ দৃ্টান্তেন লাম্যে২পি কঞ্চিদিশেষং দর্শয়তি কৃষ্ণ্যৈবেতি । যথা শ্রীনৃসিংহরঘুনাথা্দীনাং 
মহাবতারাণাং সর্কেষাৎ ভগবত্তয়। সাম্যেইপি কৃষ্ণস্ত ভগবান্ স্বয়মিত্যুক্তা কৃষ্ণস্যাবতার- 
ত্বেহপি সাক্ষাগবত্বেন কশ্চিদ্বিশেষে। দর্শিতস্তদ্দিত্যর্থঃ। এতচ্চ শ্রীধরস্বামিপাদৈবর্াখ্যাতম্। 
ক্রভাগবতাম্বতোত্তরখণ্ডে বিশেষতো নিরূপিতমন্ত্যেব। পূর্ববং বহুবিধকামোপহতচিত্বান্ প্রতি 
তত্বৎকামসিদ্ধার্থৎ তত্তন্নামবিশেষমাহাত্্যং লিখিতম্, অত্র চ সর্বফলসিদ্ধয়ে নামবিশেষ- 

মাহাত্ম্যমিতি ভেদো দ্রষ্টব্যঃ ॥২৫৭॥ কৃষ্ণস্য কৃষ্ণাবতারসন্বদ্ধি নামৈকমপি তৎ ফলম্ ॥১৫৮৫' ইং 

শ্রীকষাবতারসম্বদ্ধি নাম। বহুনা কিং, ইদং শ্রীকষ্কাবতারনাম। রুষ্ণেন সাধুজ্যং নিত্যসংযোগম্ 
8২৫৯। ২৫৯ গুহ্থাশীতি মাহাত্ম্যবিশেষো দর্শিতঃ। আহ্ষজিকফলঞ্চা। পুপ্যানি মঙ্গলাবহানি। 

ষেফল হয়, তাহা আর কি বলিব?1২৫৫। হষঠ স্বদ্ধে চিত্রকেতুর উক্িতে প্রকাশ 
হে.ভগবন্! আপনার পবিত্র নাম একবার মাত্র শ্রবণ করিয়া চণ্ডালেও যখন ভববদ্ধন হইতে 

মুক্তি লাভ করে, তখন আপনার দর্শনলাভে মানুষের মানসে যে স্থকৃতিপুঞ্জ সমুভ্ূত হইবে না, 
একথা নিতান্ত অসম্ভব।২৫১। যাহা হউক, শ্রীমান্ ভগবানের নাম সকলের মাহাত্ম্য সমান 

হইলেও কৃষ্ণাবতারের কোনরূপ বিশেষ মাহাত্ম্য আছে।২৫৭। 
বিশেষরূপে কষ্ণাবতারমাহাত্ম্য । ব্রহ্ধাগুপুরাণে শ্রীকঞ্চের আষ্টোত্বরশতনামমাহাক্য্ে প্রকাশ; 

-পবিজ সহত্র নাম বারত্রয় পাঠ করিলে যে ফল লাভ হয়, শ্রীকফাবতার-সন্বস্ধীয় একটী নাম 

পাঠেও সেই ফল লাভ-হইয়া থাকে ।২৫৮৷ (অন্ত কথা কি,) কিরীটী অর্জুন একট মান 



৬৮৮ ীপ্রীহরিভক্তিবিলাসঃ | | ১১শ বিবাস; | 

স্বারকামাহাত্য্ে গ্রহলাদবলিসংবাদে ।__ 

অতীতাঃ পুরুষাঃ সপ্ত ভবিষ্যাশ্চ চতুর্দশ । নরন্তারয়তে সর্ববান্ কলৌ কৃষ্ণেতি কীর্তনাৎ॥ 
কষ কৃষ্েতি কৃফেতি স্বপন্ জাগ্রদব্রজংস্তথা। যে! জল্পতি কলে৷ নিঠ্যং কৃষ্ণরূগী ভবেদ্ধি সঃ ॥ 
্রক্ষবৈবর্তে ।-_হুনন্ ত্রাহ্মণমত্যন্তং কামতো বা স্থরাং পিবন্। 

কৃষ্ণ কৃষ্ণেত্যহোরাত্রং সঙ্কীর্ত্য শুচিতামিয়াৎ॥ ২৬১। 

বিষুরধর্শে।_ 
কৃষ্ণেতি মঙ্গলং নাম যন্য বাচি গ্রবর্ততে। ভম্মীভবস্তি রাজেন্দ্র মহাপাতককোটয়ঃ ॥ ২৬২ 

নারসিংহে শ্রীভগবদুক্তৌ ।-_ | 
কষ কৃষ্ণেতি কষ্ণেতি যো মাং স্মরতি নিত্যশ: ৷ জলং ভিত্বা যথা পদ্মং নরকাছুদ্ধরাম্যহমূ॥ 

পবিত্রাণি পরমশোধকানি। সংসারচ্ছেদকানি মুক্তিদানীতি। যদধা গুহ্ত্বমেবাহ। ৃণ্যস্বরপাণি 
পবিভ্ররূপাণি চ, তথা সম্যক্ সারদ্য মোক্ষস্য ছেদনানি মুমৃক্ষানিবর্তনেনৈব তদেকনিষ্ঠতাপাদ- 

কানীত্র্থঃ ॥১৬০। অত্য্ং সাক্ষাৎ স্বহ্তেন বাহুল্যেনেত্যর্থঃ। তত্র চ হনন্ স্বশ্লিতি বর্তমান- 

নির্দেশেন অনিবৃত্তিং বোধয়তি। এবমন্যাত্রাপাৃহম্। অহোরাত্রমেকমেব মন্কীর্তনন্ত বাহুল্যমাতর- 
মভিপ্রেতম্। যদ্বা। অহোরাত্রং স্থরাং পিবন্নপি ইতি সম্বন্ধ: ॥ ২৬১ ॥ যস্ত বাচি প্রবর্ততে শ্রদ্ধা- 

দিকমন্তরেণ সাক্ষেত্যাদিনা কথঞ্চিদপি জিহ্বায়াং স্বয়মেবোদেতীত্যর্থ:| তস্য সদ্যো৷ ভম্বী- 
ভবন্তি। ন কেবলমেতাবদেব কিন্ত পরমশ্ডভাবহং পরমস্থ্খাত্মকং চেত্যাহ মঙ্গলমিতি ॥+৬:। 

কৃষ্চেতি নামৈকং বা সকৃৎ প্রত্যহ স্মরতি, জলমেকার্ণবোদকং ভিত্ব! পল্মং ভূপন্সং পৃথিবী- 

মগ্ডলং যথ! উদ্ধরামি। যদ্বা। জলং গিত্ব! যথা পদ্মমুদ্তবতি তথা নরকনিমগ্রমপু]দ্ধরামি। তত্র 

যথা পর্বস্য জলসম্পর্কো ন স্যাদেবং তন্য পুনর্নরকসদ্ধো নৈবেতি মোক্ষোভিপ্রেতঃ প্রারক্ধ- 
৩৮ পপপশীশশিসিত শশশি শশা ৩ সস ৭ 5 পিসি শশা শত শশা শা পপি 

নাম জপ করিয়া, পাশুপত অস্ত্র লাভ করত সংগ্রামবিজঞমী হইয়াছিলেন এবং অবশেষে শ্রীরুষ্ণের 

প্রাণসখ| হইয়া, তাহাকে সারথি রূপে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। অধিককি এই শ্রীকুষ্ণাবতা রসম্বদ্ধি 
নাম উচ্চারণ করিতে করিতে মানবানন্দে বিভোর হইয়া ব্রন্মানন্দ লাভ করত চরমে শ্রীকৃষ্ণের 
নিত্যপাযুজ্য লাভ করিয়া থাকে । -৫৯। এইরূপ বরাহ পুরাণে মথুরামাহাজ্ম্যে বর্ণিত 

আছে, হে প্রিয়! সেই শ্রীকুষ্ণাবতারে আমার গুহ নামসমূহ পুণ্যজনক, পবিভ্রতাবিধায়ক 
ও সংসারচ্ছেদক হইবে। ২৬০। বিশেষতঃ শ্রীকফণনামমাহাত্ময । দ্বারকামাহাত্য্ে প্রহলাদ ও 

বলির কথোপকথনে প্রকাশ; -যে ব্যন্কি কলিকালে কৃষ্ণনাম কীর্তন করে, তাহার দ্বারা 

অতীত সপ্ত পুরুষ ও ভবিষ্যৎ চতুর্দশ পুরুষ উদ্ধার পাইয়া থাকে । কলিকালে যে ব্যক্তি স্বপ্না- 
বস্থায়, জাগ্রথকালে ও গমনসময়ে নিত্যকাল রুষ্ণনাম কীর্তন করে, সে ব্যক্তি কষ্ণরূগী হইয়া 
থাকে। ব্রক্ষবৈবর্তে প্রকাশ ; যে ব্যক্তি স্বহৃত্তে ব্রদ্ষহত্যা, বা ইচ্ছাবশতঃ ্থরাপান করে, 
দিবারাত্রি কৃ কৃষ্ণ নামমন্বীর্তনে সে শুচি হইয়। থাকে । ২৬১। 

বিষুধর্থে লিখিত আছে) হে নপেন্্র! মঙ্গলময় শ্ীকঞ্জনাম যাহার মুখ হইতে নির্গত 
হয়, তাহার কোটী মহাপাতক তন্মীভূত হইয়া থাকে। ১৬২ নৃসিংহ পুরাণে ভগবানেক্র 



১১শ বিশ্লাসঃ। ] শীক্ীহরিভক্তিবিলাসঃ। ৬৮৯ 

গারুড়ে পান্মে চ।-_ | 

ংসারসর্পসন্দষ্টং নষ্টচেষ্টেকভেষজম্। কৃষ্ণেতি বৈষ্ণবং মন্ত্র শ্রত্থা মুক্তো ভবেন্নরঃ | ১৬৩॥ 

প্রভাসপুরাণে নারদকুশধ্বজসংবাদে শ্রীতগবদুক্তৌ।__ 
নায়াং মুখ্যতরং নাম ক্াখ্যং মে পর্তপ। প্রায়শ্চিতমশেষাণাং পাপানাং মোচকং পরম ২৬৪। 
পাস্মে।- 

যত যত স্থিতে| বাপি কৃষঃ কুষ্ণেতি কীর্ঘযেৎ। সর্বপাপবিশ্ুদ্াত্মা স গচ্ছেৎ পরমাংগতিমূ ॥১৬৫। 
বিষুরধর্খোত্তরে শ্রীকৃষ্ণসহমরনামস্তোত্রে। - 
বল্পবীকান্ত কিস্তৈন্তৈরুপায়ৈঃ কৃষ্ণ নাম তে। কিন্তু জিহ্বা গ্রগং জাগরন্লিরুদ্ধে হি মহাভয়ম্ ॥২৬৬| 

তাত্রবান্তত্র। _ 

সত্যং ব্রবামি তে শস্তো৷ গোপনীয়মিদং মম। মৃত্াসপ্রীধনীং নাম কৃপ্ধখ্যামবধারয় ॥ ২৬৭। 
ভারতবি পগে।-_কুষ্: রুষঃঃ কৃষ্ণ ইত্যন্তকালে জল্পন্ জন্তরজীবিতং যো জহাতি। 

আদা; শবঃ কল্পতে তা মুক্্যে বরীড়ানমৌ তিষ্ঠতোইন্তাবৃণস্থৌ॥ ২৬৮। 

কর্দনাশশ্চ দর্শিতঃ | সংসার এব সপ্স্তেন  স্স্তেন সম্াক্ দষ্টসা অতএব নষ্টচেষ্টদ্য একম্ধিতীয়ং ভেষজং 

তন্নিবর্তকমিত্যর্থ;। বৈন্ণবমিতি গারুড়াদিমন্ত্রতো! বিশিষ্টতোক্তা ॥ ২৬৩ ॥ পরং মোচকং পরম- 

মুক্তিকরমিত্যর্থ; ॥ ২৬৪ ॥ পরমাং গতিং বৈকুলোকমিতার্থঃ ॥ ২৬৫ ॥ তৈস্তৈঃ কর্শজ্ঞানাদিভিঃ 
শ্রবণাদিভক্তি প্রকারৈশ্চ কিম্। জাগ্রৎ সদা প্রকাশমানং জিহবা গ্রগমপি সৎ মহাভয়ং সংসারং 
নিরুদ্ধে ব্যাবর্তয়তি। যদ্বা। মহৎ অভয়ং মোক্ষম্তমপি নিরুদ্ধে ততোইপি পরমানন্দরসবিশেষ 

ময়ত্বাং ॥২৬৬। মৃত্যু্জীবনীং মৃত্যুতোইপি সমাক্ জীবয়তি যা বিদ্যা ওপির্বা তাম্। মৃতসপ্ী 

উক্তিতে উল্লেখ নিল বক্তি সতত আমাকে হে কৃষ্ণ! হে রুষ্ট! হে কৃষ্ণ বলিয়া স্মরণ করে, ও 

যেরূপ জল ভেদ করিয়! জলজ পদ্মের আবির্তাব, তাহার ন্তায় আমি তাহাকে নরক হইতে 
উদ্ধার করিয়। থাকি। গরুড় এবং পদ্মপুরাণেও বর্ণিত হইয়াছে যে, যে লোক সংসাররূপ আশী- 

বিষের দংশনে নিশ্চে্ট হইয়াছে, সে ব্যক্তি একমাত্র ওষধস্বরূপ কৃ্ণনাম এই বৈষ্ণব মত্ত্র শ্রবণ 

করিলেই বিষষস্ত্রণ হইতে মুক্ত হইয়া থাকে । ২৬৩ প্রভান পুরাণে নারদ ও কুশধ্বজ সংবাদে 
শ্রীভগবানের মুখে প্রকাশ ;_-হে পরগপ! আমার নাম সকলের মধ্যে রুষ নামই শ্রেষ্ঠতর, 
ইহা অশেষ পাপের প্রায়শ্চত্তস্বর্ূপ এবং প্রধান মুক্তিবিধায়ক | ২৬৪। 

গল্প পুরাণে বর্ণিত হইয়াছে ;-যে ব্যন্টি যে কোনও স্থানে অবশ্থিতি করিয়। কৃ! কৃষ্ণ! 

বলিয্বা কীর্ভন করে, সে ব্যক্তি নিখিল পাপ হইতে মুক্ত ও পবিত্র হইয়াঃপরম গতি লাভ করিয়া 
থাকে। ১৬৫। বিষুতধর্মোত্তরে প্রীক্ণনহত্রনামন্তবে প্রকাশ ;_-হে গোপীবল্পভ ! আমার কর্ণ, 

জান গ্রভৃতি সাধনার গ্রয়োজন কি? যদি আপনার কৃষ্ণ নাম 'জিহ্বাগ্রে বিরাজমান থাকে, 

তাহা হইলে ভবভয়ের ভাবন! থাকে না। ২৬৬ এর গ্রন্থের অন্তত আলিখিত আছে ।--হে 

সদাশিব ! আমি সত্য বলিতেছি, আমার কঞ্চনাম অতি গোপনীয়; অধিক কি বলিব, ইহা মৃত্যু- 
সঞ্জীবনী বলিয়! জানিও। ২৬৭। ভারতবিভাগে বর্ণনা এই $- যে লোক প্রাণগ্রয়াণকালে কফ, 

৮৭ 



৬৯০ শ্ীপ্রীহরিভক্িবিলাসঃ। [১১৭ বিলাস। 

অন্যত্রাপি ।__ 

নাম চিন্তামণিঃ কৃষশচৈতন্যরমবিগ্রহঃ। ্ শুদ্ধে। নিত্যমুক্তোইভিন্নত্বান্নামনামিনোঃ ॥ ২৬৯ ॥ 
অতএবোক্তম্।--তেভ্যো নমোইস্ত ভববারিধিজীর্ণপস্কসংমগ্নমোক্ষণবিচক্ষণপাদুকেভাঃ | 

কুষ্ণেতি বর্ণযুগলশ্রবণেন যেষামানন্দধূর্তবতি নর্তিত-রোম-বুন্দঃ ॥ - ৭" ॥ 

কিঞ্ণ দ্বিতীয়স্কন্ধে।_তদশ্মসারং হৃদয়ং বতেদং যদ্গৃহমাণৈরহ্থারিনামধেয়ৈঃ | 
ন বিক্রিয়েতাথ যদ। বিকারে৷ নেত্রে জলং গাত্ররুহেষু হর্ষ; ॥ ২৭১। 

ইতিহাসোতমে চ1-_ 
নামি সন্কীর্তিতে বিষোোর্বস্য পুংলো ন জায়তে । সরোমপুলকং গাত্রং স ভবে কুলিশোপমঃ । 

অথরমন্্রামবার্তননিতাতা | 

কাত্যায়নসংহিতায়াম্।-_- 

নামসন্থীর্তনাজ্জাতং পুণ্যং নোপচয়স্তি যে। নানাব্যাধিসমাযুক্তাঃ শতজন্মস্থ তে নরাঃ ॥ 

সা হানিস্তয়হচ্ছিত্রং সন মোহঃ স চ বিভ্রমঃ। যনুহূ্ং ক্ষণং বাপি বাস্থদেবং ন কীর্ডয়েৎ ৪২৭২1 

বনীতি পাঠো বা॥২৬৭॥ অন্তকালে মরণসময়েহপি। আদ্যঃ প্রাপক: শব: কষ্ণনাম | অন্তৌ তো 
শবে খণস্থৌ ধণিনৌ সত্তৌ তি্তঃ। তবস্যতয় কৃষ্ণ কৃষ্ণেতি তনুখাদিষু প্রাদুর্ভবতীতি ভাবঃ। 
নামনামিনোরভেদেন নাম খণস্থতাৎ নামিনোইগি ধণস্থতয়! ভগবদ্বশীকারিত্বং জ্েয়ম্॥ ২৬৮। 

কুষেতি নাম চিন্তামণিরিব চিন্তামণিঃ মেবকম্ত চিন্তিতার্থপ্রদস্বাৎ। কৃষ্ণনামঃ স্বরূপমাহ চৈতন্তে- 
ত্যাদিবিশেষণচতুষ্ষেণ। দাপি নামবিশেষণত্বেন চৈতন্তরসবিগহাদিপদানাং নপুংসকত্বমূপ- 

যুক্্যতে, তথাপি নামনামিনোরভেদবিবক্ষয়। কৃষ্ণ ইত্যন্য বিশেষণত্েন পুংস্বং, যথা-_নারায়ণো 

নাম নরে! নরাণাং প্রসিদ্ধচৌরঃ কথিতঃ পৃথিব্যামিত্যাদি ॥ ২৬৯॥ এবং কষ্ণনামমাহাত্ময- 
বিশেষং লিখিত্বা অধুনা তচ্ছ,বণানন্দিতান্ পপ্রণমন্ তমেব পরিপোষয়ন্ লিখতি তেভ্য ইতি। 
তববারিধে্জীর্ণে পুরাতনে পক্ষে সংমগ্রস্ত মোক্ষণে বিচক্ষণ! অভিজ্ঞা পাছুকাপি যেষাং তেভ্যঃ 
২৭, ॥ ইখং পরমমাহাত্যবিশেষবতো৷ ভগবন্নায়ঃ শ্রবণাদিনাপ্যানন্দরহিতান্ গ্রসঙ্গান্জিন্দতি 

তদ্শ্নেতি দ্বাভ্যাম। অশ্মবৎ সার; স্থিরাংশঃ কাঠিন্তং যস্ত তং । বিক্রিয়ালক্ষণম্ অথেতি। 
_গারুহেযু লোম হর) উদগমঃ ॥২৭১। তেযু তেষু অসংখ্যেষু জন্ম নানাবিধব্যাধিযুক্ত! ভবস্তি। 

সন সপ ০টি শত পপি শা 1 সপ সস পম পপ পপ মম এ 

কৃষ) কৃ বলিয়া জপ করিতে করিতে জীবন বিসঙ্জন করে, তাহার মুক্তির জন্ত প্রথমো- 
চ্চারিত কৃষ্ণ নামই কার্ধ্যকর হইয়৷ থাকে, তবে অন্ত যে ছুই নাম অবশিষ্ট থাকে, তাহা! কোনও 

কাধ্য করিতে না পারিয়া, লজ্জাবনতব্দনে খর ন্যায় অবস্থিতি করে। ২৬৮। স্থলাস্তরে 

লিখিত আছে,__কঞ্চ নাম চিন্তামণিস্বকপ, ইহা চৈতন্তময় রস্মৃত্তি, পূরণ, শুদ্ধ, নিত্যমুক্ত; ফল 
কথা, নাম ও নামধারীতে কোনও ভিন্নতা নাই । ২৬৯। অত এব উল্লেখ আছে।- খাহাদের 

পাদুকা, ভবার্ণবের জীর্ণ পঙ্কময জনগণের উদ্ধারকাধ্যে স্থপটু, কৃষ এই অক্ষরদবয় অবণে ধাহা- 
দের আনন্দাশ্র অনর্গল নিপতিত ও হর্য-রোমাঞ্চ উদগত হয়, সেই সকল ভক্তগণকে নমস্কার 
। ২৭*। দ্বিতীয় স্বন্ধে বর্ণিত আছে ।_হরিনাম শ্রবণে যাহার হৃদয়ের বিকৃতি না৷ ঘটে, এবং 



১১শ বিলাসঃ। ] শ্রীঞ্াহরিভক্তিবিলাসঃ| ৬৯১ 

পাল্পে বৈশাখমাহাত্মো যমব্রাঙ্মণসংবাদে ।-__ 
অবমত্য চ ঘে যাস্তি ভগবৎকীর্তনং নরাঃ। তে যাস্তি নরকং ঘোরং তেন পাপেন কর্ণ! ।২৭৩। 
শ্রতয়শ্চ। -ও' আন্ত জানস্তো নাম চিদ্বিবিক্তন মহস্তে বিষে স্থমতিং ভজামহে ॥ ২৭৪। 

ও তত সং। ও" পদং দেবসা নমল। বাস্তঃ শ্রবস্তবশ্রব আরমৃক্তম্। 

নামানি চিদ্দধিরে যজিয়ানি ভদ্রায়াস্তে রণযস্তঃ সংদৃষ্টৌ॥ ২৭৫ ॥ 

ফুুর্ঘং ক্ষণ বাপি বান্দেবং ন কীর্তয়োদতি ঘৎ সৈ হানি পুরুষার্থকষয: । তদেব মহৎ টা ্ 
কম্মসাঙ্গতায়। অন্তরায়ে! বা। স এব মোহোইজ্ঞানম্। স এব চ বিভ্রমঃ ভ্রাস্তিবিশেষঃ, সং 
ভ্রমণং মরণং বা॥ ২৭১ ॥ এবং নামকীর্তনম্ত নিত্যতাং লিখিত নিউজ 

নিত্যতামপি লিখতি অবমত্যেতি 1». ষে ভগবৎকীর্ভনমনাদৃত্যান্ততো যাস্তি ॥ ২৭৩॥ চৈতন্ত- 

দেবং তং বন্দে যন্য নামসমাশ্রয়াং। প্রাপুয়াদধিকারিত্ব সর্বত্রানধিকাধ্যপি ॥ স্মত্যুক্তমেবার্থং 
শ্রতিতিঃ প্রমাণয়ন্ লিখতি শ্রুতয়শ্চেতি ৷ আন্ত এতদিত্যর্থঃ। হে বিষ্ণো৷ এতম্নাম জানম্ুঃ। 

যদ্ব। আ৷ অন্তেতি পদঘয়ম্। অস্ত প্রকটানস্তাভূতমাহাত্ম্স্ত তব নাম আ. সম্যক জ্বানস্তঃ বিচার- 

়স্তঃ নামৈৰ বিবিক্তন ক্রবাণা নামৈব ভজামহে। তচ্চ কতমৎ, চিৎ কিঞ্চিৎ, ন তত্র নিয়ম 
ইত্যর্থঃ। অনেন সর্ববন্তৈব নায়ঃ সামামভিপ্রেতমূ। যদ্ধা কীদৃশং, চিৎ জ্ঞানম্বরূপং, মহ: সর্বদ- 

প্রকাশকং, তত এব সর্ববেদাদ্যাবির্ভাবাৎ | তথা চোক্তং শ্রব্রদ্ষণ। নামময়াষ্টাদশাক্ষরমন্্রগ্রস্গে 
তাপনীয়শ্রুতো৷। তেথক্ষরেষু ভবিষ্যজ্জগন্জ্রপং প্রকাশয়মিতি। যদ্ব! মহ: পরমানন্দম, এবং ব্রক্ম- 
্বরপমিত্যর্থ:। পুনশ্চ কীদশং হ্মতিং হুষ্ঠ মন্যত ইতি তথ। তৎ স্থজেয়ং ন চাত্মরূপাদিবন্দূ- 
জেপ্নমিত্যর্থঃ। যঘ!। মতিবিদ্যা শোভনবিদ্যারূপম্ এবং সাধ্যত্বং সাধনত্বং চোক্তমূ। অতন্ত- 
দেবে ভজনীয়ং তজামহ ইতি ॥ ২৭৪ | 

এই নামে যাহার প্রেমাশ্র বিগলিত ও রোমাঞ্চ প্রকটিত না হয়, তাহার হৃদয় নিশ্চয়ই পাষাণ- 
বিগঠিত। ২৭১। ইতিহাসোত্বমে প্রকাশ ;__হুরিনাম সন্ধীর্ভনে যাহার শরীর মোমাফিত 

না হয়, সে ব্যক্তি বজ্ঞতুল্য কঠিন । 
অতঃপর ভগবানের নামকীর্তনের নিত্যতা। কাত্যায়ন সংহিতায় বর্ণিত আছে ।--যে সকল 

ব্যক্তি নাম সংকীর্তনজাত স্বকৃতি সঞ্চয় ন করে, তাহারা শত জন্মেও নানাগ্রকার ব্যাধির 

আক্রমণ হইতে অব্যাহতি পায় না। বাস্তবিক, যে মুহূর্ত, বা৷ যে ক্ষণ হরিনামকীর্তনে ব্যয়িত,না 

হয়, তাহাই মহৎ হানি, মহং ছিত্র, মো ও ভ্রম বলিয়া জানিও। ২৭২। পম্পপুরাণে যম ও 
ত্রাঙ্মণসংবাঁদে বৈশাখমাহাজ্মোে লিখিত আছে ।--যাহারা ভগবানের নাম কীর্তনে লক্ষ্য না 

করিয়া, অন্তত্তর গমন করে,তাহারা পাঁপকর্শ নিবন্ধন ঘোর নরকে অবস্থিতি করিয়া থাকে ।২৭৩| 

শ্রুতিতেও উল্লেখ আছে ;_-যে সকল ব্যক্তি তোমার বিষু! নামের বিচার করিয়া, উহাই সতত 
উচ্চারণ করে, তাহাদের তজনাদি নিয়মের কোনও অন্থা ঘটে না) তাৎপর্য-__নামোচ্চারণে 
কাঙ্গ, দেশ ও অধিকারীর বৈষম্য নাই; কারণ, ইহাই জঞানম্বরূপ, সর্ধবপ্রকাশক, ও বুন্মররূপে 

জ্বানিবার বিষয়? অতএব সেই নামই আমরা! বন্ধন! করি। ২৭৪। হে পরমপুজা ! আপনার 

শী | শপ সপে 
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ও" তমু স্তোতারঃ পূর্ববং যথাবিদ খতস্য গর্ভ' জনুষা৷ পিপর্তন। 

আশ্ত জানস্তে! নাম চি্বিবিক্তন মহন্তে বিষো ক্মতিং ভজামহে ॥ ইত্যাদ্যা ইতি ॥ ২৭৬॥ 
ঈদৃশে নামমাহাত্ত্ে জতিস্বতিবিনিশ্চিতে। কযায্তা্ঘবাদং যে তে য'ন্তি ঘোরযাতনাম্ ২৭৭ 

কিঞ্চ। দেবন্ত মায়য। ক্রীড়তোইপি যদ্বা গ পরমপূজান্ত তব পদ্যতে জায়ত ইতি পদং স্বরূপং 

পদারবিন্দং বা প্রতি নমস! নত্যা ব্যস্ত; তম্বানাঃ নমস্কারং বনুধা! বন্পপং কুর্ববাণ। ইতার্থঃ। রণ- 

মন্তঃ তন্ির্ব্বচনে বিবাদং কুর্ববাণাঃ। যদ্ব। পদমেব নমস্কারদ্বার! ব্যস্ত: সম্তত্বগঃ প্রকটয়নু ইত্যর্থ:। 

তদেব রণয়ন্তঃ অন্ঠোইন্যং কীর্তয় *শ্চ। সংদৃক্টৌ সম্যগবধারণে সতি, অস্তে পশ্চাৎ যা তন্নিষঠায়াঞ্চ 

সত্যাং ভদ্রায় আত্মনঃ শরেয়সে, যদ! ভদ্রায়েত্যন্তৈব বিবরণং মংদৃষ্টাবিতি সমাগৃদর্শনে নিমিত্ে। 
বাং নাক্ষাৎ প্র, মিত্যর্থঃ। তব নামান্তেব চিৎ চৈতন্যরূপাণি দধিরে ধৃতবস্তঃ নিশ্চয়েনাশ্রিতবস্ত 

ইত্যর্থ:। কীদৃশং পদম্ অবশ্ববে সমস্তাৎ শয়মাণে শ্রবমি কীর্তো বিষয়ে আপন্নানাং ভক্তানাং 
যশো গায়তামিত্যর্থ:। মৃক্ মৃক্জা পরিশোধনং তাং তনোতি ইতি আপন্রমৃক্তমূ। যা মারি শুধ্য- 
তীতি মৃক্ তশ্ত ভাবো মৃক্তা । আপরানাং মৃক্ত। যম্মাং। পুনঃ কীদৃশম্। তৎ সৎ পরবরন্ষস্বরূপ- 
মিত্যর্থঃ। মদ শ্রবস্ব পরব ইতি নামান্যেব দধির ইত্যত্র হেতুঃ নায়ামেব মাহাত্মযবিশেষে শয়- 
মাণে সতীত্যর্থ ॥ ২৭৫॥ কিঞ্চ। উ বিস্ময়ে নির্ধারে বা। তং প্রসিদ্ধং ভগবস্তং শ্রীকণং 
স্তোতারঃ স্তবধ্বমিত্যর্থঃ। কথং যথা বিদ যথা জানীথ, তথৈব ন ততস্তোত্রাদিনিয়ম ইত্ার্থঃ | কথ- 
স্ততং? পূর্বং পুরাতনং ন ধুনাবতীর্ত্বেন নৃতনমিতার্থ;। এবমবতারিত্বমুক্তম্। কিঞ্চ। খতন্ত 

বেদস্ত গর্ভং তাৎপর্্যগোচরমিত্যর্থ:। যথা খতশ্য ব্রদ্ষণঃ গর্ভং সারভূতং সচ্চিদানন্দঘনমিত্যর্থঃ। 
ততশ্চ জন্গুষ। পিপর্তন পূর্ণা ভবত জন্মানি সমাপয়তেত্যর্থঃ। যন্ধা তং দেবং জন্ুষ। পিপর্তন 

্বচ্ছন্দচরিতেন বহুবিধেন জন্মন! পৃরয়ত মতস্যাদ্যবতারৈরদ্বিতং পরিপূর্ণ বর্ণয়তেত্যর্থ; | কি 

অশ্ দ্বেখস্ত নাম চ আ৷ বিবিক্তন সমাক্ কীর্য়ত। হে জান; ভো বিদ্বাংসঃ। যদ্বা আজানস্তঃ 

সর্ধোৎকষ্ঠতয়াবধারয়ন্তঃ সন্তঃ | হে বিষে! বয় স্তোতুং জ্বাতৃং চাসমর্থাঃ, কেবলং তব নামৈব 

ভজামহে। মন্াৎ পূর্বববং। যদ্বা হে বিষ্কো যথা বিদস্তীতি যথাবিদঃ সস্তে। যথা বিন্স্তথেত্যর্থঃ। 
তং নামরূপং ত্বাং স্তোতারঃ স্ব: । অতএব জন্য! পিপর্তন জন্মন: পতি কুর্বাণাঃ ৷ আজা- 
নস্তঃ বিচারয়স্তঃ বিবিক্তন কীর্তযন্তশ্চ তব নাম ভঙ্ামহে। তমিত্যত্র তদিতি বা পাঠঃ ততশ্চ 

তন্নামৈবৈকং স্তোতার ইত্যাদীনাং কর্ম । তন্যৈব বিশেষণ, পূর্ববমিত্যাদি। যন্থা হেতৌ শতৃঙ,। 
ত্বাং প্তোতুমাজা ₹ কীর্তয়িতৃঞ্জ তব নামৈব ভজামহে, ব্নামসেবনেনৈব তব স্ততিঃ মম্যক্ 

পদারবিন্দে আমি বারংবার প্রণাম করি; কারণ, এ গ্রচরণ-মাহাত্মা শ্রবণ করিলে ভক্ত জনে: 

যশ ও মোক্ষের অধিকারী হইতে পারে; অন্য কথ! কি, যাহারা এ শ্রীপাদ-পন্ধ-নির্ববাচনের জন্য 
বাদবিসংবাদে প্রবৃত্ত হন এবং পরম্পর কীর্তনে উহার অবধারণ করেন, তী'হাঁদের অগ্ুরে 

আসক্তির বিকাশ ঘটিলে, তাহারা সাক্ষাৎকারের জন্য চৈতন্তন্বরূপ আপনারই নামায় করিয়! 
থাকেন। ২৭৫ | সবিম্ময়ে ব্যক্ত হইতেছে ঘে, সেই প্রাচীন, প্রসিদ্ধ, পুরণপদার্থ প্রীকফ- 

স্যন্ধে। তোমরা যেরূপ জান, সেইরূপ কীর্তন করিয়৷ জন্মের সাফল্য খিধান কর। আমর! 
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অথ. শ্রীভগবস্না মার্থবাদকল্পনাদূষণস্। 

কাত্যায়নসংহিতায়াম্।-- 

অর্থবাদং হরোস়ি সম্ভাবন়্তি যে! নরঃ | স পাপিষ্ঠো মন্ষ্যাণাং নিরয়ে পততি ক্ষটম্॥২৭৮ ॥ 
ব্রাহ্মংহিতায়াৎ বৌধায়নং প্রতি শ্রীভগবদুক্কৌ ।-_ 
| যন্নামকীর্তনফলং বিবিধ" নিশম্য ন শ্রদ্ধধাতি মঙ্গৃতে যদুতার্থবাদম্। 

ষে। মাঙ্গযস্তমিহ ছুংখচয়ে ক্ষিপামি সংসারঘোরবিবিধার্ডিনিপীড়িতাজম্ ॥ ২৭৯ । 
জৈমিনিসংহিতায়াঞ্চ | 

শ্রুতিস্বৃতিপুরাণেষু নামমাহাত্মাবাচিযু। যেইর্থবাদ ইতি বসুর তেষাং নিরয়ক্ষয়: ॥ ২৮০ ॥ 

_তন্মিংস্চ ভগব্নারি জগদেকোপকারিণি। বিশ্বৈকসেব্যে মতিমানপরাধান্ বিবঞ্জয়ে ॥ ২৮১ 
শশা শা ৮ পিসি শশা ৪ সা ্পপপজর অপ ৫ 

জানং কী্তনঞ্চ সম্পদ্যত ইতার্থ:। অসৎ সমানম্। অলমতিবিস্তরেণ ॥ ২৭৬ ॥ এবং বহুলস্তি- 
শ্রতিবচনৈঃ শ্রীমন্নামমাহাত্মাং নির্ধার্যা, তত্র কথঞ্চিদপার্থবাদে! ন কগ্পমিত'্য ইতি ছুষ্টমীমাংস- 

কান্ শিক্ষয়ন্্িষ লিখতি ঈদৃশে ইতি । অর্থবাদকল্পনা চাত্র ন ঘটতে ইতি অজামিলোপাখ্যানে 
শ্ীধরন্বামিপাদৈস্তথা 5গবন্লামকৌ মুদরীকার শ্রীলক্ষমীধরস্বামিপাদাদিভিম্চ সন্তায়ং ব্যাখ্যাতমন্ত্যে- 
বেতি কিমত্র লিখনপ্রয়াসেন ॥ ২৭৭ ॥ যঃ সমভাবয়ত্যপি, কিং পুনঃ কল্পয়েদিতি ॥ ২৭৮ ॥ 

ধদিতি ঃ ইত্যেব বা পাঠ:। নশ্রদধাতি ন বিশ্বপিতি প্রত্যুত যোহর্থবাদং মন্গুতে। 
সংসারে বিবিধা য৷ আর্তয়ঃ তাভিরিিপীড়িতাঙ্গং যথা স্তাত্বথ। ক্ষিপামি ॥ ২৭৯ ॥ নিরয়াণাং ক্ষয়ো 

নাশো। ন ভবতি কিন্তু সদ! নিরয়েষু বসস্তীতার্থ:॥২৮॥ এবং শ্রীভগবন্নায়োইশেষদোষহরণাখিল- 

গুণময় হাদিমাহাত্মযবিশেষংবিলিখ্য, তেন চাবিনীতানামুৎশৃঙ্খলতয়! শ্রীবৈষ্ণবাদিঘপরাধমাশঙ্ক্য, 
তন্লিবারণায় নামাপরাধান্ লিখিষ্যন্, আদে৷ বিভীষিকার্থমপরাধফলমগ্রে দর্শয়ন্, তাংস্তাজয়তি 
তন্মিংশ্চেতি। অপরাধবিবঞ্জীনে হেতুঃ জগদেকোপকারিণীতি বিশ্বৈকসেব্যে ইতি চ॥ ২৮১ ॥ 

কিন্তু তাহা পারিতেছি ন।; কারণ, যখন আমর! তাহার স্তব বা কীর্থন কিরূপে ব করিতে 

হয় জানি না, তখন নিরবচ্ছিন্ন নাম করাই আমাদের নিত, কার্য । . ৭৬। 

যাহার! শ্রুতিস্থতিবিনির্ধারিত ঈদৃশ নামমাহাত্ম্যবিষয়ে অর্থবাদ কল্পনা! করে, তাহারা 

নরকাদি নিদারুণ যাতনা প্রাপ্ত হইয়া! থাকে । ২৭৭। 
অতঃপর ভগবন্নামে অর্থবাদকল্পনার দোষ-প্রদর্শন। কাত্যায়ন সংহিতায় বিবৃত হইয়াছে; 

__যে মনুষা হরির নামে অর্থবাদ সম্ভাবনা করে, সে মন্গষ্যগণের মধ্যে পাপিষ্ঠ, সে নিশ্চয়ই 
নরকে নিপতিত হয়। ২৭৮। ব্রহ্মনংহিতায় বৌধায়নের প্রতি ভগবানের উক্কিতে প্রকাশ-_ 
ষে মানব নাম কীর্তনের নানাগ্রকার ফলশ্রুতি শ্রবণ করিয়াও তাহাতে বিশ্বাস স্থাপন করে না, 

: প্রশ্থাত তাহাকে অর্থবাদ বলিয়া মনে করে, আমি সংসারের নানাবিধ নিদারুণ যক্জরণায় তাহার 
অঙ্গ নপীড়িত করিয়া! তাহাকে ইহলোকে ছুঃখরাশির মধ্যে নিক্ষি করিয়া থাকি ॥ ২৭৯ ॥ 
জৈমিনিসংহিতায় টল্লেখ আছে $--যাহারা নামমাহাত্ম্যবাচক শ্রুতি, স্তি, ও পুরাণসমূহে 
অর্থবাদ এই কথা বলে, তাহাদের নরকের আর ক্ষয় নাই । ২৮*। যাহা হউক, বুদ্ধিমান্ 



৬৯৪ স্ীশ্রহরিভক্তিবিলাসঃ। | ১১শ বিলাসঃ। 

যত উক্তং পানে প্রীনারদং প্রতি শ্রীসনৎকুমারেণ | 
সর্বাপরাধকৃদপি মুচ্যতে হরিসংশ্রয়ঃ | হরেরগ্যপরাধান্ ষঃ কৃষ্যাদ্দিপদপাংশন; | 

নামাশ্রয়ঃ কদাচিৎ শ্তাতরত্যেব স নামতঃ | নাম়্োইপি সর্বন্হৃদো হৃপরাধাং পতত্যধঃ 8২৮৭॥ 

অথ নামাপরাধা;। 

তং'প্রতি তেনৈবোক্তাঃ1__ 

মতাং নিন্দ! নায়ঃ পরমমপরাধং বিতন্ুতে যতঃ খ্যাতিং যাতং কথমু সহতে তদ্বিগরিহাম্। 

শিবন্ শ্রীবিষ্কোর্ধ ইহ খুণনামাদিকমলং ধিয়! গিন্নং পশ্তেৎ স খলু হরিনামাহিতকরঃ ॥ ২৮৩॥ 

গুরোরবজ্ঞা শ্রুতিশাস্ত্রনিন্দনং তথার্থবাদে! হরিনাস্ি কল্পনম্। 

নায়ে! বলাদ্যস্য হি পাপবৃদ্ি বিদ্যুতে তন্ত যমৈহহি শুদ্ধি ॥ ২৮৪ ॥ 
পপ ৮ সম + ০৮ ল 

সর্বান্ অপরাধান্ পাপানি করোতীতি তথা সোহপি হরিসংশ্রয়: ভগবস্তং প্রপ: সন্মৃচ্যতে 
ততো৷ মুক্কো ভবতি। হরেরপরাধান্ পূর্ববলিখিতান্ শ্রীবারা হোক্তান্ দ্বাত্রিংশং । ছ্বিপদেষু নরেষ্ 
পাংশনঃ অধমঃ | স যদি কদাচিন্নামাশ্রয়ঃ নামকীর্তনকৎ শ্যাৎ, তদ! নামপ্রভাবতঃ তরতি হরি, 

বিষয়কাপরাধেভ্যোহপি মুচাত এব। সর্ধন্হৃদ: জগছপকারপরন্ঠাপি নায়োইপরাধাৎহি নিশ্চিতং 

অধঃ পততি নরকং গচ্ছতি ॥ ২৮২ ॥ যতঃ সঞ্ঠ্যঃ খ্যাতিং প্রসিদ্ধিং প্রাকট্যং বা প্রাপ্তং নাম। 

উ ধেদে। তেষাং বিগর্থাং কথং সহতে, অপি তৃ সোচ়,ং ন শরু যাদেব অতে ইয়মেকোইপরাধঃ। 
অন্য চ মুখ্যত্বাদাদৌ নির্দেশ: । আদিশবেন বূপলীলাদি। ধিয়াপি হুরিনায়ি অহিতমপরাধং 
করোভীতি তথা সঃ ॥ ২৮৩ ॥ শ্রুতীনাৎ ধর্মশান্তাণাঞ্চ নিন্দনম। ত ধত্যুক্রসমৃচ্চয়ে। অর্থবাদো 
যন্তস্ত কল্পনম্। যদ্ধ! হরিনায়যর্থবাদঃ কল্পনমেব, ন তু তত্বতো৷ ঘটত ইতার্থ:। কল্লাত ইতি বা 

পাঠঃ। যা হুরিনায়ি কল্পনঞ, তন্মাহাত্ম্যার্থপরিত্যাগেন দুর্বদ্ধ্া বৃথার্থান্তরকল্পন। চৈকোইপরাধ 
সপ পা ক পপ ক জা ৮ আল আত 

ব্যক্তি জগতের একমাত্র উপকারী, ও বিশ্ব সংসারের একমাত্র সেবনীয়, সেই ভগবন্লামের 

প্রতি অপরাধসমূহ পরিবজ্জন করিবেন। ২৮১। যেহেতু পদ্মপুরাণে শ্রীসনৎ টমার নারদকে 
বলিয়াছেন,__যে সর্ববিধ অপরাধ, বা পাপাচরণ করিয়াছে সেই ব্যক্তি শ্রহরির আশ্রয় 

গ্রহণ করিলে পাপ হইতে মুক্ত হইয়। থাকে; আবার “য নরাধম শ্রীহরির প্রতিও অপরাধ 
করে, যদি সেই ব্যক্তি কখনও নামের আশ্রয় গ্রহণ করে, তাহা হইলে সেই নামপ্রভাবে 

ভগবদপরাধ হইতে উত্তীর্ণ হইয়া থাকে । সুতরাং নাম সকলের বন্ধু ; ফলকথা, নাষের নিকটে 
অপরাধ হইলে নিশ্চয় যে অধঃপতিত হইয়। নরকবাস ঘটিবে তাহাতে সন্দেহ নাই । ২৮২। 

অথ নামাপরাধসমূহ। এ পদ্মপুরাণেই নারদের প্রতি সনৎকুমারের উক্কিতে বর্ণিত 
আছে । -সঙ্জনের দুর্নাম রটনায় নামের নিকট ভয়ানক অপরাধ ঘটিয়৷ থাকে; কারণ 

সঙ্জনের সমক্ষে নামের আবির্ভাব হইয়া থাকে, স্ৃতরাং সাধুনিন্দ! নামের পক্ষে সহ্ হইবার 

নহে; আরও এই সংসারে যে ব্য অন্তরে হরি বা হরের নাম ও লীলাদি ভিন্নভাবে দর্শন 
করে, সে ব্যক্তি নিশ্চয়ই হরিনামের অপকারী +--( অর্থাৎ নামের ব্যবহারানভিজ্ঞ )। ২৮৩। 
(য লোক গুরুকে অবজ্ঞা! করে, বেদাদি ধর্মশান্্রের অখ্যাতি রটন। করে, হুরিনামে অর্থবাদ- 



১১শ বিলাসঃ।] স্ীপ্ীহরিভক্তিবিলাসঃ। ৬৯৫ 

ধন্মব্রতত্যাগন্তাদিসর্ধবশুভক্রিয়াসাম্যমপি প্রমাদঃ | 

অশ্রদ্দধানে বিমুখেইপ্যশৃর্থতি যশ্চোপদেশঃ শিবনামাপরাধঃ ॥ ২৮৫ ॥ 

শ্রতেইপি নামমাহাত্য্যে যঃ প্রীতিরহিতোইধমঃ। অহ্ংমমাদি-পরমো নানি সোইপ্যপরাধরৃখ1১৮৬। 

জাতে নামাপরাধেংপি প্রমাদেন কথঞ্চন। সদা সং কীর্তযন্লাম তদ্দেকশরণো ভবেৎ॥ ২৮৭ ॥ 
০ সপ শশপশপ। শীপস 

ইত্যর্থঃ। নায়ো বলাৎ নামগ্রহণেন পাপক্ষয়ো ভবেদিতি নাস্াং প্রভাবজানেন পাপে বুদ্ধিরপি, 
কিং পুনঃ প্রবৃত্তিঃ | যদ্ধা অকার প্রশ্নেষেণ নায়ো৷ বলমজ্ঞাত্বা যস্য পাপে বুদ্ধিরিত্র্থঃ। তস্য 
যমৈঃ বহুলব্রতাদ্দিভিরহিৎসাদিভিদ্বণদশভির্বা। যদ্বা বহুভিঃ ধর্্মরাজৈ: চিরকালং তৎকৃত, 

যাতনাভোগেনাপীতার্থঃ ॥ ১৮৪ ॥ 

ধর্মাদীনাং সর্বাসাং শ্ুক্রিয়াণাং সাম্যং নাম্। হুল্াত্বমপি প্রমাদঃ অপরাধ ইত্যর্থ;ঃ | যৃদ্ধা 
ধন্মািশুভক্রিয়াসাম্যমেকোইপরাধঃ | প্রমাদঃ নাম্নযনবধানতাপ্যেকঃ। এবমত্রাপরাধন্বয়ম্। 

ততশ্চ তথার্থবাদে! হরিনাস্মি কল্পনমিত্যত্রেকাপরাধো জেঞয়ঃ | কিঞ্চ। অশ্রদ্দধানাদৌ জনে য 

উপদেশঃ সশিবনাম্ি অপরাধঃ শ্রীগগবতা। সহ শ্রীশিবস্যাভেদেন শিবেতুজিঃ ॥ ২৮৫ ॥ নামি 

প্রীতিঃ শ্রদ্ধা ভক্তির! তয় রহিতঃ সন্, ষঃ অহং-মমার্দি-পরমঃ) অহস্তা মমতা চ আদিশবেেন 

বিষয়ভোগাদিকং চৈব পরমং প্রধানং, ন তু নামগ্রহণং যসা তথাভূতঃ স্যাৎ সোইপাপরাধরুৎ। 

যদ্বা। ধর্মব্রতেত্যাদা্ধক্পলোকেনৈক এবাপরাধঃ ৷ অহংমমাদীত্যদ্ধঙ্সোকে চাম্মিন একঃ। এবম্ 
অপরাধা দশ, যে জ্ঞাত্বাপি ন বর্জয়স্তি সহস| নায়োইপরাধান্ দশেতি তত্রৈবোক্তেঃ ৷ ততশ্চায়- 

মর্থঃ। যঃ প্রীতিরহিতো৷ নায্ন্যেব সোইধমঃ নামাপরাধীত্যর্থঃ। যদ্ধা ষোইধমঃ প্রীতিরহিতঃ 
সোইপরাধকদিতুযুত্তরেণান্বযঃ ৷ কিঞ্চ। নায্ব্যেব বিষয়ে যোইহংমমতাদিপরমঃ অহং বহুতরনাম- 
কীর্ভকঃ ইতস্তত নামকীর্তনঞ্চ মতপ্রবর্তিতমেব মম্না সমে! নামকীর্তনপরোইন্তঃ কঃ মদীয়- 

জিহ্বাধীনমেব নামেত্যাদ্দিকমেব পরমং প্রধানং নামকীর্রনঞ্চ কদাচিৎ সিধ্যতি ন বাযন্ 
তথাতৃতো ঘঃ সোইপীতি। অতএবাদিষ্টং ভগবতা! | তৃণাদপি চ নীচেন তরোরপি তিতিক্ষুণ । 
অমানিনা মানদেন কীর্তনীয়ঃ সদ! হরিরিতি ॥ ২৮৬ ॥ কথঞ্চন প্রমাদেন ভ্রমেণ জাতে সতি তৎ 
নামৈব একং শরণমাশ্রয়ো যস্য তথা, তথাভূতো ভবেৎ সর্বধা নামপরো ভবেদিত্যর্থ; ॥ ২৮৭ & 
স্পা? পাপা ৭ ৩ পেপাাশা শপ ০ পপ সপ সপ শিপ সপ শপ সপ ০ 

কল্পনার আমন্ত্রণ করে এবং নামপ্রভাব জানিয়াও পাপানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হয়, তাহ।র বহুল যম- 
যাতনাভোগেও শুদ্ধি ঘটে না। ২৮৪। ধর্ম, ব্রত, ত্যাগ ও হোমাদ্দি এই সকল শুভকর কর্্মকে 
নামের সহিত সাম্য জ্ঞান করা এক অপরাধ? নাম শ্রবণ বা গ্রহণে অনবধানত1, এই এক 

অপরাধ; অবিশ্বাসী, শ্রদ্ধাহীন, বা নামশ্রবণবিমুখ জনে উপদেশ প্রদান, এই এক অপরাধ । 

ইহা শিবনামাপরাধ বলিয়া গণ্য । ২৮৪। যে ব্যক্তি নামমাহাত্মা শ্রবণ করিয়াও তাহাতে 
প্রীতি বা অঙ্রক্তি প্রদর্শন করে না, এবং আমি, আমার ইত্যাদি জ্ঞান ব| নানাগ্রকার 

ভোগে তৎপর হইয়! থাকে, সে ব্যক্তিও নামাপরাধী 1২৮৬। যর্দি কোনও প্রকার অনবধানত। 
বশতঃ নামাপরাধ ঘটে, তাহা হইলে সর্বদা নাম নারী করিয়া, ০০০ শর. পন্ন 
হওয়। উচিত। ২৯৭। 



১৯৩ ক্রিশ্ীহরিভক্তিবিলাসঃ। [১১শ বিলাসঃ। 

উক্তঞ্চ তেনৈব তত্র ।-_ 

নামাপরাধযুক্তানাং নামান্তেব হ্রস্ত্যঘম্। অবি্রস্তপ্রযুক্তানি তান্তেবার্থকরাণি চ ॥ ২৮৮ ॥ 

নামৈকং যস্য বাচি ম্মরণপথগতং শ্রোত্রমূলং গতং বা 
শুন্ধং বা বাশ্ুদ্ধবর্ণং ব্যবহিতরহিতং তারয়ত্যেব সত্যম্। 
তচ্ছেদ্দেহদ্রবিণজনতালোভপাষগুমধ্যে 

নিক্ষিপ্তং স্তান্ন ফলজনকং শীদ্রমেবাত্র বিপ্র ॥ ৮৯॥ 

অতএবোক্তং শ্রনারদেন বৃহন্নারদীয়ে | _ মহিম্নামপি যন্নাক়্ঃ পারং গন্তমনীশ্বরাঃ। 

মনবোইপি মুনীন্দ্রাশ্চ কথং তং ক্ষুগ্রধীর্ভজে | ইতি ॥ ২৯০ ॥ 
স্াস৬/৮৯ সপ. 

যম্মাৎ অবিশ্রান্তং সততং প্রযুক্তানি কীন্ভিতানি সস্তি, তানি নামান্যেবার্থকরাণি সর্ধপ্রয়োজন- 

সম্পাদকানি ॥২৮৮। এতদেব পরিপোষয়ন্ নামকীর্ভনে লাভপৃজাখ্যাত্যর্থতাং পরিত্যাজয়তি 
নামৈকমিত্যাদি। বাচি গতং প্রসঙ্গাদবাত্মধ্য প্রবৃত্তমপি। স্মরণপথগতং কথঞ্চিন্সন:স্প্ ই্মপি। 
শোত্রমূলং গতং কিঞ্চিৎ শ্রুতমপি | শুদ্ধবর্ণৎ বা! অশ্দ্ধবর্ণমপি রা। বাবহিতং শবান্তরেণ 
হদ্ধ্যবধানং বক্ষ্যমাণনারায়ণশব্বশ্ত কিঞ্চিছুচ্চারণানস্তরং প্রসঙ্গাদাপতিতং শবাাস্রং তেন 

রহিতং সৎ। যদ্ধা যদ্যপি হলং রিক্তমিত্যাছ্াককৌ৷ হকাররিকারয়োবৃত্যা হুরীতি নামাস্ত্েব, 

তথা রাজমহিষীত্যত্র রামনামাপি, এবমন্যদপৃাহং, তথাপি তত্তন্নামমধ্যে ব্যবধায়কমক্ষরাস্তর- 

মস্তীত্যেতাদৃশব্যবধানরহিতমিত্যর্থঃ | বদ্বা। ব্যবহিতঞ্চ তৎ রহিতঞ্চাপি ব৷ তত্র ব্যবহিতং 
_. মায়ঃ কিঞিছুচ্চারণানস্তরং কখক্দাপতিতং শবান্তরং সমাধায় পশ্চান্নামাবশিষ্টা- : 

ক্ষরগ্রহণমিত্যেবংবপং, মধ্যে শব্দান্তরেণাস্তরিতমিত্যর্থঃ। রহিতং পশ্চাদ বশিষ্টাক্ষর গ্রহণবর্জিতং, 

কেনচিদংশেন হীনমিত্যর্থ: | তথাপি তারয়তোব সর্ববেভ্যঃ পাপেভ্যোহপরাধেভ্যশ্চ সংসারাদ- 

পু[দ্ধারয়ত্যেবেতি সত্যমেব | কিন্তু নামসেবনন্ত মুখ্যং যৎ ফলং তন্ন সদ্যঃ সম্পদ্যতে। তথ! 

দেহভরণাদ্যর্থমপি নামসেবনেন মুখ্যৎ ফলমাশু ন সিধ্যতীত্যাহ তচ্চেদ্িতি। তন্নাম চে যদি 
দেহাদিমধ্যে নিক্ষিপ্তং, দেহতরণাদার্থমেব বিন্যন্তং তদাপি- ফলজনকং ন ভবতি কিং অপি তু 
ভবত্যেব, কিন্তু অত্র ইহ লোকে শীঘ্র ন ভবতি কিন্তু বিলম্বেনৈব ভবতীত্যর্থঃ ॥২৮৯৪ এবমুপ- 

সংহরন্ শ্ীমন্নাম-মাহাত্মাস্তানস্ত্যমেব দ্রঢ়য়ন্ লিখতি মহিয়ামিতি। পারং গন্ভমপি কিং পুনম্তত্ব- 

অপরাধভঞ্জন। এই পুরাণেই সনৎকুমারের উক্তিতে প্রকাশ; যাহার! নামাপরাধে অপ- 
রাধী, নাম সকলই তাহাদের পাপ হরণ করিয়া থাকেন ; বাস্তবিক, অবিচ্ছিন্নভাবে নাম কীর্তন 

করিলে নান প্রয়োজন সাধিত হইয়া থাকে । ২৮৮। হেব্রাঙ্ষণ! একমাত্র ভগবানের নাম 

যাহার বচনগত,স্বতিপথগত ও শ্রোত্রমূলপতিত হয়,তাহ! শুদ্ধ, অশুদ্ধ, বা ব্যবহিত রহিত (অর্থাং 

সমগ্রশবের অন্ততঃ যথ! মুকুন্দের মুকু পর্য্স্ত,অর্ধেক বা কিঞ্চিন্সা্ উচ্চারিত) ভইলেও উচ্চারণ- 
ক্বাক্সীকে উদ্ধার করিয্না থাকে; কিন্ত এ নাম দেহ, অর্থ, পরিবার অথব! লোভাসক্ত পাষণ্ডের 

মধ্যে সংন্তত্ত হইলে সত্বর ফলদায়ক হয় না। ২৮৯ | বুহয্ারদীয় পুরাণে নারদমূখে প্রকাশ $-- 
মহাত্মা! মগ ও অন্তান্ত মুনীক্্রবৃন্দ যে নাষমহিমার পার-দর্শনে সমর্থ হন নাই, আমি ক্ষীণবুদি 



১১শ বিলানঃ।) প্রহরিভক্তিবিলাসঃ। ৬৯৭ 

ইখং প্ররুষ্ণপাদাজে ভক্তিঃ কাযা সদা বুখৈঃ। 

সা চ তস্য গ্রসাদেন মহাপুণ্যাৎ গ্রজায়তে ॥ ২৯১ ॥ 

অথ প্রীসন্তকেছ'ল তত্বম্। 

স্কান্দে প্রীপরাশরোক্তৌ৷ ।-__ 

ন হ্ৃপুণ্যবতাং লোকে মুঢ়ানাং কুটিলাত্মনাম্। ভক্তি ৪বতি গোবিন্ছে স্মরণং কীর্তনং তথ ॥২৯২। 

ততৈব প্রব্রন্ধোক্তী ।-__ 

নিমিষং নিমিষার্ধং ব। মণ্ত্যানামিহ নারদ । নাদগ্কজাশেষপ(পানাং ভকিভবতি কেশবে ॥ ২৯৩॥ 

যোগধাশিষ্টে 1 

জন্মান্তরসহজেষু তপোজ্ঞানসমাধিভিঃ। নরা | ক্ষীণপাপানাং কষে তক্তিঃ প্রজায়তে ॥২৯৪। 
৮ শাস্াসপশ্প্ এত ৮৮ * পপ শশা শিপ তত সপ পপ তা পা 

মন্তভবিতুমিতি ॥ ২৯০ ॥ চৈতন্থচন্ত্রং তং বন্দে বর্ধন ভক্তিরসং নিজম্। ত্রায়তে ববনাস্তং 

যোইকরো ভক্তিপ্রতং জগ এবং ভক্তযঙ্গানি লিখিত্বা ইদানীং সম শং ভক্তিং লিখন্ আদৌ 
তশ্ত মাহাত্ম্যবিশেষার্থ, পরমদৌল'ভ্যং লিখতি ইখমিতি। মহাপুণ্যাৎ যন্তন্ত শ্রীকষ্ণপাদাজন্ত 

গ্রসাদস্কেনৈব গ্রকর্ষেণ জায়তে । এতচ্চ পুণ্যবিশেষার্থ প্রয়ত্বায় লিখিতম্ । যদ্বা। তন প্রসাদ্দেন 

যন্মহাপুণ্যং তন্মাদেব গ্রজায়তে ইতি যথাক্রমে বান্বয়ঃ | যদাপি তশ্য প্রসাদ এব ভক্তিপ্রাছুর্ভাবে 

স্বতস্ত্রো নিরপেক্ষো। হেতু তথাপি তৎকর্তৃকপুণ্যবিশেষাজ্জাতায়াঃ সত্যা ু স্তাঃ সমূলতা শোভা 

বিশেষশ্চ সম্পদ্যতে ইতি তথা লিখিতম্। য্থ৷ মুমুক্ষুতক্তদিদ্ধান্তে তক্ত্যা জানদ্বারা মোক্ষো 

জন্যত ইতি । অতএব প্রশব্ঃ। এবঞ্চ জন্মকোটাদহন্্েষু যৈঃ পুথ্যং সমুপাঙ্ছি তমিত্যাদিবচ নান্ত- 

পুুপপঘ্যন্ত ইতি দিক্ ॥ ২৯, ॥ 
অপুণাবতামেব লক্ষণং মুঢ়ানামিতি কুটিলাত্মনামিতি চ। ভর্তি; পুজা-পরিচরধ্যাদিলক্ষণা 

স্থখনাধ্যং স্মরণং কীর্তন ন ভবতি ন পিধ্যতি। যদ্বা | ভক্তিঃ সমগ্র। ন ভবতীতি কিৎ বঞ্ৰ্যং 

তথবক্গমপি স্মরণং কীর্তনঞ্চ ন ভবতীত্যর্থ;: ৷ যদ্বা! র্বেবঙ্গেষু স্মরণকীর্তনয়োরেব পরমমুখ্যত্বাং 

ভক্তেম্তৎপ্রধানতাবিবক্ষয়া লক্ষণমেবোদিই্ং স্মরণং কীর্ভনঞ্চেতি | যদ্বা। সমুচ্চয়ে তথাশবঃ 

তথ। তেন বিশ্ুদ্বত্বাপদিপ্রক.রেণ সকামত্বার্দিপ্রকারেণাপীতি বা! ॥২৯২ ॥ নিমিষমপি নিমিষার্ঘমপি 

ভক্তিন ভবতি ু ্ট*৩। এবং পুণ্যহীনানাং পাপিনাঞ্চ কদাচিদপি নজায়ত ইতি লিখতি দৌর্লভ্াং 
হুয়া, কিরপে তাহার পার-দর্শন করিব। ২৯*। এই প্রকারে পণ্ডিতমগ্ডলী ভগবান্ শ্রীক্চের 
প্রতি ভক্তি প্রদর্শন করিয়। থাকেন; এ ভক্তিও সহজে উৎপন্ন হয় না,উহা৷ বহুজন্মাঞ্জিত পুণ্য- 

ফলে ্রীরুষ্ণের অঙ্গ্রহে আবিভূতি হইয়া থাকে। ২৯১। 
অনস্তর ভক্তির ছুর্ভত্ব। স্বন্পুরাণে প্ীপরাশরবচনে বিবৃত হইয়াছে ;._যাহারা ছুস্কাতি- 

শালী, কুটিলঘদয় ও নিতান্তমূঢ়, সেই সকল ব্যক্তিগণের গোবিন্মচরণে ভক্তির. উদ্রেক হয় না, 

এবং তাহাদের তাহার নাম স্মরণ, বা কর্তনের অধিকার ঘটে না। ২৯২ । এ ক্কন্দপুরাণে ্রদ্মার 

উক্ভিতে প্রকাশ; - হে.ধেবর্ষে! যাহাদের অশেষ পাপরাশি দগ্ধ হয় নাই, সংসারে সেই সকল 

লোকদিগের নিমেধ বা তাহার জদ্ধকালও কেশবের প্রতি ভক্তি হয় না। ২৯৩। যোগ- 

৬৮ 



৬৯৮ ্রীপ্রীহরিভক্তিবিলাসঃ [ ১১শ বিলাস: । 

আদ্দিবারাহে । জন্মান্তরসহজ্রেণ সমারাধা বৃষধ্বজমূ | বৈষ্ণবস্ং লভেদ্ধীমান্ সদপাপক্ষয়ে সতি ॥ 

বৃহন্নারদীয়ে যজ্জধবজনৃপোপাখ্যানান্তে 

জন্মকোটিসহলেষু প্রণাং যৈঃ সমুপার্জিতম্। তেষাং ভ্তি9বেচ্ছ,দ্ধ! দেবদেবে জনার্দনে 1২৯৫। 

সথলভং জাহুবীন্নানং তথ! চাতিথিপূজনম্। সুলভাঃ সর্ব্বযজ্ঞাশ্চ বিষুঃভক্তিঃ স্থছুল'ভা! ॥২৯৬ 

ইতিহাসসমুচ্চয়ে শিলোগ্ছবৃত্তিবাক্যে ।_ 

গঙ্গায়াং মরণঞ্চেব দৃঢ়া ভঞ্ষিশ্চ কেশবে। ব্রক্মবিদ্যাপ্রবোধশ্চ নাক্পস্য তপসঃ ফলম্॥ ১৯৭ ॥ 

অগন্ত্যসংহিতায়াম্।_ 

ব্রতোপবাসনিয়মৈর্জন্মকোট্যাপ্যন্থষ্ঠিতিঃ। যজ্ৈশ্চ বিবিধৈঃ সমাগ_ভক্তির্বতি কেশবে ॥ ২৯৮। 

বিষুধশ্মোত্তরে | 

দিবদং দিবসার্ধং বা! মুহূর্তীঞ্চিকমেব বা। নাশাচ্চাশেষপাপস্ত ভক্তির্ভবতি কেশবে॥ 

অনেকজন্মসাহনৈর্নানাযোন্তান্তরেযু চ। জঅস্তোঃ কলুষহীনম্য ভক্তির্বতি কেশবে। 

দশমন্বদ্ধে গোপীঃ প্রতি উদ্ধবোক্কৌ৷ ।_ 

দানব্রততপোহোমজপন্বাধ্যায়মংযমৈঃ | শ্রেয়োভিবিবিধৈশ্চান্ঠৈঃ কষে ভক্তিহি সাধ্যতে ॥২৯৪। 

লিধিতম। অধুনা সমূলাখিলপাপক্ষরেখৈব জাযত ইতি লিখতি জক্মাঞরেতি। ক্ষনানি 
সবাসনং ক্ষয়ং গতানি পাপানি যেষাং তেষামেব ॥ ২৯৪॥ অধুনা মহাপুণ্যসঞ্চয়েনৈব জায়ত 

ইতি পরমং দৌর্লত্যং লিখতি জন্যেত্যাদিনা সাধ্যত ইতাস্তেন। শুদ্ধা জানকন্মা- 

দ্রাসংমিশ্রিতা ॥ ১৯৫ ॥ স্থদুর্লভেতি গলাঙ্গানাদিজনিতপুণ্যতোইপি বিশিষ্টতর এণ্যেনৈৰ জায় 

ইতি স্চিতম্। তত্র লিখিতমেব, সা চ তন্য প্রাদেন মহাপুণ্যাৎ প্রজায়ত ইতি ॥ ২৯৬। 

্রন্মবিদ্যাপ্রবোধো ভক্তিতত্বজ্ঞানম্ ॥ ২৯৭॥ যেষাং পুণ্যব্রতানি বষ্ঠকালভোজনাধিনিয়মাঃ 

চান্্ায়ণাদীনি বা, উপবাস! একামস্থা দিু অন্নবর্জ না'দিলক্ষণাঃ, নিয়মাঃ চাতুন্দাস্তাদিব্রভানি শৌচা 

দয়ে। বা ঘ্বাদশ তৈঃ। অপিশব এবশবার্থে।২৯৮।শ্রেয়োভিঃ শ্রেয়ঃসাধনৈ; সর্ববপুরুষা ধৈর্বা॥২৯৪। 

বাঁশিষ্ঠে বর্মিত আছে )__যাহারা সহত্র সহত্্র জন্মে তগন্তা, জান ও সমাধিসাহায্যে পাপক্ষয় 

করিয়াছে, শ্রীকুষ্চের প্রতি তাহাদেরই ভক্তি হইয়া থাকে । ২৯৪। আদি বরাহপুরাণে লিখিত 

আছে,_ঘে বুন্ধিমান্ ব্যকষি সহশ্রজন্মা রে বৃষধ্ব্গ শিবের সেব| করিয়া, প্রকার পাপের 

ক্ষয় করিয়াছে,সেই ব্যক্তিই বৈকব হইতে পারে । বৃহম্লারদীয় পুরাণে যজ্জধবজ নৃপের উপাখ্যানা- 

বস'নে বর্ণিত হইম্বাছে;_-যে সকল ব্যক্তি সহম্্ সহন্র কোটি জন্মে স্ুকৃতি সঞ্চয় করিয়াছে, 

তাহাদেরই দেবদেব জনার্দনে শুদ্ধ ভক্তির আবির্ভাব ঘটে। ২৯৫। অবনীতে অলকনন্দা 

গঙ্গাতে অবগাহন, অতিথি সৎকার বা! সর্ধযজের অনুষ্ঠান ছুলভ নহে, কিন্তু বিষুভক্তি নিতান্ত 

দুর্লভ । ২৯৬। ইতিহাসসমুচ্চয়ে শিলোগ্বৃত্তির বাক্যে উক্ত হুইয়াছে;__জাহ্ুবীজলে দেহ 

বিসজ্জন, কেশবে দৃঢ়তক্তি প্রকাশ, বা তত্বজ্ঞানের আবির্তাষ, এ সকল সামান্ত তপন্তার ফল 

নহে।২৯৭। অগন্ত।সংহিতায় প্রকাশ,_কোটিজন্মে অনুষ্টিত ব্রত, উপবাস, নিয়ম ও নানাপ্রকার 



১১শ বিলানঃ। ] শ্রীশ্রাহরিভক্তিবিলাসঃ| ৬৯৯ 

শরভগবদগীতান্ু। 
যেষাং ত্বস্তগঙং পাপং জনানাং পুণ্যকশ্মণাম্। তে দ্বন্থমোহনিমূক্তা ভজস্তে মাং দৃঢ়ত্রতাঃ ॥৩০০। 

পঞ্চমন্কন্ধে পরীক্ষিতং প্রতি বাদরায়ণিনা 1__ 

রাজন্ পতিগুক্ুবলং ভবতাং যদূনাং দৈবং প্রিয়: কুলপতিঃ ক চ কিঙ্করো ব:। 
অস্তবেবমঙ্গ ভজতাং ভগবান্ যুকুন্দে। যুক্তিং দদাতি কহিচিৎ শ্ম ন ভক্তিযোগম্ ॥ ৩০১ ॥ 

পান্সে শ্রীপ্রহলাদস্থাতী ।__ 
_লক্ষেযু শৃুতে কশ্চিৎ কোটিরেকস্ত বুধ্যতে। ভক্তিতত্বং পরিজ্ঞায় কশ্চিদ্বেব সমাচরেৎ ৩৯২৪ 

যেষাস্ত যেষাস্ত পুণ্যাচরণশীলানাং র্বাশ্রেযঃপ্রতিবন্ধকং পাপমস্তং গতং বিনষ্টং, তে বন্থনিমিত্তেন মোহেন 

দ্ধ! ছন্দ: স্থখছূঃখাদ্দিভিঃ তশ্কারণাজ্ঞানেন চ বিনিমুক্তাঃ । যদ্বা। অকারপ্রশ্লেষেণ অদ্বম্থ- 

মোহাশ্চ তে নিমু'ক্তাশ্চ নিঃশেষেণ মুক্তাঃ সঃ দৃঢব্রতা একাস্তিনঃ সম্তো। মাং ভজস্তে (৩০০। 

অধুনা শ্রীভগবতোইপাদেয়ত্বেন দৌল“ভাবিশেষং লিখতি রাজন্নিতি। অঙ্গ হে রাজন্ ভবতাৎ 
পাগুবানাং যদূনাঞ্চ পতিঃ পালকঃ গুরুরুপদেষ্ট1! দৈবমুপান্তঃ কুলপতিশিয়ন্তা । কিং বহুন! কক চ 

কদাচিৎ বঃ পাগুবানাং কিস্করোইপি আজ্ঞাঙ্গবর্তী । অস্ত নামৈবম্। ৬থাপ্যেন্তষাং নিত্যং ভজতা- 
মপি মুক্তিং দ্দাতি, নতু কদাচিদপি স্বপ্রেমভক্তিযোগম্। যদ্ধা 'ভজতাং যক্ঞার্দিনা সেবমানানাম্। 
যদ স্বধন্মাচরণার্দিন! ভগবদাজ্ঞা প্রতিপালনর্পাং ভক্তিং কুর্বতামপি শ্রবণািভক্তিযোগং ন 

দরদাতি। এবং ভগবৎ্প্রসাদৈকলভ্যতা, অন্যথ! চ পরমদৌর্লভ্যমিতি দর্শিতম্, এবঞ্চ শ্রবণাদ্দিক- 
মপি যে! ন দদাতি সবে! বশত ইতি পাগুবানাং মাহাত্ম্যঞ্চ পিদ্ধমিতি দিক ॥৩০১॥ ভক্তেত্তত্বং 

পরমানন্দঘনত্বং মাহাত্মাং বা, লক্ষেযু লোকেষু মধ্যে কশ্চিদেব শৃণোতি । বুধ্যতে অবধারয়্তি। 

বিষ্ছধন্মোত্তরে লিখিত আছে ;__-যে বাক্কির অশেষ পাপরাশি বিনষ্ট হইয়াছে,সেই ব্যক্তিই 
এক দিবস, দিবসার্ধ, বা এক মুহূর্তের জন্য কেশবের প্রতি ভক্তিমান্ হইতে পারে । যদ্দি অনেক 

সহম্্র জন্মে নানা যোনি ধারণ করিয়া নিষ্পাপ হওয়া! যায়, তাহা হইলে কেশবের প্রতি ভক্তি 
ঘটিতে পারে। দশমস্বন্ধে গোগীদিগের প্রতি উদ্ধবের বাক্যে উক্ত হইয়াছে ; _দীন, ব্রত, 

তপস্যা, হোম, জপ, বেদাধ্যয়ন ও ইন্জ্রিয়সংযম প্রভৃতি মঙ্গলজনক বিবিধ সাধনার দ্বারা শ্রীকষেে। 
ভক্তির আবির্ভাব ঘটে 1২৯৯৷ শ্রীমন্তগবদগী ভায় উল্লেখ আছে ,___পুণ্যানুষ্ঠায়ী যে সকল লোক- 

দিগের পাপক্ষয় ঘটিয়াছে,তাহার। সখছুঃখ ও মোহ হইতে মুক্ত হইয়! একাস্ত অবিচলিতাস্তঃকরণে 

আমকে ভজনা করিম! থাকে ।৩*০। পঞ্চমস্কদ্ধে পরীক্ষিতের প্রতি শুকদেবের উক্তিতে 

প্রকাশ ; - হে নবপতে ! যদিও ভগবান্ মুকুন্দ তোমাদের ও যাদবগণের পালনকর্তা, উপদেষ্টা, 

উপাশ্য, প্রিয় ও কুলনিয়স্ত1; তিনি যদিও পাগুবদিগের কিন্করের কাধ্য করিয়াছেন এবং 

ধাহার! পরম ভক্ত, তাহাদিগকে মুক্তি পর্যস্তও দিয়াছেন, কিন্ত কদাচ কাহাকেও ভক্তিযোগ 

প্রদান করেন নাই । ৩*১। পদ্মপুরাণে প্রহলাদের স্ততিতে প্রকাপ/--লক্ষ লোকের মধ্যে 

কেহ না কেহ-ভক্তিতত্ব শ্রবণ করে বটে, কিন্ত কোটির মধ্যে হয় ত এক ব্যক্তি উহ! বুঝিতে 

পারে এবং তন্মধ্যে কোনও এক ব্যক্তি, বুঝিয়া ভক্তিকে কাধ্যে পরিণত করে ।৩৯৭। 



৭৩৩ দবীষ্পীহরিভক্তিবিলানঃ। [১১শ বিলানঃ। 

পূজয়া হসতে ভক্তিজরপিতন্তরন্ততি ম্ফ'টম্। সমাধিযোগাচ্চ বহিঃ সা ভক্তিঃ কেন গৃহৃতে ॥৩,অ। 
ষষ্টসকন্ধে বৃত্রোপাখ্যানাস্তে | - 

দেবানাং শুদ্ধসত্বানামৃযীণাঞ্চামলাত্মনাম্। ভক্তিমুকুন্দচরণে ন প্রায়েণোপজায়তে ॥ ৩:৪ ॥ 
শীমন্তক্ত্যৈ নমস্তন্যৈ যন্তা। মাহাত্ম্য মন্দরমূ। * 
যতপ্রভাবেণ লোলোহয়ং কীটোইপু দ্র্ত,মিচ্ছতি ॥ ৩০৫ ॥ 

অথ ্ীভগবস্তৃকিমাহাম্ব্যম | 

তত্রাদৌ ভক্তিমতঃ কখফিদাপতিতেইপি পাপে প্রায়শ্চিত্া্বরনিরসনত্বম। 

পাল্সে বৈশাখমাহাজ্ম্যে নারঘাম্বরীষসংবাদে।-_ 
যথাগ্নিঃ গ্রসমিদ্ধাচ্চিঃ করোত্যেধাংসি ভন্মপাৎ ৷ পাপানি ভগবন্তক্তিন্তথা! দহতি ততক্ষণাৎ ॥৩০৬। 

সমাচরেৎ ভজিং করোতি 8৩*১। যা ভক্তি পৃজয়৷ দকামজপাঙ্গপূজ্রাবিধিন। হদতি তামুপ-. 

হসতীত্যর্থ: তা প্রাযস্তচ্ছফলাবাপ্তে: ; জপতো৷ মন্ত্্রপাৎ ত্রস্ততি বিভেতি দূরমপদর তীতার্থঃ। 
্রায়ো মন্ত্রজপে বিবিধকামানামেব কচচিনুক্তেরেব চ সিদ্ধ[যক্তেঃ। সমাধিলক্ষণাৎ যোগাচ্চ বহিঃ 

তেনাপাপ্রাপ্যেতার্থ;। ত্য শৃন্যময়ত্বেন তত্র শ্রবণাদিভক্তের প্রবৃত্তেঃ। কেন গৃহৃতে আত্মসাৎ 

ক্রিয়তে, অপি তু ভগবৎপ্রসাদং বিনা ন কেনাপ্যাত্মমাৎ কর্তৃত শকাত ইত্যর্থ: 1২০৩ শব 
বত্বময়ানামপি দেঁবানাম্ অমলাত্মনাং নিশম্মলচিতানামপি খষীণাৎ প্রায়েগ রতি; কদাচিৎ 

কন্তচিদেব জায়ত ইত্যর্থ: ॥ ৪০৪ ॥ এবং পরমদৌল ভ্যেন ভক্তের্মাহাত্ম্যং লিখিত্বা, ইদানীং 
পরমণি কিয়ন্মাহাত্্াবিশেষং লিখন্ আদৌ ভক্ত্যা ভক্তিমেব তংনিদ্ধয়ে প্রণমতি শ্রীমদিতি । 
মাহাত্মামেব মন্দরো! নাম মহাপর্ববতঃ পরমবিস্তীরঘত্বগুণত্বাদিন! তং কীটতুল্য: ক্ষুত্বতরোইপ্যয়ং 
জনঃ যন্তা ভক্তেঃ প্রভাবেণ লোলঃ সন্ উদ্ধর্ডং সমাহর্তমিচ্ছতি। অতোইশক্যেপি কণ্মণি 

প্রবৃত্তিস্তংশক্তিপ্রেরণয়ৈব ন মে স্বত ইতি তন্সহিয়ৈব তন্মাহাত্মাং কিকিল্লেখ্যমিতি ভাবঃ1৩০৫। 

পাকাঘর্থমপি প্রজালিতোইপ্লির্খা কাষ্ঠানি ভম্মীকরোতি তথ। ভগবদর্থমপ্যনঠীয়মান! ভক্তিঃ 

সকামভাবে পুঁজ! করিলে ভক্তির হাস্তের নীমা থাকে না, মন্ত্র জপের অুষ্ঠান দেখিলে ভক্তি 
দুরে সরিয়া পড়েন) সমাধি ব৷ যোগের আশ্রয় গ্রহণ করিলে বহিঃপ্রদ্দেশে অবস্থিতি করেন, 

অতএব কে এরূপ ভক্তিকে লাভ করিতে পারে বল? তাৎপর্য, তাহার অন্থুগ্রহ ভিন্ন কেহই 
উহা! লাভ করিতে পারে না! | ৩*৩। 

হষ্টস্বদ্ধে বুত্রান্থরের উপাখ্যানের শেষভাগে লিখিত আছে ;-_বখন দেখিতেছি, শুদ্ধসত্ব 

দ্বেবগণ ও নির্শলাত্মা। খধিদিগেরও মুকুন্দচরণারবিন্দে ভক্তির প্রায়ই আবির্ভাব ঘটে না, তখন 
ছুরাচার বৃত্রান্থরের ভক্তি কিরূপে অন্সিয়াছিল ?। ৩০৪ । 

যাহা হউক, ধাহার মাহাত্ব্য মন্দরগিরির স্তায় মহৎ সেই শ্রীমতী ভক্তি দেবীকে নমস্কার; 

তাহারই প্রভাববলে কীটসদৃশ অতি সামান্ ব্যক্তি লোভপরায়ণ হইয়া, তদীয় মাহাত্ম্য সমৃদ্ধারে 
কতোস্তম হইয়াছে। তাৎপর্য ।--কীটতুল্য সামান্ত বাক্তি আমি তদীয় ০০০০৪ 
প্রয়াসী হইয়াছি ॥ ৩*৫। | 



১১শ বিলামঃ। ] গ্ঞ্হরিভক্তিবিলাসঃ ৭০১ 

ষষ্ঠে অজামিলোপাখ্যানারস্তে ।-_ 

কেচিৎ কেবলয়! ভক্ত্যা বান্দেবপরায়ণাঃ | অথং ধুস্বত্তি কাৎঙ্গ্েন নীহারমিব ভাস্করঃ 1৩, ৭ 

একাদশে শ্রীভগবছুদ্ধবসংবাদে ।-- 

ষথাগ্নিঃ স্থসমিদ্ধার্চিঃ করোতোধাংসি ভম্মসাৎ। তথা মছ্বিষয়া ভক্তিরুদ্ধবৈনাংমি কৃতত্বশঃ ।৩০৮। 

অতএবোক্তং তত্ৈব শ্রীকরভাজনেন।__ 
স্বপাদমূলং ভজতঃ প্রিয়স্থ ত্যক্তান্যভাবশ্ত হরি; পরেশঃ | 

বিকর্খ যচ্চোৎ্পতিতং কথঞ্দ্নোতি সর্ববং হৃদি সনিবিষ্টঃ ॥ ৩০৯॥ 

সর্বাণ্যেব পাপানি তৎক্ষণাৎ পাপোংপত্তিপমকাল এব দৃহৃতি ।৩*৬ তগনা ব্্ষচর্ধোণ শমেন 
চদমেন চ। ত্যাগেন সত্যশৌচাভ্যাং যমেন নিয়মেন চ॥ দেহবাগবুদ্ধিজং ধীরা ধর্শজ্াঃ 
শরন্য়ান্থিতাঃ। ক্ষিপদ্থাঘং মহদপি বেগুগুল্মমিবানলঃ ॥ ইতুযুক্তন্ত প্রায়শ্চিত্তস্তাতিদুষ্ষরত্বাশ্মখ্য- 

মেবান্তৎ প্রায়শ্চিন্তমাহ কেচি:দতি : কেচিদিত্যনেন একতা ভক্তিপ্রধানা বিরল! ইতি 
দর্শয়তি। কেবলয়া তপআরিনিরপেক্ষয়] | বাস্থদেবপরায়ণা ইতি নাধিকারিবিশেষণমেতৎ, কিন্তু 

অন্তেষামপদ্ধয়া তত্রাপ্রবৃত্েরর্ধাতেঘেব পধ্যবসানাদগ্থবাদমাত্রমূ। কাৎ্গ্গযেন যুলতোইঙ্গত- 

শ্চেত্যর্থঃ। তত্রান্নরূপো দৃষ্টাস্তঃ তাস্করো! নীহারং ততরুততম ইব। এবমত্র সমূলসাঙ্গাশেষপাপ- 

নাশোইভিপ্রেতঃ | পূর্ববঞ্চ অনলো বেণুগ্তল্মমেবেতি অনলম্ত ভূমান্তর্গতদহনা শক্ত্যা ভম্মাদেরপি 

বিদ্যমানতয়া সমূলাশেষপাপনিবৃত্তিরুক্তা | এবমপি পূর্ববতোহস্ত বিশেষোইবগন্তবাঃ ॥ ৩০৭ আস্তাং 

তাবছুত্বমভক্তেঃ কথ! যথা কথঞ্চিৎ ভক্ঞ্যাপি স্বত এব সমৃলাশেষপাপক্ষয়ঃ স্যাদিত্যাহ যথেতি। 

পাকাগ্র্থমপি প্রজ্জালিতোইগ্রির্যথা কা্ঠানি ভন্মীকরোতি, তথ! রাগাদিনাপি কথঞ্িন্মদ্বিষয়। 

সতী ভক্তি; সমস্তপাপানীতি। ভগবানপি স্বতক্তমাশ্চর্য্েণ সন্বোধয়তি অহো। উদ্ধব বিস্তরেণ 

শৃষ্থিতি ॥ ৩.৮॥ দেবধিভৃতাপ্তবুণামিতি নিরস্তরপূর্বক্লোকেন বিহিতকর্ধানিবৃততিমুক্ত। নিষেধ- 

অতঃপর ভগবন্তক্তিমাহাত্ম্য। তন্মধ্যে প্রথমে ভক্তিমান্ ব্যঞ্ধির কোনওরপ পাপ সংঘটন 

ঘটিলে, অন্ত গ্রকার প্রায়শ্চিত্ত পরিতগ করিতে হইবে । পল্সপুরাণে বৈশাখমাহাত্যো নারদ ও 

অন্বরীষসংবাদে লিখিত আছে;-_অগ্নি যেরপ প্রঙলিত হইয়। কাষ্টরাশি দহন করে, তাহার 

ম্যায় ভগবানের প্রতি ভক্তি করিলে, তাহ! সকল পাপরাশিকে তৎক্ষণাং,__অর্থাৎ পাপোতপত্তি- 

কালে দগ্ধ করিয়৷ ফেলে ।৩.৬ বষ্স্কন্ধে জামিলের ডাখ্যানের আরস্ভসময়ে লিখিত আছে;-_ 

কোনও কোনও ভগবন্তক্ত ব্যক্তি, সুর্যোদয়ে যেরূপ নীহার সংহার ঘটিয়৷ থাকে, তাহার ন্তায় 

ভগবানে অবিচলিত ভক্তি সংস্থাপন করিয়া, পাপরাশি নিঃশেষ করিয়া থাকেন।৩*৭। একাদশ- 

স্কন্ধে ভগবান্ ও উদ্ধবের কথোপকথনে বর্ণিত হইয়াছে; হে উদ্ধব! যেরূপ পাকাি কার্ধ্যর 

জন্ত প্রদীপ্ত অগ্নি, শিখা বিস্তার পূর্বক কাষ্ঠা্দি সকলকে ভন্ম করিয়া! থাকে, তাহার স্তায় মদ্ধিয- 
প্নিণী ভক্তি, বাগন। প্রবৃত্তি সমস্ত পাপরাশিকে বিনষ্ট করিয়া ফেলে। ৩.৮। একাদশক্কদ্ধে 

করভাঞ্জনের উক্তিতে প্রকাশ ;__যে হুরিতক্তি, দেহাদি বা অন্ত ভাব বজ্জিত হইয়া, 
প্রমাদনিবন্ধন কোনও নিষিদ্ধ কারের অনুষ্ঠান করেন, তাহা হইলে প্রতৃপাপপ্মাশরয়ী 



৭৩৯ ঈইঞজীহরিভত্তিবিলাসঃ। [ ১১শ বিলাস: 

দ্বারকামাহাস্তে চন্ত্রশশ্খাপং প্রতি শ্রীভগবতা ।__ 

মদুক্কিং বহতাং পুংসামিহ লোকে পরেহপি বা। 

নাশ্তভ:বিছ্ধতে কিঞ্চিৎ কুলকোটিং নয়েদ্দিবম্ ॥৩১। 

বিষয়ভোগেইপি তদ্দে।ষনিরাকরত্বম | 

একাদশন্বন্ধে তত্ব | -_বাধামানোইপি মন্তুক্তো বিষয়ৈরজিতেক্দিয়ঃ | 

প্রায়; গ্রগল্ভয়! ভক্ত্যা বিষয়ৈনভিভূয়ুতে ॥৩১১% 

কর্মাধিকারনিরসনত্বষ্। 

তত্রৈব।_ তাবৎ কম্মাণি কুব্রাত ন নির্ব্বিষ্যেত যাবতা। 

মৎকথাশ্রবণাদৌ বা শ্রদ্ধা যাবন্ন জায়তে ॥৩১১। 

লিমিত্ততরায়শ্চিনিবৃত্তিমাহ স্বপাদেতি। ত্যন্তঃ অন্তন্মিন দেহাদৌ দেবান্তরে ভাবে যেন। 

অতএব তন্য বিকর্মণি প্রবৃত্তির্ন সম্ভবতি। যচ্চ কথঞ্চিৎ প্রমাদাদিনা উৎপতিতম্ অকন্মাৎ 

প্রাপ্ত, ভবেৎ তদপি হরিধূ্নোতি। নঙ্ধ যমস্তক্ন মন্তেত তত্রাহ পরেশঃ পরমেশ্বরঃ | নন্থ শ্রুতি- 

স্বতী মমৈবাজ্জে ইতি ভগবদ্ধচনাৎ স্বাজ্ঞাভঙ্গং কথং হেত তত্রাহ প্রিয়গত। নন নায়ং পাপ- 

ক্ষয়ার্থং ভজতে তত্রাহ হৃদি সন্নিবি্ট:, ন হি বস্তৃশক্তিরর্থিতামপেক্ষত ইত্যর্থ; ॥ ৩*৯॥ অণ্ডভং 

পাপম্ অমঙ্গলং বা! পাপমূলকম্। তেঘাং কুলকোটিং ভক্তিরেব দিবং প্রীবৈরুষঠলোকং 

প্রীপয়তি ॥ ৩১০ ॥ 

বিষয়ৈ'বাধ্যমান আরুষ্যমাণোইপি। অতঃ প্রায়োইজিতেক্জরিয়ঃ প্রভল.ভয় সমর্থয়৷ | পরম- 

পদ্প্রদ্দানশক্তায়া অপি ভক্তেবিষয়াভিভবতো রক্ষণং কতরৎ প্রয়োজনমিতি ভাবঃ ॥ ৩১: ॥ 

ভক্তিমতঃ কর্মানধিকারাৎ কর্মত্যাগেহপি ন দোষঃ স্যার্দিতি ভক্তেমহাত্ম্যং লিখতি তাবদিতি। 

কর্্মাণি নিত্যনৈমিত্তিকাদীনি। যাবতা যাবৎ ন নির্ব্বিদ্যেত কর্ম্ফলেষু এহিকামুক্মিকবিষয়- 

ভোগেষু বা! বিরক্তো ন স্তাৎ। শ্রদ্ধা বিশ্বাসঃ প্রীতির্বা। আদিশবেন কীর্তনাদিভক্তিপ্রকারাঃ__ 

নির্কেদে জাতে মৎকথাশ্রবণাদিত্রদ্ধায়াং বা! জাতায়াং ন কুর্ধযাদি তার্থঃ। কর্্দণাং সাবধিত্বেন সাধ্য 

সিদ্ধে সাধনপরিত্যাগোপপতেঃ । বাশব্েন পূর্বতোহস্য পক্ষস্যাধিক্যং স্থচিতং, যে ব। মম্ীশ 

ইতিবৎ। টবরাগ্যে জাতেইপি কর্মত্যাগো যুক্: কিং পুনর্বৈরাগ্যন্ত ফলে শ্রবপাদৌ গাতে 

ভক্তের হ্ায়বিহারী হরি, তদীয় নিখিল পাপরাশি ধ্বংস করিয্না থাকেন 1৩৯৯ ভ্বারকামাহাত্য্ে 
চন্ত্রশশ্ার গ্রতি ভগবানের বাক্য এইপ্রকার;_ ধাহারা আমার ভক্তির বাহন, ইহ ব1 পর- 

লোকে তাহাদের কোনও প্রকার অস্ত 5 ঘটিতে পারে না; ফল কথা, ভক্তি তাহাদিগের 

কোটিকুলকে দিব্যধামে প্রতিষ্ঠিত করিয়৷ থাকেন। ৩১৭। 

বিষয় ভোগেও তদ্দোষনিরাকরত্ব। একাদশক্দ্ধে লিখিত আছে ;_য্দিও আমার ভক্ত 

অজিতেক্জিয় হয়! বিষয়ের বশীভূত হন, তথাপি গ্রগলভ ভক্তির প্রভাবে তিনি কখনও বিষয়- 

মগ ছন না। ৩১.। 

কর্মাধিকার-নিরসনত্থ,_ অর্থাৎ কর্করণে অধিকারনিবৃত্ধি। এঁ পুরাণেই প্রকাশ 1-যে 



১১শ বিলাসঃ।] স্রীশ্ীহরিভক্তিবিলাসঃ | ৭০৩ 

অতএবোক্তং প্রথমস্কন্ধে । - 

ত্যক্ত স্বধন্মং চরণাম্থুজং হরের্ডজবূপক্োইথ পতেততো ঘদদি। 
যত্র কক বাইভদ্রমভূদমুষ্য কিং কো বার্থ আপ্টোইভজতাং দ্বধন্্মতঃ ॥ ৩১৩ ॥ 

একাস্তিলক্ষণে ষচ্চ লিখিতং শরণাগতৌ । লেখ্যঞ্চ তত্তদ্বচনৈরেতত স্দৃঢ়তামিয়াৎ ॥ ৩১৪ ॥ 

মনঃপ্রসাদকত্বম্। 

প্রথমন্কন্ধে ।__ 

সবৈ পুংসাৎ পরে! ধর্ম যতে। ভক্তি রধোক্ষজে । অহৈতৃকা প্রতিহতা ষয়াত্মা স্থপ্রসীদ তি ৪৩১৭ 
০ শপ ৪ নিউ নিউটন ৮৮৮ শা শী” পপ শী পপ আস সপ | পে ০ শর সপ পপ সপ সপ শি তা 

সতীতি ভাব: ॥ ৩১৯। নৈষধ্যমপাচ্যুতভাববঙ্জিতমিতদিন! কাম্যকণ্দাদেরনর্থহেতুদাত্ত্িহায় 
হরের্লালাদিবর্ণনাব্ূপ! ভক্তিঃ কাধ্যেত্যুক্ত1, ইদানীং নিত্যনৈমিত্তিকাদিত্বধর্্মনিষ্ঠামপানাদৃত্য 
কেবলং হরিভক্তিরেব কাধ্যেত্যাহ ত্যক্তে,তি। স্বধর্্মং নিজনিজবর্ণাশ্রমধন্থং ত্য ক্তু1 | নঙথ স্বধর্্- 
ত্যাগেন ভন ভক্তিপরিপাকেণ ষদ্দি কৃতার্থো ভবেত্তহি ন কাচিচ্চিন্তা। যদি পুনরপকক এব 

ভ্রিয়তে ততো ভ্রশ্তেত বা, তদ। চ স্বধর্ম্মত্যাগনিমিতোইনর্থ; শ্তাদিত্যাহ, ততো! ভজনাৎ পতেৎ 
কথঞ্চিৎ ভ্রশ্টেৎ জিয়তে বা ষ্দি,তথাপি ভঞ্জিরসিকম্য কশ্মানধি কা রান্না নর্থশঙ্কা!। অঙগীকৃত্যাপ্যাহ। 

বাশব্ঃ কটাক্ষে। ত্র ক বা নীচষোনাবপি অমুষ্য ভক্তিরসিকস্য অভদ্রমতুৎ কিং,নাভূদেবেত্যর্থঃ। 
ভক্তিবাসনাসম্ভবনার্দিতি ভাবঃ | অভজস্তিতস্ত কেবলং স্বধন্মতঃ কে। বার্থ; প্রান্তঃ ৷ অভজতামিতি 

যী সম্বন্ধমাত্রবিবক্ষয়া। অতএব শ্রীভগবদগীতাস্থ্ সর্ধবাস্তে সর্ধবোপদেশসারঃ সর্বধন্মান্ পরি- 

ত্যজ্যেতি। একাদশস্কন্ধে চ তন্মাৎ ত্বমুদ্ধবোৎ্যজ্যেত্যাদি । তচ্চ সর্বমগ্রে শরণাপতৌ 
লেখ্যমেব ॥ ৩১৩ ॥ একাগ্টিপ্রকরণে আজ্ঞায়ৈবমিত্যাদিনা যল্লিখিতং তচ্চাগ্রে শরণাগতি প্রকরণে 

সর্ববধশ্মানিত্যাদিন! লেখ্যম্। এতৎ কর্্মাধিকারনিরসনং তাৎপধ্যদ্থার! সুদৃঢ়ং ভবতীত্যর্থঃ ॥৩১৪$ 

বৈ প্রসিছো নির্ধারে বা। পর উৎকৃঞ্ো ধর্শঃ সএব। যতো ধর্মাৎ। অহৈতুকী হেতুঃ 

ফলানুসন্ধানং তদ্রহিতা । অগপ্রতিহতা৷ 278 | য়! ভক্ত্যা আত্ম! চিত্তং স্বয়মেব সুষ্ঠ, 
২০৫৮৮৮৭৮ প পপ ্প্ শু 

কাল পর্য্যস্ত কর্মাদিতে নির্ব্বেদ উপস্থিভ না হয়, ও ষতদদিন আমার কথাপ্রসঙ্গ ্রন্ধাতক্ি 

প্রকাশিত না হয়, সে কাল পর্য্স্ত কশ্ানুষ্ঠান করিতে থাক । ৩১২। প্রথমস্কদ্ধে লিখিত হুই- 

যাচে ; ন্বধশ্ম পরিত্যাগ পূর্বক হরিপাদ্পদ্ম আরাধনা করিতে করিতে যদি কোনও ব্যক্তি 

অপকদশায় শ্খলিত, বা মৃত হয়, তাহা হইলে স্বধন্ত্যাগ নিবন্ধন কখনই তাহার অমঙ্গল ঘটিবে 

না । ফল কথা, হরিচরণ ভজন! না করিয়া, কাহার বা স্বধশ্মপালনে অর্থবৃদ্ধি ঘটিয়াছে ? 1৩১৩। 

পূর্ব্বে একাত্তি-লক্ষণ বিষয়ে ঘাহ! যাহা লিখিত হইয়াছে, এবং পরে শরণাগতি প্রকরণে যাহা 
লিখিত হইবে, সেই সকল বচনাহ্ছসারে ইহা অর্থাৎ কর্াধিকারনিরসনের দৃঢ়তা 

ঈ্লাড়াইবে | ৩১৪। 

মনের প্রসা্কত্ব। প্রথমন্কন্ধে বর্ণিত আছে ;--তগবানের প্রতি ফলাতিপদ্ধানবর্জিত যে 

অপ্রতিহৃত তক্তিসমাবেশ, তাহাই লোকের উৎকষ্ট ধর বলিম্া! গণা ; স্থৃতরাং তাহাই ছন্ষলের 
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অতএবোক্তমেকাদশে ।-- 

ধর্মঃ সতাদয়োপেতে বিদ্যা বা তপসান্থিতা। মন্তক্তযপেতমাত্মানং ন সম্যক প্রপুনাতি হিঃ৩১৬॥ 
পরমপাবনত্বম্ 

তব্রৈব।__ ভক্তিঃ পুনাতি মনিষ্ঠ। শ্বপচানপি সম্ভবাৎ ॥ ৩১৭ ॥ 
পরমধর্থাত্বম্। 

যষ্টে। &. 

এতাবানেব লোকেহন্মিন্ পুংসাং ধর্ম: পরঃ স্বতঃ | ভক্তিযোগো ভগবতি তন্নামগ্রহণাদিভি;৩১৮। 

অতএবোক্তং পাম্পে ।__কিং তশ্য বনুতির্ম সত: শাস্টৈঃ কিং বহুবিস্তৈঃ । 
বাজপেয়সহন্রৈঃ কিং ভ্তিরন্ত জনার্দীনে ॥৩১৯।॥ 

সব্বগুণাদিসেব্যতাকারিত্বম । 

পঞ্চমন্কদ্ধে শ্রীপ্রহলাদোক্তৌ।-_ রঃ 

যন্তান্তি ভক্তির্ভগবত্যকিঞ্চন। সর্বুণৈস্তত্র সমাসতে স্বরাঃ 

হরাবভক্তস্য কুতো মহদগ,ণা মনোরথেনাসতি ধাবতো বহিঃ ॥ ৩২* ॥ 

প্রসীদতীতি আহ্যক্ষি কফলমূ ্রম্॥ ৩১৫ ॥ অপেতং রহিতম্ ॥ ৩১৬॥ সম্ভবাৎ জাতিদোষাদপি 
পুনাতি ॥ ৩১৭ ॥ তশ্ত ভগবতো নামগ্রহণার্দি ঠিরিতি ভক্তে নণম গহণপ্রধানতাতিপ্রেতা 1৩১৮ ॥ 

মহ্ৈঃ সাধিতৈঃ কিম্ ॥ ৩১৯ ॥ অকিঞ্চনা নিষিঞচনা শুদ্ধ! বা। সর্ব্বে দেবাঃ সর্বগ্ত পৈধর্পজ্ঞানা- 

দ্বিভিঃ সহ তত্র সম্যগাঁতে নিত্যং বসন্তি। মহতাং গুণাঃ জানবৈরাগ্যাদয়ঃ প্রেমবিকারা বা,কুতো। 
ভবস্তি। তত্র হেতুঃ অনতি বিষয়ন্থথে তুচ্ছমোক্ষন্থখে বা মনোরথেন ন্ বহির্তক্রেদু'রে ধাবত:1৩২৭। 

কারণ। বাস্তবিক, সেই ভক্তি প্রভাবে জীবের চিত্তপ্রসন্নতা ঘটিয়। থাকে । ৩১৮। এই সম্বন্ধে 
একাদশ স্কন্ধে উক্ত হইয়াছে ;_-আমাতে ভঞ্চি করিলে যেরূপ পবিস্রত। ঘটে, সত্য ও দয়া সম্ব- 

লিত ধশ্বাহুষ্ঠান, বা তপন্তালহিত বিগ্যান্থশীলন, ইহার] ভক্তিবর্জিত আত্মাকে সেরূপে সম্যক্ 

প্রকারে পবিত্র করিতে সমর্থ নহে । ৩১%। 

পরমপাবনত্ব। এঁ একাদশে লাখত আছে :__ধে বাক্তি নিষ্ঠাপূর্বক আমার প্রতি ভক্তি 
প্রকাশ করিয়া! থাকে, সে চণ্ডালাদি জাতিদোষ হইতে মুক্ত হইয়া, পবিত্র হইয়া! থাকে '৩১।। 

পরমধর্খত্ব। ভগবানের নাম কীর্ভনাদি দ্বারা তাহার প্রতি ভক্তিপ্রকাশই লোকের উৎকষ্ট 

হক ধর্ম । ৩১৮। পদ্পপুরাণে প্রকাশ 7_থে ব্যক্তির জনার্দনে দৃঢ় ভক্তি বিরাজমান, তাহার 

নানাবিধ মন্ত্র জপ, বিস্তর শান্মানুসন্ধান, ও সহন্্র বাজপেয় যজ্ঞানুষ্ঠানের ফলে কি প্রয়ো- 

জন?। ৩১৯। অনন্তর সর্ববগ্তণাদিসেব'তাকারিত্ব । পঞ্চমঞ্ষদধে গ্রশ্বাদের উক্কিতে প্রকাশ; 

-_-ভগবানের প্রতি যাহার বিমল ভক্তির আবির্ভাব ঘটে, তাহাতে সকল দেবতা ও ধর্মম- 

জানাদি গুণপরম্পরা, আবিভূ্ত হইয়া থাকে; কিন্তু যে ব্ক্তিতে হরিছক্কি নাই, তাহাতে 

জানবৈরাগ্যাদি গুণ ব৷ অন্তান্ত দেবতার আবির্ভাব কির্পপে সম্ভবে? সুতরাং সে ব্যক্কি 
গৃহার্গি অনিত্যন্থথে মগ্ন থাকিয়া, বিষয়স্থ দর্শন করিয়া থাকে; যদি তাহাতে ও বঞ্চিত হয়, 

তৰে মনোরথসাহায্যে বিষয়স্থখপ্রত্যাশায় ভক্তির দুরদেশে প্রধাবিত হুইম্া থাকে । ৩২*। 



১১শ বিলালঃ।] শ্ীক্ীহরিভক্তিবিলাসঃ। ০৫ 

অহঙ্কারোম্ম.লনন্বমূ। 
চতুর্থে শ্রীপ্রবং প্রতি মনৃক্কৌ ।__ 

্বং প্রত্যগাত্মনি তা ভগবত্যনস্তে আনন্দমাত্র উপপন্নসমন্তশক্তো৷। 
তক্তিং বিধায় পরমাং শনকৈরবিদ্যাগ্রস্থিং বিভেতস্যসি মমাহমিতি প্ররূঢ়ম্ ॥ ৩২১ ॥ 

প্ীপৃথূং প্রতি শ্রীসনকার্দিহঃ।-_ 

. যৎপাদপঙ্কজপলাশবিলাসত ক্যা কম্মাশয়ং গ্রথিতমুদগ থয়স্তি সম্তঃ। 

তদ্বন্ন রিস্তমতয়ো৷ যতয়ে। নিরুদ্ধস্ত্রোতোগণাস্তমরণং ভজ বান্থদেবম্ ॥ ৩২২ ॥ 

আত্মানমন্বিচ্ছ বিমুক্তমাত্মদৃগিতি পূর্বমুক্তং তদম্বেষণফলমাহ ত্বমিতি। তদান্বেষণকাল এব। 
প্রত্যগাত্মনি পরমাত্মনি সর্ববান্ত্যামিণীত্যর্থঃ। অনন্তে অপরিচ্ছিন্নে। আনন্দমাত্রে হখমূত্বোঁ। 
ভগবতি শ্রারুঞ্চে। পরমাং নিফামাং বিশ্তুদ্ধাং বা। শনকৈর্বিধায়েতি পরমভক্তেছুর্ষরতয়! ক্রমে- 

ণৈব তৎসিদ্ধেঃ | ষদ্বা শনকৈঃ চিরং ক্রমেণ যোইবিদ্যারূপো! গ্রন্থিঃ তমিতি দুর্ভেদাতোক্ত1 | নন 

তাদৃশন্ত তদৈব কথং বিভেদো ঘটতে তত্রাহ, উপপন্নাঃ সম্পন্নাঃ সমস্তাঃশক্তয়ো ষন্রিন্। যদ্ধা 

উপপর্লানাং প্রপন্নানাং সমস্তাঃ শক্তয়ো যম্মাত্তম্মিন্লিতি। এবং প্রত্যগাত্মাদিতগবস্মাহাত্ম্া 
জ্ঞানেন পূর্ব্বং নিষফামভক্যকরণাদহঙ্কারাদ্যনপগমেন বৈরেণ কুবেরাম্থচরান্তয়া ঘাতিতা৷ ইতি 

বং প্রতি মনোর্বাক্যাভি প্রায়ঃ ৷ স চ কেবল শ্রীশিবসখানুগরক্ষার্থমেব বিভীষিকয়। স্তায়া- 
ভাসত ইত্যুহাং যথা কথঞ্চিপ্ক্তযা মুক্তেরপি স্থসিদ্ধেঃ ॥ ৩২১ ॥ 

এবং তাদৃশজ্ঞানেন পরমভক্ত্যাহস্কারোন্ম,লনং লিখিত্বা! ইদ্দানীং কথঞ্চিদপি ভজনেন তচ্চ 
স্তাদিতি দর্শয়তি ষৎ্পার্দেতি। যন্য পা্দপন্কজয়োঃ পলাশানি অন্গুলয়ঃ তেষাং বিলাস; কাস্তিঃ 

তশ্ত ভক্ত স্থত্যা । যদ্ব নৃত্যগীতািবিলাসরূপয়াপি ভক্ত্যা। কন্মাণ্যাশেরতে যন্মিন্নিতি 

কর্মাশয়োইহস্কারঃ তদ্রপং হথাদয় গ্রন্থিং কন্মভিরেব গ্রথিতং দৃঢ়ং বদ্ধং সন্তে৷ বৈষণবা! উদগ্থয়স্তি 
মোচয়স্তি। রিক্তা নির্বিশেষ! সর্বমূর্ন্তা মতিেষাম্! নিরুদ্ধঃ প্রত্যাহতঃ ম্োতোগণ 
ইন্জ্িয়র্গো যৈঃ। অরণং শরণম। ক্রোতোগণশব্বেনেদং থচ্যতে যথা গঙ্গাদিপ্রবাহশ্য কথ- 

ফিদপি যত্ধান্লিরোধঃ সম্ভবেদেবমিন্দ্রিয়স্যাপি। ভবতু বা কন্যচিদি্দরিয়স্য, সর্বস্য তু ন ভব- 
ত্যেব। যদি বা কদাচিৎ, কস্যচিদ্যতেঃ সর্বনিরোধো ভবতু নাম, তথাপ্যহস্কারোন্ুলনং সমাক্ 

 অহঙ্কারের উন্মুলনত্ব। চতুরথ্দ্ধে গ্রবের প্রতি মহ্ুর উক্তিতে এইরূপ লিখিত আছে) 
সেই ভগবান্ র্বান্তরাতম অনস্ত, সর্বশক্তিসম্পন্ন আনন্দমাত্র স্বরূপ; যদি তাহার প্রতি ভক্রি 

করা যায়, তাহ। হইলে আমি আমার ইত্যাদি অনিত্য দৃঢ় অহঙ্কার গ্রন্থি ছিন্ন হইতে পারে ।৩২১। 
এইরূপ পৃথু রাজার প্রতি সনকাদির উক্তিতে প্রকাশ ;-_ধা্ার পাদপন্মের অঙ্গুলি-বিলাসের 
প্রতি ভঙ্তি প্রদর্শন করিয়া, সাধুগণ আপনাদের অহঙ্কাররপ স্দৃঢ় হৃদয়গ্রস্থিকে যেরূপে ছেদন 
করিয়। থাকে, ভক্তিবিমুখ যতিগণ নিধিষয় ও নিরুদ্ধমতি হইয়াও সেইরূপে কর্মবন্ধন ছেদন 
করিতে পারেন না। এই জন্ত বলি, তুমি সর্বধশরণ্য ০০ সর্ববাস্তঃকরণে আরাধন। 
করিতে থাক । ৩২২। 



৭০৬ শ্রশ্ীহরিভক্তিবিলাসঃ। [ ১১শ বিলাসঃ । 

সর্ববমার্গাধিকত্বম্। 

তৃতীয়ে শ্রীকাপিলেয়ে ।_ 

ন যুজ্যমানয়! তক্ত্যা তগবত্যখিলাত্মনি ৷ সদূশোইস্তি শিব পন্থা যোগিনাং ব্রদ্ষসিদ্ধয়ে ॥ ৩২৩। 
ষষ্ঠে চ।-_ 

সতত্রীচীনে! হ্য়ং লোকে পন্থাঃ ক্ষেমোইকুতোভয়ঃ | স্ুশীলাঃ সাধবো যত্র নারায়ণপরায়ণাঃ ॥৩২৪ 

অতএবোক্তং দ্বিতীয়ে শ্রীবাদরামণিন। ।-__ 

ন হাতোইন্তঃ শিবঃ পন্থা বিশতঃ সংস্থতাবিহ। বাস্থদেবে ভগবতি ভক্তিযোগে যতো৷ ভবেৎ॥৩২৫ 

ভগবান ব্রদ্ধ কাৎ্ঙ্গযেনত্রির্বীক্ষ্য মনীষয়া ৷ তদধ্যবস্তৎ কৃটস্থো রতিরাত্মন্ যতো ভবেৎ ॥৩২৬ 
উই ০৮০ শশী শি শাশিসপশ পিশিশ। 

ন স্যাদেবেতি। অতঃ ক্লেষেণ রিক্তমতয়ঃ নির্বব দ্ধয় এবেত্যুক্তমূ। | যথা সন্তে। শুক্ত্যোদগ,থ- 

যস্ঠি যতয়শ্চ তদ্বন্নেতি সপ্ভ্যঃ পৃথক্ত্বেন নির্দেশাস্তক্তিবিমুখানাং যতীনাং তদিতরত্বমপ্যুক্তমূ। 
এবং তেষাং ভক্ত্যনাদরেণ নিন্দেতি দিক্ ॥ ৩২২॥ যোগাদিকমপি ত্রদ্মসিদ্ধয়ে আত্মতত্বপরি- 

্ক্তয়ে মুক্তয়ে ইত্যর্থঃ। ভক্ত্যা সদৃশ: শিবে। নির্বিিক্বো৷ মঙ্গলরূপো! বা পন্থা! নাস্তি ॥ ৩২৩॥ 
অয়ং পন্থা ভক্তিমার্গঃ সপ্ীচীনঃ সমীচীনঃ ঘতঃ ক্ষেমঃ কল্যাণমূ। ক্ষেমত্বে হেতুর্নকুতশ্চিদ্িস্াদে- 
য়ং যস্মিন্। ষদ্বা ক্ষেমঃ মক্লরূপোইকুতশ্চিন্তয়স্চ ৷ তদেবাহ যন্ত্র যন্মিন্ মার্গে স্থশীলাঃ কপালবঃ 

সাধবো নিফামাঃ অতে। ন জ্ঞানমার্গ বদসহায়তানিমিতং ভয়ং নাপি কর্মার্গবৎ মৎসরাদিযুক্তেভ্যো 
ভয়ং, তেষাং সঙ্গত্যা চ সর্ব! ক্ষেমমেবেতি ভাবঃ ॥ ৩২৪ ॥ 

অধুন। সর্ববমার্গফলত্বেন ভক্তেঃ সর্ববমার্গাধিকত্বমেব দ্রঢয়্তি ন হীতি দ্বাভ্যাম্। মস্তি চ সং- 

সরতঃ পুংসো বহবে। মোক্ষমার্গাঃ, কিন্তু যতঃ পথোইন্ুষ্টিতাৎ ভক্তিযোগো ভবেৎ, অতোহন্তঃ 

শিবঃ স্থখরূপো! নির্বিক্ষশ্চ পন্থ! নাস্ত্েবেত্যর্থ ॥৩২৫॥ অতস্তদাহ। ভগবান ব্রঙ্গ। কৃটস্থঃ নির্বি- 

কার: একাগ্রচিত্তঃ সন্গিত্যর্থঃ ত্রিঃ ত্রীন্ বারান্ কা্ম্েন সাকল্েন ব্রদ্ধ বেদম্ অস্বীক্ষ্ বিচার্যয, 

ভক্তির সকল পথ অপেক্ষা অধিকত্ব। তৃতীয়স্কন্ধে কপিলদেবের উক্তিতে প্রকাশ 7 যোগী- 

দিগের ত্রক্মজ্ঞান সিদ্ধিবিষয়ে অখিলাত্মা ভগবানে ভক্তিযোগ ব্যতিরেকে মঙ্গলবিধায়ক দ্বিতীয় 

পন্থা আর দৃশ্ত হয় না। ৩২৩। যষঠস্কদ্ধেও প্রকাশক ;-_-ইহ সংসারে ভক্তিপথই সমীচীন এবং 
পরমমঙ্গলবিধায়ক, ইহাতে কৌনও বিভীবিক! নাই, স্ৃতরাং নিত্যমঙ্গলময় ; অধিক কি বলিব, 
এই নারায়ণপরায়ণ স্থশীল সাধুজনই এই পথের নির্দিষ্ট পথিক । ৩২৪ । বিশেষত: দ্বিতীয়স্বত্বে 
শুকর্দেবের উক্তিতে প্রকাশ )- বান্ছদেব ভগবানে ভক্তি করিলে যেরূপ স্থখ লাভ হয়, সংসারী 

ব্যক্তির পক্ষে সেরূপ মর্গলজনক পন্থা আর দৃষ্ট হয় না। ৩২৫। ভগবান্ চতুরানন কি উপায়ে 
হরিতে আলক্তি ঘটিতে পারে, মনে মনে এই চিন্তা করিয়া, তিনবার সমগ্র বেদ বিচারে প্রবৃত্ত 
হন; তিনি অবশেষে একাগ্রচিত্তে চিন্তার পর বুদ্ধি বারা ভক্তিযোগের উপাদেয়স্বই স্বীকার 
করিয়াছেন। ৩২৬ । 

অতঃপর সর্বার্থসাধকত্ব.। বৃহম্নারদীয় পুরাণে নারদের উক্তিতে প্রকাশ আছে। /--জল 

যেরূপ সকল লোকের জীবন, সেইরূপ ভক্তিই সমস্ত সিদ্ধির জীবনম্বরূপ ;-_-অর্থাৎ ভক্তি, ব্যতি- 
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গর্বার্থসাধকত্বম্। 

বৃহয়ারদীয়ে শ্রীনারদোক্ো।__ 

যথা সমস্তলোকানাং জীবনং সলিলং স্বতম্। তথ' সমস্তদিদ্ীনাং জীবনং ভক্তিরিষ্যতে ॥৩২৭ 
জীবস্তি জস্তবঃ সর্ব যথ! মাতরমাশ্রিতাঃ। তথ! ভক্তিং সমাশ্রিত্য সর্বা। জীবস্তি সিদ্ধয়ঃ ॥' ২৮৫: 

ধ্জারোপণমাহাত্য্ে শ্রীবিষুদুতোক্ো।_ 
মহাপাতকযুক্তো ব৷ যুক্ত! বা সর্বপাতকৈঃ। ঈপ্দিতাং ভগবন্তক্ত্যা লভতে পরমাং গতিম্।৩২ন 
পাম্পে বৈশাখমাহাত্য্যে ষমক্রাহ্মণসংবাদে ।__ 
অপত্যং দভ্রবিণং দারা হার! হ্যাং হয়া গজাঃ। হ্থখানি স্বর্গমোক্ষৌ চ ন দূরে হরিভক্তিতঃ ৩৩ 
প্রথমস্কদ্ষে ।-- 

বাহ্দেবে ভগবতি ভক্তিযোগঃ প্রযোজিতঃ ৷ জনয়ত্যাশড বৈরাগ্যং জ্ঞানঞ্চ যদহৈতুকম্ ॥৩৩১॥ 
একাদশে চ ভগবছুদ্ধবসংবাদে 1 

যৎকন্মভির্যত্তপস! জঞানবৈরাগ্যতশ্চ যৎ। যোগেন দানধর্মেণ শ্রেয়োভিরিতরৈরপি। 

_ সর্বং ং মন্তক্তিযোগেন মন্তক্তো লভতেইঞসা। ্ বর্গাপবর্গং মদ্ধাম কথকিদঘদি বাঞ্তি ॥৩৩.। 

যতঃ আত্মনি হরৌ রতি্বেৎ তদেব মনীষা অধ্যবস্তৎ সমমান সব্ত্বেন বা নিশ্চিতবান্ ূ  
এবং রতিহেতুত্বেন ভক্তিযোগন্যৈব সন্মারত্বম। যদ্ব! কাধ্যকারণয়োরভেদদবিবক্ষয়! রতিরেব 
তক্তিযোগ ইত্যভিপ্রেতম্। যদ্বা যতো! ভক্তিযোগাৎ। তদ্দিতি তম্ ইতি ভক্তিযোগমাহাত্মযমুক্তম্ 
॥ ৩২৬ । সমস্তানাং সিদ্ধীনাং জীবনং ভক্তিরেবেতি তাং বিনা! ন স্থ্যরিতার্থ; ॥ ৩২৭ ॥ জীবস্তি 
সিধ্যন্তি ॥ ৩২৮॥ ঈন্সিতামভীষ্টাং পরমামৃত্কৃষ্টাং গতিং ফলম্ ॥ ৩২৯॥ হারা মনোহরাঃ 

মুক্তাবল্যো বা। তৈশ্চ সর্বাণি ভূষণানি উপলক্ষ্যন্তে। স্থুখানি রাজ্যাদিসম্পত্তয়ঃ | হরি- 

ভক্তিতো দূরে ন ভবস্তি, কিন্ত তদ্াশ্রিতানি। অতএব লতভ্যন্ত ইত্যর্থ; ॥ ৩৩* ॥ 
অহৈতৃকং শুফতর্কাদ্যগোচরম্ ওপনিষদমিত্যর্থ;ঃ। যঘ। নিষামজনপ্রাপ্যপদং যৎ মোক্ষাখ্যং 

বা তচ্চ। যদ্বা ফলাভিসন্ধিরহিতং প্রেম চ জনয়তীত্যর্ঘ; ॥ ৩৩১ ॥ ইতবৈস্তীর্ঘযাত্রাব্রতাদিভি- 
রপি শ্রেয়ঃসাধনৈর্সতাব্যং সবশুদধযাদি তৎ সর্ববমনায়াসেনৈব লভতে। তথা ম্ব্মপবর্গধ মন্ধাম চ 

রেকে কোন অর্থই দাধিত হয় না। ৩২৭। যেরূপ জঠরধারিণী জননীর দয়া-গুণে জীবসমূহের 
জীবনরক্ষা ঘটে, সেইরূপ ভক্তির আশ্রয়ে সকল সিদ্ধি জীবিতভাবে অবস্থিতি করে। ৩২৮। 

ধ্বজারোপণমাহাত্যযে বিষুদুতের বাক্যে বিবৃত হইয়াছে লোকে যে কোন মহাপাতকে 
লিপ্ত, বা সর্বপ্রকার পাতকে পতিত হউক না, কেবল একমাত্র ভগবানে ভক্তি প্রতিষ্ঠিত রাখিয়া 

ঈশ্লিত দিব্য গতি লীভ করিয়! থাকে ।৩২৯। পল্পপুরাণে বৈশাখমাহাত্ব্যে যম ও ব্রাহ্মণের 

কথোপকথনে ব্যক্ত আছে; -স্্ী, পুর, অর্থ, অট্রালিকা, মুক্তামালা, হয়, হস্তী, স্বর্গ ও মোক্ষ, 
এগুলির কেহই হরিভক্তির দূরে অবস্থিতি করে না; তাংপ্ধ্য ;_-হরিভক্তের পক্ষে এ সকল 
সখ দুর্লভ নহে। ৩৩০। প্রথমন্তন্ধে বর্ণিত আছে ;__-ভগবান্ বানুদেবে ভক্তিযোগ অস্কৃষিত 

হইলে, সত্বরই বৈরাগ্য ও শু্তর্কবিহীন জানের আবির্ভাব ঘটে। ৩৩১। একাদশস্কন্ধে ভগবান্ 



৭6৮ ু প্রীপ্রীহরিভক্তিবিলাসঃ | [ ১১শ বিলাসঃ। 

অতএবোক্তং দ্বিতীয়ে ।-_ 

অকামঃ সর্বকামে। বা মোক্ষকাম উদারধীঃ | তীত্রেণ ভক্কিযোগেন যজেত পুরুষং পরম্ ॥৩৩৩ 

মোক্ষাধিকত্বম্। 

তৃতীয়ে কাপিলেয়ে _ অনিমিত্ী ভাগবতী ভক্তিঃ সিদ্ধেগগরীয়সী। 

জরয়ত্যান্ত যা কোষং নিগীর্ণমনলো যথা |৩৩৪॥ 

গঞ্চমে শ্রীখষভদেবচরিতান্তে 1 

যস্যামেব কবয় আত্মানমবিরতং বিবিধবৃজিনসংসারপরিতাপোপতপ্যমানমন্ুসবনং স্নাপয়ন্ত- 

স্তয়ৈব পরয়া নির্বৃত্য৷ হৃপবর্গমাত্যস্তিকং পরমপুরুযার্থমপি হ্বয়মাসাদিতং ন এবা্রিয়ন্তে ভগ- 

বদীয়ত্বেনৈব পরিসমাধদর্বারথা | ৩৩৫ ॥ 

বৈৰষ্ঠং লভত এব। যদি বাঞ্ছতীতি বাঞ্ছ। তু নাস্তীত্যুক্তম্। তত্র কথঞ্চিদিতি রগাপবগা়োস্চ্তা- 

মন্থভবিতুম্। কিংবা স্বর্গে দেবতা; শ্রীবিষ্ং দরষটং স্বর্গ, ভক্তিবিস্বসাংসারিকছুঃখতরণার্থধাপবর্গং 

বৈকুঠলোকে সাক্ষাৎ মৎসেবার্থং চেত্যেবং গ্রকারেণ বাহস্তি চেদিত্যর্থঃ | বৈকুষ্ঠবাঞ্ছ৷ চ তত্রত্য- 

বিভূতিএবণাৎ ভক্তিরসপ্রুতত্বেনানন্তাপেক্ষাত্বাদা। ৩৩২ ॥ অকামঃ একাস্তভক্তঃ। সর্ব্বকামঃ 

্রক্মবর্চনকামন্তিত্যাদ্যষ্টক্লোকোক ব্রহ্ম বর্চসাদিকাম: উক্তাম্কাখিলকামো! বা! । উদ্দারধীর্মহাবুদ্ধি- 

শ্চেখ। তদা পরং পুরুষং শ্রীক্*ং ভজেং। তীব্রেণ দূঢ়েন। যঘ! অকামে! বৈরাগ্যকামঃ। 

উদ্দারধীঃ ভগবদেকপ্রাপ্রিকামো৷ বা। অন্তৎ লমানম্ ॥৩৩৩| অনিমিত্ব নিষ্ামা। সিদ্ধেমূ্কেরপি 

গরীয়সী। মুদ্রিশ্চানুষঙ্গিকী ভবত্যেবেত্যাহ, য! ভক্তি: কোষং লিঙ্গশরীরং জরয়তি ক্ষপয়তি। 

্রযত্বং বিনৈব সিদ্ধো দৃষ্টান্ত নিগী্ঘং ভৃক্তমন্ধং জাঠরোইগরির্রথ৷ জরয়তীতি। দেবানাং গুণলিঙ্গ।- 

নামিত্যা্দিশ্লোকো ইতর ন সংগৃহীতঃ, তত্র ভক্তিলক্ষণোক্তেঃ | গরী য়ন ভক্তেন্তব্রৈবোক্তং নৈকা- 

স্বতাং যে স্প্হয়ন্ি কেচিদিত্যদিঙ্লোকপঞ্চকেন। তদত্রান্থপযোগান্ন সংগৃহীতম্। এবমন্ত- 

দপৃহ্ম্॥ ৩৪৪। ভগবতি তশ্মিন্ বাহ্ুদেবে একান্ততো শক্তিরনয়োরপি সমনুবর্তত ইতি পূর্ব- 
-শ্পপাপ্পাাশ্পট পপি শীশিশীশ শা 

এবং উদ্ধবের কথোপকথনে লিখিত আছে ।--কর্িগণ কর্ধানুষ্ঠান, তপস্থিগণ তগপ্রানষ্ঠান, 

জ্ঞানী জ্ঞানচর্চা, বিরাগী বৈরাগ্যাবলম্বন,যোগী যোগসাধন, দাত দান ধশ্মান্ুষ্ঠান বা অত্যান্ত 

ম্লজনক সাধনায় যে ফল লাভ করিয় থাকেন, আমার ভক্ত ভক্তিযোগাবলম্বনে এ সমস্তই 
অনায়াসে আয়ত্ত করিতে পারে ; অন্য বথা কি, ইচ্ছা হইলে, ভক্তে স্বর্গ, অপবর্গ, এমন কি, 
আমার দিব্য ধামও লাভ করিতে পারে । ৩৩২। দ্বিতীয় স্কন্ধে উক্ত হইয়াছে ;_-যে ব্যক্তি 

নিষকাম, যাহার সকল কামনা! বর্তমান, ও কেবল মাত্র মোক্ষই' যাহার বক্ষ, সেই উদারবুদধি- 
ভক্ত, নিতান্ত ভক্তিযোগে পরম পুরুষ-_-আমাকে আরাধনা করিয়া থাকে ।৩৩৩। | 

মোক্ষাধিকত্ব। তৃতীয়ন্বদ্ধে কপিলের উক্কিতে বিবৃত হইয়াছে,__নিষ্কাম ভক্তি অবি- 

ভূত হইলে, উহা মুক্তি অপেক্ষা শ্রেঠ হইয়া থাকে; কারণ এই ভক্তিগ্রভাবেই মুক্তি 
প্রসঙ্গাধীন আবিভূ্তি হইয়। থাকে; ফল কথা, জঠরানল যেরূপ ভূক্ত অন্নকে পরিপাক করে, 

তাহার ন্যায় ভগবস্ূক্তি সন্বরে লিঙ্বশরীরকে ক্ষয় করিয়া থাকে । ৩৩৪। গধমন্কন্ধে ভ্ীধবড- 
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ঘাদশে চ ভরীমার্বণ্ডেযমৃদ্িস্ত প্রশিবোক্কৌ।_ 
নৈবেচ্ছত্যাশিষঃ ক্কাপি ব্রন্বধির্মোক্ষমপ্যুত। 

ভক্তিং পরাং ভগবতি লব্ধবান্ পুরুষেহব্যয়ে ॥ ৩৩৬ ॥ 

অতএবোক্তং পঞ্চমে শ্রীভগবস্তমুদ্দিশ্য বাদরায়ণিন। ।-_ 

যো৷ দুস্তাতজক্ষিতিহ্ৃতম্বজনার্থদারান প্রার্থ্যাং শ্রিয়ং স্থরবরৈঃ সদয়াবলোকাম্। 
নৈচ্ছননু ্ তহুচিতং মহতাং মধুছিটসেবানগরক্তমনসামভবোইপি ফন্তুঃ॥ ৩৩৭ ॥ 

একাদশে চ ভগবত ।-__ন পারমেষ্ট্যং ন মহেন্রধিষ্যং ন সার্বভৌমং ন রসাধিপত্যম। 

ন যোগমিদ্ধীরপুনর্ভবং বা মধ্যর্িতাত্তেচ্ছতি মহ্িনান্তৎ ॥ ৩৩৮। 

গদ্যান্তকির্থবর্তত এব। অতো! যন্তাং ভক্তাবেব ন তু যোগাদিযু অস্থসবনমবিরতং চাত্মানং 
পযন্ত ইতি পরমানন্দরসময়ত্বং হচিতম্। আত্যন্তিকং পরমপুরুষাথমপি। যদ্বা আত্যন্ত্িকং 
সাযুজ্যূপমপি। অতঃ পরমপুরযার্থমপ্যপবর্গং মোক্ষমূ। যদ্বা অপবর্গং মোক্ষমূ। আত্য- 

স্তিকং পরমপুরুার্থং শ্রীবৈকুঞ্ঠলোকমপি। এবং সতীদং গদ্যমগ্রে স্বত:পরমপুরযার্থতায়াং 

ষ্টবাম্। এবমন্যদপি জেয়মূ। স্বয়মানাদিতং আত্মনৈব প্রাপ্তমূ। যদ্বা ভগবতা স্বয়মেব দীয়মান- 
মপি। অনাদরে হেতৃঃ ভগবদীয়ত্বেনৈব পরিতঃ সমাপ্তাঃ সম্যক প্রাপ্তাঃ সর্ব পুরুযার্থ| 

ষৈঃ॥ ৩৩৫ ॥ আশিষঃ অভুাদয়লক্ষণাঃ। উত স্মিতৌ। তত্র হেতুঃ ভক্কিমিতি। অব্যয়ে পরি- 
পূরণে পুরুষে শ্ীকষে ॥৩৬। ঘ এবস্ৃতোইসৌ নৃপঃ স ক্ষিত্যাদীন্ নৈচ্ছদ্িতি যত তহুচিতম্। 

সদয়াবলোকাং ভরতম্য দয়! যথ| ভবতি এবমবপোকে। ষস্যান্তামিতি পরিজনাবলোকঃ শরিয়ামূপ- 

চরধ্যতে। যদধা সাক্ষান্তুতাং ভরতং রুপয়াবলোকয়স্তীমণপি সর্ববসম্পদধিষ্ঠাত্রীং লক্মীমেব। যতঃ 
মধুদ্ধিষঃ সেবায়াং ভক্তৌ কস্যাঞ্িদ্বা পরিচর্য্যামপি অন্গরক্তং মনোইপি ন তু গ্রবৃতং সর্কে- 
সরিয়ং যেষাং তেষাং মহতাম্ অভবঃ মোক্ষোইপি ফক্তত্তচ্ছ এব ॥৩৩৭॥ রমাধিপত্যং পাতালাদি- 

দেবের চরিতান্তে উল্লেখ আছে ; _কবিগণ যাহাতে পাপরূপ সংসারতাপতাপিত আত্মাকে 
অনবরত স্নান করাইয়া, পরমানন্দ উপভোগ করিয়। থাকেন এবং যাহার সাহায্য পরম পুরুতার্থ 
মুকরি প্রার্থনা ব্যতিরেকে ভগবতরুপায় আপনি আবিভূ্তি হইলেও তাহাতে আদর প্রকাশ 

করেন না, সেই ভগবস্তক্তিই সকল পুরুযার্থের বিধাত্রী, স্থৃতরাং ভঞ্*জন ভগবানের চিহ্িত 
পুরুষ বলিয়৷ স্ব গাবতঃই নকলপ্রকার পুরুষার্থ ই সিদ্ধ হইয়া থাকে । ৩৩৫। দ্বাদশস্বদ্ধে মার্ব- 
গেয়ের প্রতি শিবের বাকো প্রকাশ )-এই ব্রদ্মধি যখন অব্যয় পরম পুরুষের প্রতি ভক্তি প্রাতি- 
টিত করিয়াছেন, তখন ইনি কোনও প্রকার আশীর্বাদ, ব! মুক্তিলাভ কামন! করেন না। ২ | 

সেই নৃপতির মনোবৃত্তি ভগবস্তক্তি নিমিত্ত নিতান্ত লালায়িত, স্তরাং তিনি দুস্তাজ রাজা, ধন, 

জন, পুত্রকলত্রাদি বা স্থুরবরবাঞ্চিত যে রাজলম্ম্মী দয়ার আম্পদ হুইবার বাসনায় তাঁহার প্রতি 
দ্বীন ভাবে দৃষ্টিপাত করিতেন, তাহাকেও কামনা করেন নাই; কারণ, ধাহাদের অন্তঃকরণ 

অন্তর্যামী হরির সেবায় অন্থুরকত, তীপ্ভাদের পক্ষে পরমপুরুার্থবিধায়ক মোক্ষও তৃচ্ছ পদার্থ 

বলিয়া গণ্য।৩৩৭ একাদশ স্বদ্ধে ভগবানের উদ্চিতে উল্লেখ যে ভক্ত আমাতে একান্তভাবে 



৭১ শবীস্ীহরিভক্তিবিলাসঃ| [ ১১শ বিলাসঃ। 

অতএবোক্তং হষ্ঠে শ্রীরুদ্ধেখ ।-_- 

বাস্থদেবে ভগবতি ভক্তিমৃদ্বহতাং নৃণাম্। জানবৈরাগ্যবীর্ধ্যাণাং নেহ কশ্চিদ্যপাশ্রয়ঃ।৩৩১1 

বিষুপুরাণে চ শ্রগ্রহলাদেন।__ 
ধর্্ার্থকামৈ: কিং তস্ত মুক্তিস্তন্ত করে স্থিতা। 

সমস্তজগতাং মূলে যস্য ভক্তি; স্থিতা ত্বয়ি॥ ৩৪০ ॥ 

অতএবোক্তং নারমিংহে। পত্রেধু পুষ্পেযু ফলেষু তোয়েঘক্রীতলভ্যেযু সদৈব সংস্থ। 
ভক্ত্যা সথলত্যে পুরুষে পুরাণে মুৌ। কিমর্থং ক্রিয়তে প্রযত্ুঃ ॥ ৩৪১। 

অতএবোকজজং প্রথমন্কন্ধে।- 

আত্মারামাশ্চ মূনরো নির্ন্থা অপুযরুক্রমে। কুর্বস্ত্যাহৈতুকীং ভক্তিমিখভ. তগুণো হরিঃ1৩৪২। 

স্বামামূ। অুনর্ভবং মোক্ষমপি। পারমেষযাদাুনর্বাস্তেঘেযু ভ্রমেণ প্রীভগবন্কেন্যুনি়া 
তেষাং নুমনতাতি গ্রাক্নেণৈবং ব্যাখ্যেয়ম্। পারমেষ্ঠ্যমপি নেচ্ছতি কিন্পুনর্মহেন্্রধিষ্যমিত্যাদি। 

মদ্বিন। মাং হিত্ব! অগরেচ্ছতি, অহমেব তদ্য শ্রেষ্ঠ ইত্যর্থঃ। যদ্ধা ম্ধিনা মন্তক্তিং বিন! অন্তৎ 
প্রীবৈকুণ্ঠবাসাদিকমপি নে স্তীত্যর্থঃ ॥ ৩৩৮ ॥ 

তদেব সর্বনৈরপেক্ষোণ দ্রঢ়়তি বাস্থদেব ইতি দ্বাভ্যাম্। জানবৈরাগ্যয়োবীর্্যং বলং যেষাং, 

তয়োরপি বী্ধ্যং যেভ্য ইতি বা। বাপাশ্রয়: বিশিষ্টবৃদ্ধা। আশ্রয়ণীয়োইর্থে৷ নান্তি॥ ৩৩৯ ॥ করে 
স্থিত! অধীনাভূদিত্যর্থঃ। অতন্তস্যামাদরো! নাস্তীতি ভাবঃ | যদ্বা স্বাশ্রিতেভ্যো মুমুক্ষত্যো 
দাতুং করে গৃহীতেত্যর্থ: | অত্তত্যাং স্বার্থাভাবান্মৈরপেক্ষ্যমেব মিদ্ধমূ। সমস্তজগতাং সাধকানাং 
সিদ্ধানাঞ্চ সপ্গেষাং মূলে আশ্রয়ে । অতে। মূলাপেক্ষয়া পত্রাদিস্থানীয়ান্যপেক্ষ্যাণ্যেবেতি ভাবঃ. 
/৩৪০| অক্রীতেষু চ তেষু তথাপি লত্যোষু সংস্। যা ভাবে কঃ ক্রয়ংবিনাপি লভ্যোধিত্যর্থঃ। এবং 

ভক্তিসাধনানা: হুলভতা দর্শিতা। ভক্ত! চ স্থলভে পুরাপি নরঃ পুরাণঃ শ্রীকৃষ্ণ ইত্যর্থ; তশ্মিন্ 

ইতি ভনীয়সা স্থসাধ্যতা । মুণক্তা প্রযত্বঃ কিমর্থ: ক্রিয়তে, আম্যাঙ্গিকত্বেন তস্যাঃ স্বত এব 
সিদ্ধেঃ। 'িংব! সাধ দিদ্ধে সাধনপ্রয়াসান্থপযোগাৎ। পরমবস্তনি সুলভে তুচ্ছবন্বর্থং প্রয়াসো- 
ইচ্ছচিত ইতি॥ ৩৪১॥ আত্মারামা র্বনি্ঠা অপি। অতএব নিগ্স্থা গরস্থেত্যো নিগতাঃ। 

আত্মসমর্পণ করিয়াছে, সেই বাক্তি আমা ব্যতিরেকে কি. র্মনোক, কি দেবেম্্রলোক, ? কি 

সার্বভৌমত্ব, কি পাতা লাধিপত্য, কি নির্বাণ মুক্তি, কিছুরই কামন! করেনা ৷ ৩৩৮। হ্ঠস্দ্ধে 
রুদ্রমূথে উল্লেখ,__যাহাদের জান ও বৈরাগ্য প্রভাবসম্পন্ন এবং যাহারা বাকুদেবে একাস্ত ভক্তি- 
মান্, তাহারা ভক্তি অপেক্ষা আর কোনও পদার্থকে উৎরষ্ট বলিয়া স্বীকার, বা! তাহার আশ্রয় 

গ্রহণ করেন] । ৩৩৯। বিষুঃপুরাণে প্রহলাদের কথায় প্রকাশ 7__নিখির জগতের মৃরস্বরূপ 
আপনাতে যাহার ভক্তি প্রতিষ্টিত, ধর্শ, অর্থ বা কামে তাহার লক্ষ্য হইবে কেন? বাস্তবিক, 
মুক্তিই তাহার করস্থ হইয়া! থাকে। ২৪*। অতএব নৃসিংহ পুরাণেও ব্যক্ত আছে 7 যেক্ধগ 
ক্রয় না করিলেও পত্র পুষ্প ফল ও জল লাভ করা যায়, 'সেইরপ ভক্তিগ্রভাবে ভগবান্কে 
নাভ করিতে পারিলে কিজন্য লোক মৃ্তি-প্রত্যাশী হইবে বল 1। ৩৪১1...প্রধমন্বদ্ধে লিখিত 



১১শ বিলান:।] শশ্রহরিভক্তিবিলাসঃ। 1১১ 
প্রীবৈকুষ্ঠলোকপ্রাপকত্বম। 

বামনে।-- 

যেষাঞচক্রগদাপাণৌ ভক্তিরব্যভিচারিণী । তে যাস্তি নিয়ত স্থানং যত্র যোগেশ্বরো হরিঃ ॥ ৩৪৩| 
স্বান্দে।-_ 

মুনির্জাগাপরো নিত্য দৃঢভজিঞ্জিতেন্রিয়ঃ । স্বগৃহেইপি বসন্ যাঁতি তদ্দিষ্কোঃ পরমং পদম্৩৪৪। 

তৃতীয়স্কদ্ধে গ্রবৈকুষ্ঠবর্ণনে ।__ 

যষধ ব্রজ্ত্যানিমিযামৃষভা বৃত্ত দুরেষমা হাপরি নঃ স্প্হণীয়শীলাঃ | 
ভর্তূমিথ:ঃ সৃষশমঃ কখনাহুরাগবৈক্লবাবাষ্পকলয়া পুলকীকুতাঙ্গাঃ ॥ ৩৪৫। 

তছুকং গীতা যদ] তে মোহকলিলং বুদ্ধিবর্ণতিতরিষ্যতি। তদা গন্তাসি নির্বেদং শ্রোত- 

বাস্য ক্রতম্য চেতি। যদ্ধা, গ্রস্থিরেব গ্রন্থঃ নিবৃত্ত গ্রস্থয় ইত্যর্থঃ। নঙ্থ মুক্তানাং কিং 
ভক্ত্োত্যাদিসর্বাক্ষেপপরিহারার্থমাহ ইথস্ত,তগুণ ইতি। অত্যনির্বচনীয়পরমাকর্ষকভক্তিগুণত্বা- 
দিত্যর্থঃ | তচ্চ শ্রীভাগবতাম্বতোত্তরথণ্ডে বুৎপাদিতমেবান্তি ॥ ৩৪২॥ যোগেশ্বরো৷ ভক্তিযোগ- 

প্রাপ্যঃ ॥ ৩৪৩ ॥ জাপ্যং ভগবতো। মন্ত্র; নাম বা তৎপর: অতো দৃঢ়তক্তিঃ অতএব জিতেন্দিয়ঃ 
বিপরীতো! বা হেতৃহেতুমন্তাবঃ ॥ ৩৪৪ ॥ 

যচ্চ নোইম্মাকং সর্বদেবান'মুপরি স্থিতং ব্রজন্তি। কে অনিমিষাং দেবানামৃযভঃ শেষ্ঠে। হরি- 

্তস্যানবৃত্ত্া ভক্ত্যা দুরে যম! যেষাং তে। যদ্ধা। দুরীকৃতযমনিয়মাঃ। দুরেইহম ইতি পাঠে দুরী- 
কৃতাহঙ্কার। ইত্যর্থ:। শ্পুহণীয়ং করুণাদি ভগবস্তজনাদি বা শীলং স্বভাবে যেষাম্। যদ্ব! অন্মং- 
প্রারথ্যং শীলং যেষাম্। কিঞ্ ভর্তূহরে্যং নুযশস্তস্য মিথ: কথনেন যঃ প্রেমাবিতাবস্তেন বৈরুব্যং 
বৈবস্তং তেন যা বাপকল! তয়! সক পুলকীকৃতমঙ্গং যেষাং তে। ইত্যন্থবৃত্তিলক্ষণমুক্তমূ। যথা 

তথাভৃতাঃ সস্তো ব্রজ্তীতি গমনপ্রকারঃ | যদ্বা ন উপরীতি ব্রক্জতাং বিশেষণং, নিরহঙ্কার- 
এপ পা ০. এ পর এ 

আছে;- খাহারা ত্রহ্মনিষ্ঠ এবং ধাহাদ্দের কর্মবন্ধন ছিন্ন হইয়াছে, এরূপ মুনিগণও বিপুল- 

বিভব কেশবে নিষ্কাম ভক্তি করিয়া থাকেন; তাৎ্পর্ধ্,_গুণময় হরির গুণ এইরূপ যে, 
তাহাকে পাইবার জন্ত মুক্ত ও বিষয়ী, সকলেই বাগ্রচিত্। ৩৪২। 

শ্রবৈকুঠলোকপ্রাপকত্ব। - বামনপুরাণে বর্ণিত আছে ;_-ধাহার! চক্র ও গদাপাণি পুরুষে 

ভক্তির ব্যভিচারভাব প্রকাশ করেন না, তাহার। তত ভক্তিযোগলভ্য হরির সেই নিত্যধামে 

গমন করিয়! থাকেন। ৬৪৩ । স্ন্দপুরাণে প্রকাশ ;--ধে মুনি নিত্যকাল ভগবানের নামমন্ত্র জপ 

করিতে থাকেন এবং তাহার প্রতি দৃঢ় তক্তিমান্ ও জিতেন্দ্রিয় হন, তিনি গৃহবাসী হইলেও 
বৈহুষ্ঠবাসী হইয়! থাকেন। ৩৪৪। তৃতী়স্বন্ধে বৈকুণ্ঠবর্ণনায় লিখিত আছে )-_যাঁতারা নিরহস্কার 

এবং আমাদের অপেক্ষা ও সমধিকযোগশক্তিসম্পন্ন, সেই সকল ব্যক্তিই বৈকু$ধামে যাইতে 
সমর্থ। (বাস্তবিক,) তাহার! নিরম্তর দেবাদিদেব হরির অন্বৃত্তি নিবন্ধন এত দূর গ্রভাবসম্পন্ 

হইয়া! থাকেন যে কৃতান্তও তাহাদের নিকটে অগ্রসর হইতে সাহমী হয় না। তাহাদের তৰ্তি- 
নত্বন্ধে কি অধিক বলিব, যখন পরম্পরে উত্তমক্লোক সেই হরির গুণকীর্তনে অস্থরাগী হন, তখন 



৭১২ স্ীশ্রাহরিভক্তিবিলাসঃ । [ ১১শ বিলাস:। 

দশমে চ ্রীব্রক্ষত্বতৌ | _ ্ 
পুরেহ ভূমন্ বহবোইপি যোগিনস্ত্দর্পিতেহা নিজকর্ম্দলবয়] | 
বিবুধ্য তক্ত্যিব কথোপনীতয়া প্রপেদিরেইক্সোইচ্যুত তে গতিং পরাম্ ॥৩৪৬ ॥ 

বৃহন্নারদীয়ে ভগবত্বোষপ্রশ্ত্োত্তরে ।-__ 

সর্বদেবময়ে! বিষ: শরণার্তি প্রণাশনঃ। স্বভ ্বংসলে। দেবে! ভক্তযা তুষ্যতি নান্তথা ॥ 
সধমস্কন্ধে শ্রীপ্রহ্থাদন্ত বালোপদেশে ।__ 

নালং দ্বিজত্বং দেবত্বমৃযিত্বং বাইস্থরাত্মজাঃ। গ্রীণনায় মুকুন্দস্য ন বৃত্তং ন বহুজতা। 
নদানং ন তপো নেজ্যা ন শৌচং ন ব্রতানি চ। প্রীয্নতেইমলয়া ভক্তযা হরিরন্তদিড়ম্বনম্।৩৪৭1 
নৃসিংহত্বতৌ চ।-_মন্যে ধনাভিজনরূপতপঃশ্রতৌজস্তেজঃপ্রভাববলপৌরুববুদ্ধিষোগাঃ। 

নারাধনায় হি ভবস্তি পরস্য পুংসে ভক্ত] তুতোষ ভগবান্ গজযৃখপায় ॥৪৪৮। 

ত্বাদপ্যম্মতোহপি যেইধিকান্তে: ইত্যর্থ; ॥ ও ॥ ৩৪৫ ॥  ভই্যিব বৈকৃঠপ্রাধিনন্তথেত্যত সদাচারং 
প্রমাণয়তি। ভুমন্ হে অপরিছিন্নমাহাত্ময, ইহলোকে পূর্ববং যোগিনোইপি সম্তঃ যোগৈজান- 
মগ্রাপ্য পণ্চাত্বদর্পিতেহাঃ ত্বয়ি অর্পিতা লৌকিকাপি ঈহ৷ চেষ্টা যৈস্তে। নিজকর্মলবয়। ত্বদগিতৈ- 
নিজৈঃ কর্ম্মভিধর্শবলক্ষ ণৈলবয়। | অর্পিত লৌকিক্যপি ঈহা! চ নিজকন্মানি চ তৈলয়েত্যেকং 
বা পদমূ। কথোপনীতয়া কথয়। ত্বংমীপং প্রাপিতয়!। ষদ্বা কথয়! উপস্থাপিতয়! কথা প্রধানয়ে- 
ত্যর্চ,। যদ্ধ প্রবর্তিতযেত্যর্থ:ঃ | ভজ্যিব বিবুধ্য তত্বং জ্ঞাত্বা অঞ্জ: স্থখেনৈব তে পরাং পরমাং 
গম্যত ইতি গতিং গম্পদৎ প্রাপ্তাঃ।৩৪৬। হে অস্থ্রাঞ্জাঃ দেবত্বাদিকং মুকুন্দস্য প্রীণনায় নালং 
ন সমর্থং। বৃত্ত সাচার; | অমলয়! নিষ্কাময় বিশুদ্ধয়। বা। বিড়ম্বনং নটনমাত্রং ন তু তাত্বিক- 
মিত্যর্থ/৩৪৭।অভিজনঃ সংকুলে জন্ম । রূপং সৌন্রধ্যম্। তপঃ শ্বধশ্মীচরণমূ। শ্রুতং পাণ্ডিত্যম্। 

 অবশতা ও বাণপ নিগমনিবন্ধন তাহাদের কলেবর পুলকিত হইয়া থাকে ; ফল কথা, ভাহাদের 
স্বভাব সকলেরই স্পৃহণীয় ॥ ৩৪৫ | দশম ন্কদ্ধে ব্রদ্ধার স্তবে উল্লেখ আছে ।_-হে অপরিস্চিন্ন- 
মাহাত্ম্য! পূর্ববকালে ইহলোকে অনেকানেক যোগপথাশ্রয়ী ব্যক্তি যোগবলে আপনার স্বরূপত্ 
উপলব্ধি করিতে না! পারিয়া, যাবতীয় পৌকিক চেষ্টা সকল তোমাতে সমর্পণ করিয়াছিলেন, 
তদনস্তর শিজকন্দার্পণলন্ধ ও স্বদীয় কথ শ্রবণজনিত ভক্তিলাভে আত্মতত্ব জানিতে পারিয়া, 
মহাহখে আপনার দিব্য গতি লাভ করিয়াছেন । ৩৪৬। 

শ্রীভগবতোষণ। বৃহন্না রদীয়পুরাণে ভগবতোধণ প্রশ্নোত্তরে প্রকাশ ১ যিনি শরণাপন্নের পীড়া- 
নিবারক, আপনার ভক্তের প্রতি একান্ত বংসল, সেই সর্ববদেবময় হরি কেবল ভক্তিতেই তুষ্ট 
থাকেন, অন্ত প্রকারে তাহার তুষ্টি ঘটে না। সপমস্বন্ধে প্রহ্বাদের বালকদিগের গ্রতি উপদেশ- 
বিষয়ে বর্ণিত আছে; - হে অন্থ্রহুতগণ | বর্ষ, দেবন্, খাষিত্ব, সথ্ত্ত বা বহুজতা, এ সকলে 
শ্রীকফের গ্রীতি সঙ্ঘটন হয় না। কি দান, কি তপস্ঠা, কি যঙ্জানুষ্ঠান, কি পবিত্রতা, কি 
ব্রতাদি, কি অন্ত আয়োজন, কিছুই প্রেমময় হরির শ্রীতিপ্রদ নহে, তিনি কেবল নির্খবল ভক্তি- 
যোগে গ্রীত হইয়। থাকেন? ইহা ভিন্ন অন্ত সমত্তই বিডখন অর্থাৎ নাট্যমাঞ্জ। ৩৪৭ নৃসিংহত্তবে 



১১শ বিলাসঃ। ] শঃঞীহরিভক্তিবিলাসঃ। ৭১৩ 

অন্তত্রাপি ।-_- ব্যাধ্যাচরণং প্ষবস্য চ বয়ো বিদ্যা গজেন্দ্রস্য কা 

কুজায়াঃ কিমু নাম বূপমধিকং কিন্তৎ স্থদায়ো৷ ধনম্। 
বংশঃ কো বিদুরস্য যাদবপতেকুগ্রস্য কিং পৌরুষং 
ভক্ত্যা তুষ্যতি কেবলং ন চ গুণৈর্ভক্তিপ্রিয়ো মাধব: ॥ ৩৪৯॥ 

অতএবোক্তং শ্রীভগবতা | _ 
পত্র পুষ্পং ফলং তোয়ং যো৷ মে তক্ত্য। প্রষচ্ছতি ৷ তদহং ভক্ত,যপন্তমন্ত্রামি প্রযতাত্মন: ॥৩৫০। 
পঞ্চমন্কদ্ধে শ্রীহনূমতোক্তম্।__ 

ন জন্ম নূনং মহতে। ন সৌভগং ন বাঙ্ন বুদ্ধির্নাকৃতিস্তোষহেতুঃ । 
তৈর্ধঘিন্ষ্টানপি নো বনৌকসশ্চকার সখ্যে বত লক্ণাগ্রজঃ ॥ ৩৫১ ॥ 

ওজ: ইন্রিয়নৈপুপ্যম্। ঠেজ: কান্তি: প্রভাব প্রতাপ: । বলং শরীরশক্তিঃ। পৌরুষম্ উদ্যম: । 
বুদধিঃ প্রজ্ঞা। যোগোহষ্টাঙ্গঃ। এতে ধনাদয়ো দ্বাদশাপি গণাঃ পরস্য পুংসঃ শ্রীক্চস্য তবা- 

রাধনায় সাধনায় ভজনোপকরণায়াপি ন ভবস্তি কিমুত তুষ্ট । হি যত: কেবলয়! ভক্ত গজে- 
রায় তুষ্টোইভবৎ ॥৩৪৮। ব্যাধস্য।চরণং কিং, গ্রুবস্য চ বয়ঃ কিং, বিছুরস্য বংশঃ কঃ, অপি তুন 

কোহপি, দাস্যাং জাতত্বাৎ। ঘাদবপতেকগ্রসেনস্য । অতঃ কণ্মবয়োবিদ্যাদিভিওপৈর্ন তুষ্যুতি 
কিন্তু কেবলং ভক্ত্যৈব। যতঃ ভক্কিরেব প্রিয় প্রীতিকরী যস্য সঃ॥ ৩৪৯ ॥ ভক্ত্য! প্রীত্যা 

উপন্থতং স্বীরুতং যথা সাততথাশ্লীমি। প্রষতাত্মনো নিফামস্য ॥ ৩৫০॥ ন তস্য তোষহেতুঃ 
সৎকুলজন্মাদি, কিন্তু তক্তিরেবেত্যাহ ন জন্মেতি। মহ্তঃ পুরুষাজ্জন্ম । যৃছ। মহতো৷ বৈষ্ণবস্যাপি 
ন তোষহেতুঃ কুতো ভগবত ইত্যর্থঃ। মৌভগং সৌন্বধ্যমূ। আকৃতির্জাতিঃ। যদযস্মাৎ 

তৈশ্ডন্সাদিভিবিহৃষ্টান্ ত্যক্তানপি নো! বনচরান্ বত অহো৷ লকম্ষ্ণাগ্রজোহপি সথিত্বে 
কৃতবান্ ॥ ২৫১ । 

বর্নিত আছে,অমি অনুমান করি, সৎকুলে জনম, অর্থপ্রাচূধ্য, শরীরসৌন্দর্ধ, তপোবল, পাপ্ডিত্য, 

তেজ, ইন্দ্রিয়পটুত্ব, প্রভাব, দৈহিক বল, পৌরুষ, বুদ্ধি, ও অষ্টাঙ্গযোগ প্রভৃতি, ইহারা কেহই 

হরির প্রীতি সমুখপাদনে সমর্থ নহে; ষদ্দি তাহা হইত, তাহা হইলে ভক্তি দ্বার। গজেন্দ্রের প্রতি 

তিনি এরূপ পরিতুষ্ট হইলেন কেন?1৩৪৮। ন্যত্র আলিখিত আছে; ব্যাধের কি ব্যবহার, 

বের কি বয়স, কুজার কি বূপগৌরব, সামার কি ধনমরধ্যাদা, বিছুরের কি বংশ, বা 

যাদবপতি উগ্রসেনের কি পরাক্রম-পরিচয় ছিল? কিন্ত ভগবান্ ইহাদের প্রতি প্রীত হইবার 
কারণ, একমাত্র ভক্তি বাস্তবিক, এই কারণে তিনি ভক্তিপ্রিয় মাধব বলিয়৷ কীগিত হইয়। 
থাকেন। এই সম্বন্ধে ভগবানের উক্তিতে প্রকাশ ;__যে পকল নিফাম ভক্ত মনের প্রীতিতে 

ভক্ির নহিত আমার উদ্দেশে পত্র, পু্প, ফল, বা জল সমর্পণ করে, আমি ভক্কিদত্ত সেই নকল 

পদার্থ স্বয়ং ভক্ষণ করিয়া থাকি। ৩৫০। পঞ্চমস্কন্ধে হনৃমানের কথায় বিবৃত আছে ;-_-সদ্বংশে 

জন্ম-পরিচয়, রূপ-গৌরব, বাক্পটুতা, বুদ্ধিচাতুর্ধ্য, বা প্রসিদ্ধ জাতি, এ নকলে ভগবানের 'প্রীতি 

সংঘটিত হয় না,কেবল.ভক্তিই তাহার প্রীতির কারণ ; যদি তাহা না হইবে, তাহ। হইলে আমা- 
ও 
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শ্রীভগবতসঙ্গমকতম্। 

ভগবদগীতান্ত্ব।__ 
ভক্তযা ত্বনন্তয়া শক্যঃ অহমেবংবিধোইজ্ঞন। জ্ঞাতুং দর তত্বেন প্রবেষ্ঞ্চ পরস্তগ ॥৩৫২। 

একাদশস্কন্ধে চ-_শ্ভগবছুদ্ধবসংবাদে 1 

যথাগ্রিনা হেম মলং ভ্রহাতি খ্লাতং পুনঃ স্বং ভজতে চ রূপম্। ৃ 

আত্ম৷ চ কর্মানুশয়ং বিধৃয় মন্তক্তিযোগেন তজত্যথো মাম্ ॥ ৩৫৩ | 

কিঞ__ 
ভক্ত্যোদ্ধবানপামিন্যা সর্বলোকমহেশ্বরম। সর্বোৎপত্তাপ্যয়ং ব্রন্ম কারণং নোপষাতি সঃ ॥৩৫৪। 

্তগবদ্ধশীকা রিস্বমূ। 

পাদ্মে কাণ্িকমাহাত্যো শ্রীনারদশৌনকসংবাদে 1 

তক্তিং মুক্তিং হরিরদ্যাদচ্চিতোইন্যত্্র সেবিনাম্। . 

ভক্তি্চ ন দদাত্যেষ যতো বস্তাকরী হরেঃ ॥ ৩৫৫ ॥ 

__ তষ্থি কেনোপায়েন তবং প্রাঙধং শকান্তত্রাহ ভক্তযেতি। অনন্তয়। মদেকনিষয। বিশুদ্ধ বা 
ভক্ক্যা। এবন্ভুতো৷ িশ্বরগোইপরিচ্ছযোহথচ শ্রীদৈবকীগর্তগাতঃ শ্রীষশোদালালিতে দামোদরো 

নিত্যনিকটবন্তিত্বাদিন বাহং জঞাতুং শক্যো! ন চান্যৈরুপায়ৈঃ ॥৩৫২॥ ভক্ত্যৈব সকলমলাপগমতো 
ভগবৎসঙ্গমো, নান্যথেতি সমৃষ্টান্তমাহ যথেতি। যথা অগ্নিন! ঝ্াতং তাপিতমেব হেম স্তবর্ণং অন্ত- 
মলং জহাতি ন ক্ষালনাদিতিঃ| স্বং নিজং রূপঞ্চ ভজতে। কন্মান্থশয়ং কর্শবাসনাম্। মাং 

ভজতে ময়া সঙ্গমমাপদ্যতে ॥ ৩৫৩ ॥ মহেশ্বরত্বে হেতুঃ। সর্কবোস্যোৎপত্ত্যপ)ম যস্থাত্তং। অত- 

এব ত্য কারণং মা মাং বর্ষ সচ্চিদানন্দবিগ্রহম্। যদ! ব্রদ্ষণে! বেদস্য জীবতত্বস্য ব 

কারণং পরব্রদ্ধরূপং মাং দেবকীনন্দনং উপযাতি পামীপ্যেন প্রাপ্পোতি, নিত্যসঙ্গিতয়া মিলতী- 

আর্থ; ॥৩৫৪ ॥ অন্ত শ্রীমখুরেতরস্থানে অগ্চিতঃ সন্ সেবিনাং ভজতামপি ভক্তিং প্রেমলক্ষণামূ। 

' দ্রিগকে বনচর জানিয়ও ভক্তিতে বাধ্য হইয়া, তিনি আমাদের সহিত নৌহবদয স্থাপন করিলেন 
কেন ?। ৩৫১। 

শ্রভগবৎসগ্গমকত্ব। গীতায় উল্লেখ আছে; হে পরস্তপ অর্জুন ! কেবলমাত্র বিমল ভক্তি- 

প্রভাবে লোকে আমায় এইরূপ জ্ঞাত হইতে, দৃষ্ট করিতে ও আমাতে প্রবিষ্ট হইতে পারে 
।৩৫২। একাদশস্কন্ধে ভগথান্ ও উদ্ধবের সংবাদে লিখিত আছে ।-_-ভক্তিই আত্মগুদ্ধির একমাত্র 

কারণ। যেরূপ কাঞ্চন অগ্নিযোগে উত্তপ্ত হইয়া আপনার অস্তরস্থ মালিন) পরিহারপূর্ববক বিশুদ্ব- 
রূপ প্রাপ্ত হইয়! পবিত্র হইয়া! থাকে, তন্দরপ ভক্তিষোগনহকারে আত্মা কর্মবাসন৷ পরিহার 
করিয়৷ আমাকেই জন! করিয়া! থাকেন। ৩৫৩। আরও উল্লেখ আছে, হে উদ্ধব! যেব্যক্তি 

আবচপিত ভক্তি প্রভাবে সর্ধলোকমহেশ্বর, সকলের হ্ষ্টি স্থিতি ও লয়ের কারণ আমাকে 

ভঞ্জন| করে, সে ব্যক্তি পরব্রদ্ধ আমাকেই প্রাপ্ত হইয়া থাকে। 

ভগবন্শীকারিত্ব। পন্মপুরাণে কান্তিক-মাহাত্ম্যে নারদ ও শৌনকসংবাদে বিবৃত্ত জাছে।-. 
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তত্রৈব বশাখমাহাত্্ে শ্ীনারদাস্বরীষসংবাদে।-_ 
মায়াজানিরমায়োইসৌ ভক্তা রাজক্মায়য়া। সাধ্যতে সাধুপুরুষৈ: স্বয়ং জানাতি তত্তবান্।৩৫৬। 
একাদশন্বন্ধে চ তত্রৈব।-_ 

ন সাধয়তি মাং যোগে ন সাংখ্যং ধর্ম উদ্ধব। 

ন স্বাধ্যায়স্তপন্ত্যাগে। যথ। ভক্তিরমমোর্জিতা ॥ ৩৫৭ ॥ 

ভঙ্যাহমেকয়া গ্রাহ্ঃ শ্র্ধয়াত্মা প্রিয়: সতাম্ ॥ ৩৫৮ ॥ 
স্বতঃপরমপুরুযার্থতা। 

তৃতীয়ন্বদ্ধে শ্রীকাপিলেয়ে।__ 
সালোক্য-সাষ্টি-সামীপ্য-সার্ধপ্যৈকত্বমপ্যুত। দীয়মানং ন গৃহুন্থি বিনা মৎসেবনং জনাঃ ॥৩৫৯। 

নবমস্কদ্ধে চান্বরীষোপাখ্যানে শ্রীভগবছৃক্তৌ।__ 

মৎসেবয়া প্রতীতস্তে সালোক্যাদিচতুষ্টয়ম্। 

নেচ্ছন্তি সেবয়া পূর্ণাঃ কুতোইন্যৎ কালবিপ্ল(তম্॥ ৩৬০। ইতি | 

যথা সেবিনাং পৃজাপরিচরধ্যাকারিণামপি সমগ্র গ্রাং ভক্িং ন দদাতি ॥ ৩৫৫ ॥ মায় জায়া অধীনা 

যস্য স মায়াজানিঃ। অতঃ স্বয়মমায়ঃ মায়াবিকাররহিতঃ। ষদ্ব! ন বিদ্যতে মায়া যম্মাৎ স: ভক্তানাং 
মায়ানিবর্ভক ইত্যর্থ: | অমায়য়। বিশ্তদ্ধয়া ভক্তযা সাধুতিঃ পুরুষৈঃ। যদ্থা সাধু যথা স্তাতথা। যৎ 

সাধ্যতে বশীক্রিয়তে তপ্ভবানেব স্বয়ং জানাতি, ভবত। তদ্বশীকরণাৎ ; অতন্তন্ময়। কিং নির্বচনীয়- 

মিত্যর্থঃ ॥৩৫৬। ন সাধয়তি ন বশীকরোতি । উ'জ্জত। পরমনমর্থ ॥৩৫৭॥ শ্রদ্ধয়া৷ যা ভক্তিস্তয়া 

সতাং ভক্তানাং প্রিয় আত্ম! আত্মনোইপি সকাশাৎ প্রিয় ইতার্থ;ঃ। যদ্বা আত্মাপি অপ্রিয়ো যম্মাৎ 
স পরমপ্রিয়তম ইত্যর্থ:।৩৫৮। সালোক্াং ময়া সহ একন্মিন্ লোকে বাসম্। সাং সমানৈশ্বধ্যম্। 

সামীপ্যং নিকটবর্তিত্বমূ। সারপাং সমানরূপতাম্। একত্বং সাযুজ্যম্। উত অপি দীয়মানমপি ময়া। 

মৎসেবনং মন্তক্তিম্ ॥৩৫৯॥ বশে কুর্বস্তি মাং ভক্ত্যেতি ছুর্বাসসং গ্রতি শ্রীভগবতা পূর্বক্লোকত_ 
সপ সপ শপ পপ তত এ শপ শত 

হরিকে অন্ত স্থানে (মধুরা ব্যতীত অন্য মেবাস্থানে) পুজ| করিলে তিনি প্রীত হইয়া ভি-এমন 
কি,মুক্তি পর্য্যস্ত প্রদান করেন, কিন্তু তাহাকে প্রকৃত প্রেমলক্ষণা ভক্তি প্রদান করেন ন1) 
কারণ,প্রেমময় হরি কেবল তাহাতেই বিশেষ বাধা ।৩৩৫। এ পল্সপুরাণের বৈশাখমাহাত্য্যে নারদ 
ও অন্বরীষ-কথোপকথনে প্রকাশ ;_-হে রাজন্! িনি ম্বয়ং মায়ারহিত হইয়াও মায়ার অধীন, 
সাধু লোক তাহাকে বিমল ভক্ি দ্বারা বশীভূত করিয়া থাকেন, তুমি স্বয়ং ইহা বিদিত 
আছ। ৩৫৬। একাদশক্কন্ধে বর্ণিত আছে;--প্রাণায়ামাদি যোগ, সাধ্য, অহিংসাদি ধর্ম, 

. বেদধাধ্যয়ন, তপস্যা ও দান, এ সকল কার্ষে আমি সেরূপ বশীভূত হই না, ভক্তিপ্রভাবে যেরূপ 
বশীভূত হইয়া থাকি । ৩৫৭। বাস্তবিক, কেবলমাত্র শ্রদ্ধাভক্তিসহকারে কার্য করিলে, 

আত্মরূপী সাধুপ্রিয় আমাকে সকলে লাভ করিয়া থাকেন। ৩৫৮। 
ভগবানের শ্বতঃ পুরুযার্থত1। বাহার! আমার প্রতি গ্রকৃত ভক্তিপরায়ণ, আমি তাহাদিগকে 

মালোক্য সাই; সামীপা) ও সারপা মৃক্তি দিতে উদ্যত হইলেও তাহার! আমার সেবা! ভিন্ন 
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মাহাত্মাৎ যচ্চ ভগবত্তক্কানাং লিখিত পুরা । তত্তক্কেরপি বিজেয়ং তেষাং ভক্ত্যৈব তত্বতঃ 1৩৬১ 

তথা পৃজ! তাঙ্গানাং শ্রীমন্লায়োইপরস্য চ। জষ্টব্যমিহ মাহাত্মাং তেষাং ভক্তঙ্গতা বতঃ ॥৩৬২। 

অথষ্রীমস্তরগবস্তক্তিনিত্যত| | 

যাবজ্জনো ভজতি নে৷ তৃবি বিষ্ণুতক্তিবার্তা-স্ধারসবিশেষরসৈকসারম্ । 

তাবজ্জরামরণজন্মশতাভিঘাতছুঃখানি তানি লভতে বনহুদেহজানি ॥ ৩৬৩ ॥ 

দশমে ত্রন্ষস্থতৌ।__শ্রেয়ঃস্থতিং ভক্তিমূদস্য তে ব্িভা ক্রিশ্যত্তি যে কেবলবোধলন্ধয়ে। 
তেষামসৌ ক্লেশল এব শিষ্যতে নান্যদঘথ। স্থুলতুষাবঘাতিনাম্ ॥ ৩৬৪ । 

উক্কম্। নন্থ তেষামপেক্ষিতং কিকিদগ্তৎ প্রদায়াত্মানং স্বতত্্যতি চেত্তআাহ মৎসেবয়েতি। 
প্রতীতং স্বতঃ প্রাপ্তমপি। আদিশব্দেন সারপাসামীপ্যসাযুজ্যানি। সেবয়! মন্তক্যৈব পূর্ণাঃ 

পরিপূর্ণকামাঃ পরমানন্দরসভূতা৷ বা । সেবাং বিনা নাগ্ৎ কিমপি বাধ্থস্তীত্যর্ঘঃ। ভক্তেরেব 
ব্বতঃ পরমফলত্বাৎ। সদ ভক্ত্যেকাসক্তত্বাতেষামহং বশ্খা এবেতি, ছুর্বাসসং প্রতি বাক্যতাৎ- 

পর্ধ্যম ॥৩৬০॥ এবং পাপপ্রায়শ্চিত্তনিরসনমারভ্য স্বতঃ পরমপুরুষার্থতাপর্ধ্যস্তং শ্রীমন্তক্েরমণহাত্মাং 
লিখিত্বা,ইদ্ানীং পূর্ব্বলিখিতমখিলং ততন্নাহাত্যমপি ভক্তিমাহাত্ম্য এব পর্ধযবসায়য়তি মাহাত্ম্যমিতি 
দ্বাভ্যাম্। তন্নাহাত্যম্। যতো যন্মাৎ তেষাং ভক্তানাং তন্মাহাত্যাভঁজ্যিব হেতুনা ভবতি ৪৩৬১ 

তথেতি পূর্ববলিখিতসমুচ্চয়ে ৷ পৃজায়াঃ তস্যাঃ পুজায়াঃ অঙ্গানাঞচ শ্রীমন্নায়শ্চ অপরশ্ব চ শ্রবণ- 
কীর্তনাদেঃ অগ্রে লেখ্যন্তৈকাদপ্ত্যপবাসাদেরপি যন্মাহাত্ম্যং তৎ সর্বমিহ ভক্তিমাহাক্ো স্ইব্যম্। 
যতো যন্মাতেষাং পৃজাদীনাং ভক্তেরঙ্গতা তানি সর্ববাণি ভক্তেরেবাঙ্গানীত্যর্থ; ॥ ৩৬২ ॥ এব- 
মন্থষ্ঠানে গুণসমুদয়ং লিখিত্বা, ইদানীমকরণে প্রত্যবায়ং লিখতি যাবদিত্যাদিন! পতত্যধ ইত্য- 
স্তেন। বিষ্ুভকের্বার্তী অন্যোন্যকথনমপি স্থধারসম্ভং যাবজ্জনে। ন ভজতি ভক্ত নাশ্রয়তি। 

জরামরণজন্মনাং শতং বাহুল্যং অভিঘাতশ্চ নরকাদিযু প্রহারং। যদ্বা জরাদিশতন্য যানি 

দুঃখানি তানি অনির্বচনীয়ানি । এবং সংসারমহাদু:খজ্ালানিবৃত্তিরুত্তা ॥৩৬৩॥ ভক্তিং বিনা তু 

আর কিছুই কামনা করেন ন!। ৩৫৯। নবমন্ধন্ধে অন্বরীযোপাখ্যানে ভগবানের উক্তিতে 
প্রকাশ ;_-সাধুমকল আমার সেবায় সালোকা, সারনপ্য, ও সামীপ্য ও সাুজ্য প্রভৃতি বস্তনিচয় 
স্বয়ং উপস্থিত হইলেও গ্রহণে অভিলাধী হন না) ফল কথা, পূর্বোক্ত মুক্তিই ধাহাদের লক্ষ্যের 
বিষয় নহে, তাহার! কালবিগুত অন্ত পদার্থলাভের প্রত্যাশী হইবেন কেন? | ৩৬*। পূর্বে 
যে ভগবন্তক্ত-মাহাত্মোর কথা লিখিত হইয়াছে, তাহাকেই ভক্তির মাহাত্মা বলিয়া বুঝিতে 
হইবে; কারণ ভক্তদিগের মাহাত্ম্য এনং ভক্তি পৃথগ্বস্ত নহে। ৩৬১। এইরূপ পুজা, তদগ, 
ভগবানের নাম ও শ্রবণ কার্ভনাদির মাহাত্মা যাহা প্রদর্শিত হইল, তাহা ভক্তিমাহাত্যযে 
দেখিবে; কারণ তাহাদের পৃজ। প্রভৃতি ভক্ত্যঙ্গলকল ভক্তির অঙ্গমাত্র। ৩৬২। 

অনন্তর ভগবন্তক্তির নিত্যতা ।_ধে কাল পর্য্যন্ত সংসারে লোকে বিফুভক্তিমন্বনধী 
কথোপকধনরূপ সারম্ধারসকে ভক্তির সহিত সংমিশ্রিত করিয়া, তাহার আশ্রয় গ্রহণ না 
করে। সেকাল পর্য্যন্ত জীবের নানাবিধ দেহজাত জরা, জনম, মৃত্যু ও নরকাদি বন্পণাতোগ 



১১শ বিলাস: ] জীশ্রীহরিভক্তিবিলাসঃ। ৭১৭ 

একাদশে ।-- 

মুখবাহূরুপাদেভ্যঃ পুরুষস্যাশ্রমৈঃ সহ । চত্বারো৷ জজিরে বর্ণা গুণৈধিপ্রাদয়ঃ পৃথক ॥ ৩৬৫ ॥ 

হ এবাং পুরুষাঃ সাক্ষার্দাত্মগ্রভবমীশ্বরম্। ন ভ্স্ত্যবজানস্তি স্থানাদু,ষ্টাঃ পতন্তাধঃ ॥ ৩৬৬॥ 

অতএবোক্তং শ্রীভগবতা ।-_ 

ন মাং ছুন্ৃতিনে মৃঢ়াঃ প্রপদ্যন্তে নরাধমাঃ| মায়য়াপহতজ্ঞানা আন্থরং ভাবমাশ্রিতাঃ ॥ 
_নিতাত্বং যত যদঙ্গানাং ভক্তিবিলিখিতং পুরা। তেন [তেনৈব নিত্যত্বমস্তাঃ সংসাধিতং পরম্।৩৬৭ 

জ্ঞান নৈব সিধ্যেদথচ কেবলং দুঃখমেব স্তাদিত্যাহ প্রেয় ইতি । শ্রেয়সাম্ অভ্ুদয়াপবর্গলক্ষ- | 

ণানাং স্থতিঃ সরণং যন্যাঃ সরস ইব নির্ঝরাণাং তাং তে তব ভক্তিং উদন্ত তাক্ত1| শ্রেয়সাং 
মার্গভূতামিতি বা। তেষাং র্লেশলঃ ক্লেশ এব শিষ্যতে | অয়ং ভাবঃ | যথা স্বপ্পপ্রমাণধান্তং 

পরিত্যজ্যান্তঃকণহীনান্ স্থুলধান্যাভাসান্তযান্ যেইব্স্তি তেযাং ন কিঞ্চিৎ ফলং; এবং ভক্কিং 

তৃচ্ছীরুতা কেবলবোধায় যে প্রযতস্তে তেষামগীতি ॥ ৩৬৪ ॥ শ্বজনকন্ত ভগবতোইভজনাদ - 

গুরুপ্রোহেণ ছুর্গাতিং যাস্তীতি বন্ত,ং ভগবতঃ সকাশাৎ বর্ণীশ্রমাণামূৎপত্তিমাহ মুখেতি। গুণৈঃ 
সত্বেন বিগ্রঃ সত্বরজোভ্যাং ক্ষত্রিয়, রঙ্গোস্তমোভ্যাং বৈশ্বঃ, তমসা শুন্রু ইতি | যদ্ব গুণৈর্বতি- 

ভিশ্চ সহ। তথ! চ তৃতীয়স্কন্ধে। মুখতোহবর্তত ব্রন পুরুষস্য কুরদ্বহ। যস্ত্মখস্বাতব্ণানাং মৃখ্যো: 

ইভৃত্বান্বণে! গুরুঃ | বাহুভ্যোইবর্তত ক্ষত্রং ক্ষত্রিয়স্তদব্রতঃ। যে! জাতন্ত্ায়তে বর্ণান্ পৌরুষঃ 

কণ্টকক্ষতাৎ। বিশোইবর্তস্ত তন্কোর্বোর্লোকবুত্তিকরীর্বিভোঃ | বৈশ্বন্তৃস্তবে। বার্তা 

নৃণাং যঃ সমবর্তয়ৎ। পল্ত্যাং ভগবতো জজ্জঞে শুশ্রযাধর্শসিদ্ধয়ে। তন্যাং জাত: পুরা শৃদ্দো। যয 
তুষ্যতে হরিরিতি। তথা আশ্রমাংস্চ যথাসংখ্যমস্থজৎ সহ বৃত্তিভিরিতি। যদ্বা। গুণৈঃ 

থাসংখ্যং শাস্তিবীর্য্যধনার্জনপরিচর্ধ্যাদ্দিরূপৈশ্চ সহ ॥ ৩৬৫ ॥ 

এষাং মধ্যে যে জ্ঞাত্বা৷ ন ভজস্তি যে চ জ্ঞাত্বাংপ্যবজানন্তি | যদ্বা ন ভজস্তিঅতএবাবজানস্তি। 

অতএব তে স্থানাৎ বর্ণাশ্রমাঘ তেশ্ ত্রষ্টাঃ সস্তোইধো! নরকেযু পতগ্ঠি। কুতঃ আত্মনঃ প্রভবো 

জন্ম যন্মাতং। এবং তদভজনে গুরুদ্রোহিতো 1। কৃতন্বতামপ্যাহ ঈশ্বরমিতি ॥ ৩৬৬ ॥ এবং 

টিয়া থাকে । ৩৬০। দশমন্বদ্ধে ব্রহ্মার স্তবে বর্ণনা এই / হে বিষে! যাহার! কেবলমাত্র 
জ্ঞানলাভের গন্য পরম মঙ্গলবিধায়িনী ভক্তিকে পরিত্যাগ করিয়া তোমার আরাধনায় গ্রবৃত 

হয়, তাহার! তৃষাবঘাতীদিগের ন্যায় কেবলই ক্লেশ পাইয়া থাকে, অর্থাৎ, তঙজুলের প্রত্যাশা 

থাকিলেও লোকে যেরূপ স্বন্পগ্রমাণ ধান্য পরিত্যাগ করিয়া, অন্তরে কণামান্র অবস্থিত স্থূল 

তুষকে ধান্ত মনে করিয়া, তাহাকে আঘাত করিয়! নিক্ষল হইয়া থাকে, সেইরূপ ভ্তক্তিকে 
ত্যাগ করিয়! জ্ঞানলাভার্থ যত্বকারিগণও কেবলমাত্র ক্লেশই পাইয়া থাকে | ৩৬৪। একাদশন্বন্ধে 

প্রকাশ;-_গরম পুরুষের মুখ, বাহু, উরু এবং চরণ হইতে ক্রন্মচর্যয, গাহস্থ, বানপ্রস্থ ও যতী 

এক্ট সকল আশ্রম চতুষ্টয়ের সহিত বৃত্যনথসারে ত্রা্মণাদি বর্চতুষ্টয় উদ্ভূত হইয়াছে । ৩৬৫ । এ 

সকল জাতিদিগের মধ্যে যাহার! সাক্ষাৎ আত্ম গ্রভব ঈশ্বরকে জানিতে পারে না৷ বলিয়া! ভজন! 

করে না; কিংবা তাহাকে জানিয়াও অশ্র্ধা করিয়! থাকে, তাহারা অধোগামী হয়। ৩৬৬। 



৭১৮ স্ীশ্রীহরিভক্তিবিল।সঃ | [ ১১শ বিলাসঃ। 

লক্ষণানি চ তত্তক্রেঃ শ্রীমস্ভাগবতাদিষু। খ্যাতানি শ্রবণাদীনি লিখ্যস্তেংখাপি কানিচিৎ ॥৩৬৮। 
অথ শ্রীমন্তক্তিলক্ষণানিস্-তত্র মামান্তলক্ষণম্। 

তৃতীয়স্কন্ধে শ্রীকাঁপিলেয়ে ।-__ 

দেবানাং গুণলিঙ্গানামান্ুশ্রবিককর্শ্ণাম্। সত্ব এবৈকমনপে৷ বৃত্তিঃ স্বাভাবিকী তু যা। 
অনিমিত্তা ভাগবতী ভক্তিঃ সিদ্ধে্গরীয়সী ॥ ৩৬৯ 

অথ বিশেষসাধনভক্তিপক্ষণানি। 

গৌতমীয়তন্ত্ে।_ 
দেবতায়াঞ্চ মন্ত্রে চ তথা মন্তরপ্রদে গুরৌ। ভক্তিরষ্টবিধা যস্য তস্য কৃষ্ণ; প্রসীদতি ॥ 
তত্তকজ্জনবাৎসল্যং পৃজায়াঞ্চান্ছমোদনমূ। সুমনা অর্চয়েরিত্যং তদর্থে দ্তবর্জনমূ॥ ৩৭০ ॥ 

ভক্েঃ স্বতো নিত্যতাং লিখিত্বা৷ ইদানীং পূর্বলিখিতেন শ্রবণার্দিনিত্যত্বেনাপি ভক্তেঃ পরম- 

নিত্যত্বমবগন্তব্যমিতি লিখতি নিত্যত্বমিতি। ভক্তেরঙ্গানাং শবণাদীনাং। অস্যাঃ ভক্তেঃ পরং 

পরমং নিত্যত্বং সম্যক্ সাধিতম্॥ ৩৬৭ ॥ তন্া নিখিলমাহাজ্ম্যায়া ভক্তেঃ শ্রবণার্দীনি লক্ষণানি 

শ্রীমনভাগবতাদিষু খ্যাতান্যেব । তথাপি কানিচিন্তক্ষণানি লিখ্যস্তে ॥ ২৬৮॥ দেবানাং স্যোত- 

নাত্মবকানামিন্দরিয়াণাং তদখিষ্ঠাতৃণাং বা সত্বে সত্বমূত্তে শ্রীভগবত্যেব যা৷ বৃত্তিঃ সা তক্তিঃ। এবং 
শ্রবণাদিলক্ষণান্তেবোদদিষ্টানি ইতি সামান্ততো! লক্ষণমূ। গুণ বিষয়! লিঙ্গযন্তে জায়স্তে ঘৈস্তেষা- 

মিতি সদ। বিষয়নিষ্ঠতা দর্শিতা ৷ তেষামেবংবিধবৃত্তো হেতুমাহ গুরোরুচ্চারণমন্শ্রয়তে ইত্যঙ- 
শ্রবে৷ বোদস্তদ্বিহিতমান্থশ্রবিকং তদ্দেব কন্ম যেষাম। অতএব একমেকরূপং মনো যন্থ পুংসঃ 

শুদ্ধসবস্য সত ইত্যর্থ;। যদ্। একম্মিন ভগত্যেব মনো! যস্য । অন্য পদস্য পরেণ বা স্বন্ধঃ| স| চ 

ভাগবতী ভগবতসম্বন্ধিণী ভক্তিরেকমনসঃ পুংসঃ সতী, অনিমিত্ব। নিষ্কাম। সতী ; অতএব স্বাভা- 

বিকী আযত্তবসিদ্ধা চ সতী সিদ্ধেশ্োক্ষাদপি গরীয়সী ভবতীত্যন্বয়ঃ। এবমাদৌ সামান্যলক্ষণমুক্ত1 

পশ্চাছুততমত্মুক্তমূ। কাচিত্বযাচিতা ভক্তিরিতি শ্রদেবহৃত্যোত্বমভক্তেঃ ৃষ্ত্বাৎ ॥৩৬৯। জুমনাঃ 

এ সম্বন্ধে -ভগবান্ স্বয়ং বলিয়াছেন;--যে সকল লোক নরাধম, ছুক্ষিয়াস্থিত ও জ্ঞানশূন্য, | 

তাহারাই মায়ামুগ্ধ হইয়া অন্থরভাব অবলম্বন করে । যাহা হউক, পূর্ব ভক্তির যে যে অঙ্গের 
নিত্যত্ব সম্বন্ধে লিখিত হইয়াছে, তত্তাবং দ্বারাই ইহার পরম নিত্যত্ব সাধিত হইয়াছে । ৩৬৭। 

ফল কথা. যণধিও শ্রীমস্ভাগবত প্রভৃতি গ্রন্থে ভক্তির শ্রবণাদদি লক্ষণসমূহ সুম্পষ্ই আলিখিত 

হইয়াছে, তথাপি এ স্থলে তাহাদের কতকগুলি লক্ষণ লিখিত হইতেছে । ৩৬৮। 

অনস্তর ভক্তির লক্ষণসমূহ ; তন্মধ্যে সামান্য লক্ষণ। তৃতীয় স্বদ্ধে কপিলের উক্তিতে 

উল্লেখ হইয়াছে; _ যে সকল ইন্জ্িয় বাহিরে প্রকাশিত এবং যাহাদের সাহায্যে শব, রূপ ও 

রস প্রভৃতি অন্ভূত হইয়া থাকে, সব্বমূর্তি হরির প্রতি তাহাদের যে শ্বাভাবিক বৃত্তিষ্কুরণ, 
তাহাই নিষ্কাম ভগবন্তক্তি ; বাস্তবিক, শ্রদ্ধসত্ব পুরুষে উহাকেই যুক্তি অপেক্ষ। শ্রেষ্ঠ বলিয়া 
স্বীকার করেন; ইন্জিয়াদির এ বৃত্তি, বেদপ্রতিপাদিত কর্মাহ্ঠান ব্যতিরেকে প্রাদুতূত 
হয় না বটে, কিন্তু কর্ণে বাসনা ঘটিলেই হইতে পারে । ৩৩৯। 



১১শ বিলাসঃ। সীঞহরিভক্তি বিলাসঃ | ৭১৯ 

তৎকথাশ্রবণে রাগন্তদর্থে চাক্গবিক্রিয়া। তদনুম্মরণং নিত্যং যন্তরায়োপজীবতি ॥ ৩৭১ ॥ 
ভক্কিরষ্টবিধা হোষা যম্মিন্ শ্নেচ্ছেংপি বর্ততে। 

স মুনিঃ সত্যবাদী চ কীর্তিমান. স ভবেনরঃ ॥ ৩৭২ | 

সপমস্বন্ধে শ্ীগ্রহলাদোক্ৌ।-- 
শ্রবণং কীর্তনং [বিষ্কোঃ স্মরণং পাদমেবনম্। অচ্চনং বন্দনং দাস্যং সখামাত্মনিবেদনম্ ॥ 

ইতি পুংসার্পিতা বিষে ভক্তিশ্চেন্নবলক্ষণ| । ক্রিয়তে ভগবতাদ্ধা তন্মন্তে্ধীতমুত্তমমূ ॥৩৭৩। 
শ্রীনারদুধিষ্ঠিরসংবাদে ।-_- 

ণং কীর্তনঞ্চান্ত ল্মরণং মহতাং গতেঃ সেবেজ্যাবনতির্দাস্তং সথ্ামাত্মনিবেদনম্ ॥৩৭৪ ॥ 
রা কার্তিকমাহাজ্মে-_শ্রীযধুরকেতুসংবাদে।-_ 

শ্রবণং কীর্ভনং পুজা সর্ববকন্মার্পণৎ স্মৃতি; । পরিচধ্যা নমস্কার: প্রেম স্বাত্মার্পণং হরো 1৩৭3 

শুদ্ধচিতরঃ : শদ্ধাতকতিযুক্শ্চ সন সন্ নিত্যমেক: প্রকারঃ। তদর্থে ভগবদর্থং কুমনস্তেনার্চনার্ঘংণ 1৩৭০ 

অঙ্গবিক্রিয়। নৃত্যাদিঃ ॥৩৭১ ॥ মুনি; জীবন্ুক্তঃ সত্যং ভগবস্নাম বদিতুং শীলমস্ত স তথা। ম্বত- 
এব কীর্তিমান্ দেবাদিগীয়মানমাহাত্ম্য ইত্যর্থঃ ॥৩৭২ | পাদসেবনং পরিচরধ্যা। অর্চনং পৃজা। 
দাস্যং কশ্মার্পণম্। সখ্যং তথিশ্বাসাদি । আত্মনিবেদনম্ দেহসমর্পণং যথ। বিক্রীতস্ত গবাদের্ভরণ 
পালনাদিচিস্তা ন ক্রিম়তে তথা দেহং তণম্ম নমর্প্য তচ্চিন্তাবঞ্জনমিত্যার্থ; ॥ ৩৭৩ ॥ অন্ত মহতাং 
গতেঃ শ্রীরৃষ্স্য। ইজ্যা পূজা ॥ ৩৭৪ । সর্ববস্য কণ্মণোইপ্পণম্। এতদেব সপ্মস্বন্ধে শ্রগ্রহ্থা- 
দেন দাস্যমিত্যুকুম্। প্রেম বিশ্বাপ; ভাববিশেষাভিধেয়স্ত প্রেমশবাস্ পরমফলত্ে মুখ্যবৃত্ে: 

£পর বিশেষ সাধনভক্তির লক্ষণসকল। । গৌতমীয় তন্ত্র প্রকাশ ।_ধাহার দেবতায়, মন্তে, ্ 

ও মন্ত্রদাতা গুরুতে বক্ষ/মাণ অষ্টবিধ ভক্তির আবির্ভাৰ আছে, ভগবান্ শ্ররুঞ্ণ তাহার প্রতি 
প্রসন্ন হইয়া থাকেন। ভগবন্তক্রদিগের প্রতি বাৎসল্য, তাহার অর্চনায় অনুমোদন, দস্তবঞ্জিত 

হইয়। শ্রদ্ধাভক্তি সহকারে তাহার পৃজ11৩৭০। তাহার লীগাি এবণে অ্থরক্তি, তগ্রে নৃতা- 
গীতাদি, নিত্য তাহার নাম স্মরণ ও তাহার নামে জীবন ধারণ। ৩৭১। যদি কোন য়ে 
লোকেও অ্টপ্রকার ভক্তিযোগের কার্ধ্য করে, তাহ! হইলেও মে ব্যক্তি জীবন্মুক, সত্যবাদী 
ও কীর্তিমান্ হইয়া থাকে । ৩৭২। সম্বন্ধে প্রথলাদের উক্তিতে উল্লেখ আছে; বিষ্ণুর নাম 
লীলাদি শ্রবণ, কীর্তন, স্মরণ ও পর্দসেবন, অচ্চন, বন্দন, কন্মাপণ, সখ্য এবং আত্মনিবেন এই 
নবলক্ষণান্থিত। ভক্তি ঘি ভগবানে সমর্পিত হয়, তাহা হইলে লোকে গবাদি গ্রাম অন্তর 
লালন পালনের পর বিক্রয় করিলে যেরূপ ভরণপোণের চিন্তা করে ন।, তাহার স্থায় ভক্ত 
লোকে ভগবানে দেহ সমর্পণ পূর্বক নিশ্চিন্ত থাকেন; ফল কথা, এইরূপ অনুষ্ঠানহ উত্তম অধা- 
যন বলিয্বা আমার ধারণা ।৩৭৩। এ সপ্তমঞ্দ্ধে নারদযুধিটিরসংবাদে বর্ণিত আছে।_্রীকফের 

নামাদি শ্রবণ, কীর্তন, স্মরণ, সেবা, পুজা, প্রণাম, দাস্ত, সধ্য ও আত্মনিবেদন, (শ্রীকৃষ্ণের প্রীতি 
ও তাহার প্রতি ভ্তির উৎরুষ্ট নিদর্শন )1৩৭৩। পদ্মপুরাণে কার্তিক মাহাত্ম্য যম ও ধূ্কেতু- 
সংবাদে লিখিত আছে-_শ্রবণ, কীর্তন, অর্ঠনা, নিখিল-কর্ধ-সমর্পণ, স্মরণ, পরিচর্যা, প্রণাম, 



৭২০ শরীপ্রীহরিভক্তিবিলামঃ। [ ১১শ বিলাসঃ। 

তব্ৈবোত্বরধণ্ডে শিবপার্বতীসংবাদে ।- 
আদাস্ত বৈফবং প্রো ৪ং শম্খচক্রাঙ্কনং হরেঃ | ধারণক্চোর্ধপু্ডা ণাং তন্স্ত্াণাং পরি গ্রহঃ | 

অঙ্চনঞ্চ জপো ধ্যানং তন্নামম্মরণং তথা । কীর্তনং শ্রবণঞ্চে বন্দনং পাদসেবনম্। 
তৎপাদোকসেব! চ তন্নিবেদিতভোজনম্। তদীয়ানাঞ্চ সংসেবা ঘ্বাদশীব্রতনিষ্ঠতা | . 

তুলসীরোপণং বিষোরদেবদেবন্ত শাঙ্গি ণঃ | ভক্তিঃ যোড়শধা প্রোক্তা ভববন্ধবিমূকতয়ে ।৩৭৬। 
কিঞ্চ।__দর্শনং ভগবনূর্তে: স্পর্ণনং ক্ষেত্রসেবনমূ। আদ্রানং ধৃপশেষাদেনিদ্বালযন্ত চ ধারণম্। 

ৃত্যং ভগবদগ্রে চ তথা বীণাদিবাদনম্। কুষণলীলাদ্যভিনযঃ শ্রীভাগবতসেবনম্। 
৮ পম 

অতএবৈতৎ তেন তত্রৈব সধ্যমিত্যাক্তমূ। প্রেম সাং এবং স্থানত্রয়ে নবক্ষণ! ভক্তিরুকা। 
শ্রবণাদীনামেষামেব নবগ্রকারাণাং মুখ্যত্বাৎ ॥ ৩৭৫ ॥ 

অথান্তানপি কাংশ্চিন্মুখ্যান্ দর্শয়ন্ যোড়শপ্রকারান লিখতি আদ্ামিতি চতুর্ভিঃ। বৈষ্ণব 

বিষুণভক্তিলক্ষণমিত্যর্থ; ৷ হবেঃ শঙ্খচক্রাভ্যামঙ্কনং। তচ্চ তণ্তাভ্যামিতি জেয়ং। তদঙ্কনস্যৈব 

মুখাত্বাৎ। ত্য হবেরন্ত্রাণাং 5স্ত হরেনায়াং ম্মরণং । লঘু লঘু শনৈঃকীর্তনং মনসি বা চিন্তনং। 
এবং ধ্যানেন কীর্তনেন বা গৃহীতন্তাপি নামন্মরণন্ত পৃথক নির্দেশঃ তন্য স্থাত্্যবিবন্ষয়া। 
তদীয়ানাং শ্রীবৈষবাণাং সম্যক্ সেবা ॥ ৩৭৬। 

এবং তত্র তত্র ম্পষ্টমেকত্রোক্তানি ভক্তেলক্ষণানি লিখিত্বা ইদানীমন্্কান্পি লক্ষণানি পূর্বব- 
লিখিতাদ্যনুসারেণ লিখন্ শরবণেক্দিয়াদীনামিব চক্ষুরাদীন্দিয়াণামপি ভগবন্ধিবৃত্যা তথা মন্তকা- 

দঙ্গানামপি তগবদর্থচেষ্টয়। তক্তিত্বেন তথ! পৃজাঙ্গানামপি ভক্তান্তর্গতত্বেন শ্রীমৃর্তিদর্শনাদীন্তপি 
ভক্তিলক্ষণান্যেবেতি লিখতি দর্শনমিতি ত্রিভি:। ক্ষেত্রস্য শ্রীমথুরাদেঃ সেবনং তত্র গমনং ভ্রমণং 

নিবানশ্চেতার্ঘঃ। ইতি প্রায়: পাদেক্ডিয়বৃত্িদর্শিত1। ধৃপশেষস্ত আদিশবেন নির্মাল্যতুলস্তা- 
দেশ্সান্রাং। এবং চক্ষত্বকৃপাদনাসেন্দরিয়বৃত্তিরূপলক্ষণানি লিখিতানি | পূর্বং নবলক্ষণেষু 

শ্রবণবাকামনোহস্তেব্তিরবৃত্তিলক্ষণানি, যোড়শক্ষণেযু চ পাদ্দোদকপাননিবেদিতভো্জনাভ্যাং 

রসনেন্দরিবৃতিকূপলক্ষণং পিখিতং, পারুপদ্থয়োশ্চ তত্র সাক্ষাদযোগাত্বাত্ঘংতির্ূপলক্ষণং ন 
পিখিতং। ইদানীং মন্তকাদ্যচেষ্টারপলক্ষণানি লিখতি নির্ঘাল্যমেবেত্যাদিনা। তত্র চ কচি- 

দেকন্থাঙ্ন্ত কচিৎ দ্বয়ো: কচিদ্বহ্নাং তত্রাপি কচিৎ সংহতানামপীত্যেবং বিবেচনীয়ং। যন্পি 

বন্দনেন শিরশ্টে্টারপলক্ষণং পরিচরধায়া চ হস্তাদিচেষ্টারপলক্ষণানি গৃহীতান্তেব, তথাপি তত্র তত্র 

প্রেম, প্রেম, ও ভগবানে আত্মসমর্পণ, এ সকলও তাহার গ্রীতির কারণ | ৩৭৫। এ পন্মপুরাণের 

উত্তরখণ্ডে শিবপার্বতীসম্বন্ধী কথোপকথনে বর্ণিত আছে ;-বিষুণভক্তির প্রথম লক্ষণ হরির 

শঙ্খচক্র লিখন বলিয়। উক্ত হইয়াছে। উক্তপুণ, ধারণ, বিষুমস্ত্ পরি গ্রহ, তাহার অর্চনা, 

জপ, ধ্যান, স্মরণ, নামকীর্তন, বন্দন, পদসেবা, পাদোদকধারণ, তাহার" নিবেদিত বস্ত গ্রহণ, 

বৈষ্ণবদিগের সেবা, ঘবাদশীত্রতে নিষ্ঠাভাব ও তুলসী রোপণ, দেবদেব হ্ববীকেশসন্বন্ধে এই 
যোড়শপ্রকার ভক্তির বাবস্থা দেখিনদে পাওয়৷ যায় এবং এই সকন্প অনুষ্ঠান ভ্বারাই ভববন্ধন 

হইতে মুক্তি ঘটিয়। থাকে। ৩৭৬। ভগবানের মুক্তি সন্দর্ণন, তংম্পর্ণন, মধুর! বৃদ্ধাবন প্রভৃতি 
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পদ্মাক্ষমালাদিধৃতিরেকাদস্তাদিজাগরঃ। প্রাসাদরচনাদান্তদ্ জেয়ং শান্বাহ্থনারতঃ ॥ 1৩৭৭ ॥ 
লিখিত! ভগবন্ন্মা ভক্তানাং লক্ষণানি চ | তানি জেয়ানি সর্বাণি ভক্তের্বে লক্ষণানি হি।৩৭৮ 

তেষু জেয়ানি গৌণানি মুখ্যানি চ বিবেকিভিঃ। বহিরঙ্া্তরঙগাণি প্রেমসিদ্ধৌ চ তানি যৎ॥৩৭৯ 

তত্রৈব বিশেষাস্তরাপেক্ষয়া পুনস্তচেষ্টারূপলক্ষণানি _. নিশ্দাল্যধারণবীণাবাদনাদীনি 

লিখিতানীতি দ্িকৃ। ভগবদগ্রত ইতি অন্তত্র নর্তনাদের্তগবস্তক্তিলক্ষণত্বাভাবাৎ প্রেমবৈবশ্থ- 

নৃত্যাদেশ্চ ফলপরিকরাস্তর্গতত্বাদিতি দিক । তত্র যদ্যপি নৃত্য প্রায়ো হস্তপাদয়োরেব চেষ্টা 

তথাপি সঙ্ঘাতৈরেবাঙ্গৈরন্যৈরপি স্যাদিতি সংহতানামেব জ্ঞেয়ং। এবমগ্রেইপ্যহং । তথেতি 

ভগবদগ্র এবেত্ার্থঃ। দিদ্ধান্তশ্চাত্র পূর্বববদেব। আদিশবেন বংশ্যাদি। কৃষন্ত লীল! আদি- 
শবেন রূপাদি তদন্থকরণং | ভাগবতস্য সেবনং শ্রবণকীর্তনাদিপরতা ৷ পদ্মাক্ষমালায়াঃ 

আদিশবেন তুলসীমালাদীনাঞ্চ ধারণং। একাদশ্যাম্ আদিশবাজ্জন্মাষ্টম্যাদিযু চ রাঝৌ 
জাগরণং। প্রাসাদস্য ভগবদালয়স্য রচনং নিশ্মাণং। তদাদিকং চাগ্তদ যাত্রোৎ্সবাদি শাস্ত্রো- 

ক্তান্থদারেণ ভক্তিলক্ষণং জ্ঞেয়ং ॥ ৩৭৭ ॥ তদেবাদিশব্বস্থচিতমভিব্যপ্তয়তি লিখিতা ইতি । 

ভগবন্ধা্ম! যে পূর্ববং লিখিতাঃ যানি চ ভগবস্তক্তানাং লক্ষণানি তানি সর্বাণ্যেব ভক্তিলক্ষণানি 

জেয়ানি। বৈ প্রসিদ্ধ ॥ ৩৭৮ ॥ তেঘেব কিঞ্চদ্বিশেষং দর্শয়তি তেঘিতি। শবণাদিসর্বেষু 
এব লিখিতেষু তক্তিলক্ষণেষু মধো কানিচিৎ গৌণানি অপ্রধানানি, কানিচিচ্চ মুখ্যানি 
প্রধানানি বিবিচা জেয়ানীত্যর্থঃ | যদ যন্মাৎ তানি লক্ষণানি প্রেম্নঃ সিদ্ধ সাধনে বহিরজাপি 
অন্তরঙ্গাণি চ। যানি বহিরঙ্গাণি তানি গৌণানি। যানি চান্তরঙ্গাণি তানি মুখ্যানীত্যর্থঃ। 

বিবেকিভিরিতানেন শ্রবণাদীনি নব মুখ্যানি। তত্র চ শ্রবণকীর্তভনম্মরণানি, প্রোতব্যঃ 
কীর্ডিতব্যশ্চ ন্বর্তব্যো ভগবান্গুণামিতি সারোপদেশাৎ। তত্রাপি কীর্ভনম্মরণে, ভক্তির্ভবতি 
গোবিন্দে ম্মরণং কীর্তনং তথেতি স্কান্দে ভক্তিবিশেষণতয়া তয়োরুক্তেঃ ৷ তত্রাপি শ্রীভগবন্নাম- 

সঙ্কীর্তনং, অঘচ্ছিৎ স্মরণমিত্যাদিবচনা২, তচ্চ সর্ববং পূর্ববং লিখিতং। শ্ভাগবতামতো ত্বরখণ্ডে চ 

বিবৃতমস্তি। সখ্যাত্মনিবেদনে চ ফলপরিকরাস্তর্গতত্বেন মুখ্যতমে ইত্যেবং বিবেচনমভিপ্রেতং । 
এতচ্চাখিলং প্রীবোপদেবাধ্যািভিমুক্রাফলাদিগ্রন্থেযু প্রীমন্মহাভাবৈশ্চ ভক্তিরসার্ণবে বিশেষেণ 
বিবিচ্য দর্শিতমেবাস্তীতি বিস্তরতো ন লিখিতৎ ॥ ৩৭৯ ॥ 

তীর্ঘক্ষেত্রে গমন, ভ্রমণ ও অবস্থিতি, ধূপাবশেষাদির আত্বাণ, নিম্মাল্য গ্রহণ, ভগবানের অগ্রে। 

নৃত্য, তদগ্রে বীাবাদন, কষ্ণলীল! প্রভৃতির অভিনয়, ভগবানের নাম শ্রবণে তৎপরতা, পক্প 
ও তুলসীমাল! ধারণ, একাদশী প্রভৃতির রাত্মি জাগরণ, ভগবানের উদ্দেশে গৃহনিশ্মাণ এবং 
যাত্রা মহোংসব প্রভৃতি শাস্ত্রীয় অনুষ্ঠানকে ভক্তির লক্ষণ বলিয়। জানিবে। ৩৭৭ । যাহ! হউক, 

যে সমস্ত ভগবন্ধশ্ন ও ছক্তের লক্ষণাদি লিখিত হুইল, সে সকলকে ভক্তির লক্ষণ বলিয়! মনে 

করিতে হইবে। ৩৭৮। ফল কথা, শ্রবণার্দিবিষয়ক যে সমস্ত ভক্তিলক্ষণ লিখিত হইয়াছে, স্থরসিক 
তক্ত জনে তাহার্দের কতক গুলিকে প্রধান ও কতকগুলিকে অপ্রধান বলিয়া অবগত হইবেন; 

কারণ, প্রেষসাধনসন্বদ্ধে পূর্বোক্ত লক্ষণসমূছের মধ্যে কতকগুলিকে বহির্ষ ও কতকগুলিকে 
৯১ 
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ভেদবাস্ত বিবিধ! তণ্তের্তভাবাদিভেদতঃ | মুক্তাফলাদিগ্রন্থেভ্যো! জেয়াস্তর্িখনৈরলম্ ।৩৮১। 
প্রেমভক্তৌ চ সিদ্ধায়াং সর্বেহর্থাঃ সেবকাঃ স্বয়মূ। 

ভগবাংশ্চাতিবস্ঠঃ স্যান্লিখ্যতেইস্যাঃ স্থলক্ষণম্ ॥ ৩৮১ ॥ 
অথ প্রেমভক্তিণক্ষণম্। 

নারদপঞ্চরাত্রে। অননমমতা। বিষ্ণো। মমতা প্রেমসংপ্রতা। 
ভক্তিরিত্যুচ্যতে ভীম্ম-প্রহলাদোদ্ধবনারদৈঃ ॥ ৩৮২॥ ইতি 

___ কিঞ্চ তক্কানাং ভগবংসেবকানাং ভাবঃ তামসো রাজস: সাত্বিকশ্চ। তথা বর্জ্জানবৈরাগ্য- 

মিশ্রঃ শুদ্ধশ্চেত্যেবং ভেদেন আদিশবাৎ সাধ্যাদিভেদেন চ ভক্ের্বন্থবিধা ভেদ ভবস্তি। 

তে চোক্তা: কতিচিৎ স্পষ্টং শ্রীকপিলদেবেন তৃতীয়স্বদ্ধে। অভিসন্ধায় যদ্ধিংসাং দস্তং মাৎসর্ধ্য- 

মেব বা। সংরস্ভী ভিন্নদুগ্ ভাবং ময়ি কুরধ্যাৎ স তামসঃ। বিষয়ানভিসন্ধায় যশ শশধধ্যমেব বা। 

অচ্চদাবচ্চয়েদষে। মাং পৃথগভাবঃ স রাজসঃ। কর্ধনির্হারমুদ্দিশ্ত পরস্মিন্বা তদর্পণং | যজে- 

দবষ্টব্যমিতি বা পৃথগৃভাবঃ স সাত্বিক ইত্যাদিভিঃ। এষু চ প্রত্যেকমপি ত্রিধাবাস্তরভেদে। তষ্টব্যঃ | 

এবমেকা শীতির্ভেদাঃ প্রসিদ্ধাঃ। অন্ঠে চ বহবে! লিখিতানুসারেণ ভবস্ত্যেব। তত্র চ কর্মজান- 

মিশাদয়ঃ পূর্ববং ভক্তলক্ষণেষু সংক্ষেপেণ লিখিতা৷ এব । বিশেষতশ্চ সর্ধেহপ্যেতে ভেদাঃ শ্রীবোপ- 
দেবাচার্ধ্যা্দিভিনিরূপিতা এব সস্তি। অতস্তে মুক্তাফলাদিগ্রস্থেভ্যোইবগন্তব্যাঃ । আদিশঝেন 

বিষুভক্কিচন্দ্রোদয়-ভক্তিরপার্ণবাদয়ঃ। অতোহইত্র তেষাং ভেদানাং লিখনৈরলং গ্রয়োজনং 

নাস্তীত্যর্থ, বৈষ্ণবাণামবস্থকৃত্যলিখনগ্রস্থেহন্মিন্ তদপেক্ষাবিশেষাভাবাৎ ॥ ৩৮০ | 

ইখং শ্রবণাদিলক্ষণায়াঃ সাধনভক্কেমণহাত্্যং লক্ষণঞ্চ লিখিত্বা ইদানীং প্রেমলক্ষণায়াঃ 
এককূপায়া ভক্তেন্তত্তল্লিখিযান. আদৌ সংক্ষেপেণ মাহাত্্যং দর্শয়ন্ লক্ষণবিশেষলিখনং 
প্রতিজানীতে প্রেমেতি। প্রেমলক্ষণভল্তো সিদ্ধায়াঞ্চ সর্বে্ব অর্থা ধর্মাদয়ঃ পুরুযার্থাঃ ন্বয়মেব 
সেবকাঃ প্রেমভক্তিমতে। জনন্তাধীনা ভবন্তি। অপার্থে চকার:। ভগবান্ পরমেশ্বরঃ 

শ্রীরুঞ্চোইপি অতিবশ্তঃ পরমায়ত্তঃ শ্যাদিতি সংক্ষেপতে৷ মাহাত্ম্যং। যদ্যপি শ্রবণাদিসাধনভক্য। 

তন্বনীকরণং পূর্ব্বং লিখিতমন্তি তথাপি ভক্তমনো রথপূরণার্থং (প্রেম প্রদানার্থংবা তিজেয়ং। প্রেয়া 
চবশীকরণং। প্রেমবতো৷ মনোরথে সম্পার্দিতেইপি সংসঙ্গং কদাপি ন পরিত্যক্তণ্ৎ শক্কোতীত্যেবং 

বিবেচনীয়ং। অতএবাত্রাতিশব্বপ্রয়োগঃ | অন্ঠাঃ প্রেমভঞ্জেঃ স্থ শোভনং লক্ষণং। সুশবো 

মুক্তাফলাদি্রন্থকারলিখিতাপেক্ষযা ॥ ৩৮১ ॥ বিষৌ ভগবতি প্রেমসংখুত! প্রেমরসব্যা্চা ঘা 

অস্তরজ বলিয়। জানিতে হইবে । ৩৭৯। যেরূপ সত্ব, রজঃ ও তমঃআদি গুণভেদে ভিন্ন জীবের 

আবির্ভাব, সেইরূপ ভাবের ভিন্নতা হেতু ভক্তির অনুষ্ঠানেরও ভিন্নতা ঘটিয়৷ থাকে । এ স্থলে 
সে সকলের বর্ণন নিশ্রয়োজন; কারণ, বোপদেবাদিকৃত মুক্তাফলাদি গ্রস্থে তত্তাবতের বাহুল্যবর্ণন 
আছে, সুতরাং তদ্ৃষ্টে সমস্তই জান! যাইতে পারে। ৩৮০। ফল কথা, প্রেমতক্তির মিদ্ধি ঘটিলে, 

ধর্ম, অর্থ কাম ও মোক্ষরূপ সকল প্রকার পুরুষার্থ, নেবকের ন্তায় কার্ধ্য করিয়! থাকে, অন্ত কথ! 
কি; তগবান.ও বস্ত হইয়! থাকেন ; অতএব ক্রমভক্তির ভুন্দর লক্ষণ লেখ। যাইতেছে । ৩৮১। 



১১শ বিলাদঃ। ] স্ীস্ীহরিভক্তিবিলাসঃ | ৭২৩ 

প্রেমভক্তেশ্চ মাহাত্ম্যং ভক্কের্মাহাত্মযতঃ পরম্। 

সিদ্ধমেব যতো ভক্তেঃ ফলং প্রেমৈব নিশ্চিতম্ ॥ ৩৮৩। 
চিহ্ছানি প্রেমসম্পত্রেরবাহ্থান্তাভ্াস্তরাণি চ। কিযন্তাল্লিখতা তশ্যা মহিমৈব বিলিখ্যতে 1৩৮৪॥ 

অথ প্রেমসম্পত্তিচিহ্কানি। 

সপ্তমন্কদ্ধে শ্রীগ্রহলাদস্য বালানুশাসনে ।-_- 
নিশম্য কন্মাণি গুণানতুল্যান্, বীর্য্যাণি লীলাতন্ুভিঃ কৃতানি। 
যৃদদাতিহর্ষোৎপুলকা শ্রগদগদ:, প্রো্কণ্ উদগায়তি রৌতি নৃত্যতি ॥ 

মমতা মমায়মিতি ভাব:। সা ভক্তি: প্রেমলক্ষণেতি ভীন্মাভিন্তত্ববিদ্ধিরুচাতে। : কথস্তৃতা | 

মমতা? ন বিদ্যতে অন্তন্মিন দেহগেহাদৌ মমতা য্তাং সা প্রেমলক্ষৈব স্থসিদ্ধা ॥ ৩৮২ ॥ নম্থু 

ঈদৃশ্ঠা ভত্তেম্াহাত্ম্যৎ বিস্তরতোইপেক্ষ্যতে, তত্র লিখতি প্রেমভক্তেশ্চেতি। পরমন্থাচ্চ উতকষ্টং বা 

মাহাত্ম্ং সিন্ধমেব, সাধনভণ্জেরপি দৌর্লভ্যার্দিন। সাধ্যভক্তেঃ স্বতএব পরমদৌর্লভ্যাদিসিদ্ধেঃ। 

তত্র যদযপি পাপোন্ম,লনাদিকমত্যন্ততুচ্ছত্বা তন্মাহাক্ম্যেনতীৰ সঙ্গচ্ছতে, তথাপি প্রেমভক্তিমতঃ 
কথঞ্চিৎ সত্বন্ধিনামপি বিদুরতঃ সদ্যোইশেষসমূলপাপোন্মলনাদিকং ভবতীত্যেবমূহং। যতঃ 
প্রেমৈব ফলং নিশ্চিতং নতু বৈকু্বাসাদিকমপীত্যর্থ:। যদ্যপি বৈকুষ্ঠলোকোইপ্যসৌ প্রেমভক্তি- 
ময় এব, তথাপি প্রেমবতাং তত্র নাতীবাপেক্ষেতি শ্রীভাগবতামতোত্তরথণ্ডে বিবৃতমেবাস্তি। 

কিঞ্চ। যদ্যপি প্রেমস্য ভাবেন কদাপি শ্রবণাদ্দিভক্তেঃ পরিত্যাগে ন স্যাৎ, অথব! বিবুদ্ধা এব, 

ত্দ্ধ্া চ পুনঃ (্রেমবিশেষঃ সম্পদ্যতে ইতি পরম্পরং কার্য কারণতা প্রকটেব অতএব দাসীশতা৷ 
অপি বিভোর্বিদধুঃ স্ম দাস্যমিত্যাদিনা! শ্রীমহিষীণাং বিবিধসেবাত্িকা শ্রীনারদাদীনাঞ্চ কীর্তনা- 
দিরূপা ভক্তিঃ শয়তে, তথাপ্যত্র শ্রবণাদি ভক্তান স্থরং প্রেমলক্ষণভক্কে; সিদ্ধত্বাৎ ভক্ত্যা সঞ্জাতয়া 

ভক্ত্যা ইত্যাদ্যুদারেণ ফলং প্রেমৈবেতি লিখিতমিতি দিক্ ॥ ৩৮৩ ॥ এবং প্রেমভক্কেঃ পরমং 
মাহাত্মযং দর্শিতমেব, পরমপি তৎসম্পত্তিলক্ষণানুষঙ্গেণ পরমমধুরমাহা শ্ন্যবিশেষং দর্শন, প্রেম- 

ভক্তিসম্পত্য। জায়মানবাহা গরবিকারাণাং সংক্ষেপতো৷ লিখনং, ততশ্চ তন্যা মাহাত্ম্য লিখনমপি 

প্রতিজানীতে চিহ্নানীতি। উদ্লিখতা উৎ উদ্দেশেন নংক্ষেপেণ লিখা তন্তাঃ প্রেমভক্ের্মাহা- 

আমেব বিশেষতে। লিখ্যতে প্রেমভক্তিপিদ্ধস্য স্বাভাবিকলক্ষণানামপি সাধকেযু পরমনাধ্যত্বা 1৩৮৪ 

__ গুণান্ ভক্ত ভক্তবাৎসল্যাদীন্, বীধ্যাণি দৈত্যমারণাদীনি পরাক্রমাংস্চ। অতিহর্ষেণোদগতা: 

__ অতঃপর প্রেমতক্তিলক্ষণ। নারদপঞ্চরাত্রে প্রকাশ, ভগবানের উদ্দেশে যে কার্যে আমি, 

আমার,এরূপ ভাব নাথাকে এবং যাহাতে ভগবংপ্রেমরসযুক্ত মমতা,অর্থাৎ এই ভগবানই আমার, 
এক্পপ জ্ঞানের পরিচয় থাকে, ভীন্ম, প্রহলাদ, উদ্ধব, নারদ প্রভৃতি মহাত্মগণ তাহাকেই প্রেম- 
লক্ষণ! ভক্তি বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন 1৩৮২। ফল কথ, প্রেমভক্কির মাহাত্মা যে তক্তির মাহাত্ম্য 

অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, তাহা সপ্রমাণ হইল; কারণ, ভক্তির প্রেমই অবধারিত ফল। ৩৮৩। যাহ! 

হউক্, কতক পরিমাণে প্রেমসম্পত্তির বাহ্ ও আভ্যন্তরীণ চিহ্নমাত্র লিখিত হইল, এক্ষণে 

তন্মাহাত্ত্ি লিখিত হইতেছে, তাহাতেই চিহ্হাদি জান! যাইতে পারিবে। ৩৮৪ | 

পপ সাপ পল | 



৭২৪ স্রীস্রীহারভক্তিবিলাসঃ। [ ১১শ বিলাসং 

যদ গ্রহগ্রস্ত ইব কচিদ্ধসত্যাক্রন্দতি ধ্যায়তি বন্দতে জনম্ ! 
মুহুঃ স্বদন্ বক্তি হরে জগংপতে, নারায়ণেত্যাত্মমতিরগতত্রপঃ ॥ ৩৮৫ ॥ 

যা পুমান্মুক্তসমস্তবনধনস্তত্তাবভাবাহ্থকুতাশয়ারুতিঃ । 
নিরদ্ধিবীজানুশয়ে। মহীয়না, ভক্তি প্রয়োগেণ সমেত্যধোক্ষজম্ ॥ ৩৮৬ ॥ 

একাদশে চ শ্রীকবিযোগেশ্বরোত্তরে ।-- 
শৃখন্ হুভদ্রাণি রথাঙ্গপাণেজ্ন্নানি কম্মাণি চ যানি লোকে । 
গীতানি নামানি তদর্থকানি, গায়ন্ বিলজ্জো বিচরেদসঙ্গঃ ॥ ৩৮৭ ॥ 
এবংব্রত: স্বপ্রিয়নামকীর্ত্যা, জাতান্রাগে! ্তচিত্ত উচ্চৈঃ। . 

হসত্যথো রো্দিতি রৌতি গায়ত্যন্াদবন ত্যতি লোকবাহ্ঃ ॥ ৩৮৮ ॥ 

 গুলকা অশ্রণি চ তৈরগদগদং যথা ভবতি। এবং প্রোথক$ উচ্চৈরগীয়তি। আত্মনি ভগ- 
বতি মতির্ধস্য তথাভৃতঃ নন। অতএব গতত্রপঃ নির্লজ্জঃ সন্॥ ৩৮৫ ॥ তস্য হরের্ভাবশ্েষ্টাদি- 

স্তস্য ভাবে ভাবন। তেনান্ুুতে। যদ্বা তশ্মিন্ হরৌ ভাবঃ প্রেমা যেষাং জনানাং তেষাং 

ভাবঃ বাহ্থান্তরচেষ্টা তস্য অন্থকৃতম্ অন্থকারো৷ যয়োস্তথাভূতে আশয়্াকৃতী .মনঃশরীরে 
যস্য। নির্দঞ্ধং বীজমজ্ঞানম্ অন্ুশয়ো বাসনা চ যসা সঃ। সম্যগেতি প্রাপ্তি নিত্যসঙ্গী 
ভবতীত্যর্থ:। ইতি বাহ্থান্তরবিক্রিয়াবূপলক্ষণং মাহাত্ম্য চোক্তং। এবমগ্রেৎপ্যুহ্ম্ ॥ ৩৮৬॥ 
তদর্থকানি তানি জন্মানি কন্মাণি চ অর্থো যেষাং নান্নাং। অনেন চ নামগানেনৈব জন্ম কণ্ম- 

গানসিদ্ধের্নামগানন্ত প্রীধান্তমভি প্রেতং। যদ্বা৷ তদর্থকানি রথাঙ্গপাণ্যর্থমেব ততপ্রার্চয়ে ইত্যর্থঃ। 

এতান্তপি সাকল্যন জ্ঞাতুমশক্যানীত্যাশঙ্ক্যাহ। যানি লোকে গীতানি প্রসিদ্ধানি ৷ যদ্বা লৌকিক- 

গাথাঃ ; যদ্যপি তালা জন্মাদ্যস্তর্গতত্বেন পৃথগুক্তির্ন ঘটতে, তথাপি শাস্ত্রোক্তব্যতিরি ক্রলেক- 

প্রসিদ্ধকর্মাদ্যপেক্ষয়। রাগতালাদি-রসাদ্যপেক্ষয়া বা জেয়াঃ। তানি শৃণুন্ গায়ংস্চ বিচরেৎ। 
৪৮" শী শািীস্েশীশশ ০ (৮ 

অনন্তর প্রেমসম্পত্তির চিহ সকল স্মস্বন্ধ প্রহলাদকর্তৃক বালকদিগের শাসন বিষয়ে 

উল্লিখিত "হইয়াছে, যখন আনন্দাঠিশয্য নিবন্ধন পুলক ও প্রেমাশ্র প্রকাশ পায়, যৎকালে 
লোকে গদগদস্বরে উদ্ধকঠে কখনও আনন্দধ্বনি, গীত, রোদন ও নৃত্য করিতে থাকে, কখনও 

গ্রহাভিভূতের ন্তায় হাস্য, রোদন, ধ্যান ও বন্দনা করে, কখনও বা! মুনর্মূছঃ দীর্ঘ নিশ্বাস পরি- 

ত্যাগ করিয়া, হে হরে ! হে জগৎপতে ! হে নারায়ণ, এই নাম উচ্চারণ করত লজ্জা! পরিহার- 

পূর্বক অবস্থিতি করে, সে সময়ে ভক্তের সমস্ত বন্ধন মুক্ত হ্য়। ভগবস্ভাবে তাহার অন্তঃকরণ 
ও বাহ্ শরীর প্রধাবিত হইয়া থাকে। অন্য কথা কি, তৎকালে সাতিশয় ভক্তিনিবন্ধন সেই 
ব্যক্তির অজ্ঞানভাব ও বাসন! একেবারে নিঃশেষরূপে দগ্ধ হইয়া তক্কিপথে গমন পূর্ব্বক ভগ- 
বান্কে লাভ করিয়া থাকে । ৩৮৫-_-০৮৬। একাদশস্কদ্ধে শ্রকবিষোগেশ্বরের উত্তরে বর্ণিত 
হইয়াছে, চক্রপাণি ভগবান্ শ্রীরুষ্জের নামলীলাপরিচায়ক শাস্ত্রাদি ও লোক প্রসিদ্ধ তদীয় মন্গল- 
জনক জন্মকর্নাদি শ্রবণ পূর্ব্বক তাহাকে পাইবার কামনায় নামসমূহ কীর্তন করিয়! নিঃস্পৃহ ও 
নির্মজ্জভাবে বিচরণ কর। ব্যক্তি মান্রেরই কর্তব্য । ৩৮৭। এই প্রকারে ধাহারা ভক্তিযোগের 
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তজৈব ্রীপ্রবুদ্ধযোগেশ্বরোতরে ।-_ 
্মরস্তঃ স্মারয়ন্তশ্চ মিথোঘৌঘহরং হরিম্। ভক্ত্যা সঞ্জাতয়। ভক্ত্য। বিভ্রত্যুৎপুলকাং তন্ম্ ॥৩৮৯। 

কচিক্রুদস্তাচ্যুতচিন্তয়া কচিদ্ধসস্তি নন্দস্তি বদন্ত্যলৌকিকাঃ | 
নৃত্যুন্তি গায়স্ত্যন্থশীলয়স্ত্যজং, ভবস্তি তৃষীৎ পরমেত্য নিরবৃতাঃ 1 ৩৯* ॥ 

শ্রীভগবছুদ্ধবসংবাদে চ।-- 

কথং বিনা রোমহ্্যং দ্রবতা চেতসা বিন! । বিনানন্দাশ্রকলয়া শুধ্যেস্তজ্যা বিনাশয়ঃ ॥৩৯১। 

অসঙ্গে। নিঃ ম্প্হঃ ত্যক্তপরিগ্রহো বা! ইতি সাধনমুদ্দি্ ৩৮৭॥ এবং ভজতঃ সংগ্রাপ্ধপ্রেমলক্ষণ: 
তক্তিযোগস্ত সংসারধন্মাতীতাং গতিমাহ এবমিতি । এবং ব্রতং বৃত্তং নিয়মে! বা ষন্য সঃ। স্বপ্রি- 
যস্য হরের্নামকীত্ত্য। ॥ যদ স্বপ্রিয়ং যৎ কষ্চনাম তশ্য কীর্ভনেন জাতোইন্থরাগঃ প্রেম! যস্য সঃ । 
নামকীর্ভনস্ত পুনরুক্কিঃ প্রেমসম্পতো৷ প্রিয়নামকীর্তনন্াত্যস্তান্তরঙ্গত্ববিবক্ষয়া কিংবা প্রেমসম্প 
ত্ের্নক্ষণবিশেষবিজ্ঞাপনায় তেন তস্য ফলে পর্্যবসানার্থং ৷ ততশ্চ কার্ত্য। বিশিষ্ট ইত্যর্থঃ ৷ অত-. 

এব ভ্রতচিত্বঃ ঈ্থহৃদয়ঃ | কদাচিন্তগবপ্তং ভক্পরাজিতমাকলয্য বাল্যাদিবিনোদমহুসন্ধায় বা 
উচ্চৈহ্থসতি এতাবস্তং কালমুপেক্ষিতোইস্্ীতি। যদ্ধ৷ প্রেমভাবস্বাভাবিকবিরহিভাবেন রোদিতি। 
অত্ৌ্ৃক্যাৎ তেনৈব ব। রৌতি, আক্রোশতি, অতিহর্ষেণ আর্তিবিশেষেণ বা গায়তি, স্থন্বরেশ 

করুণম্বরেণ বা গুণাদদিকং কীর্তয়তি। জিতং জিতমিতি নৃত্যতি। যদ্ধ৷ সাক্ষাদ্ভূতমিব দৃষট1 
বৃত্যতি। কিং দাভ্িকবৎ পরান্ প্রতি প্রকাশয়িতৃং ?-_-ন। উন্মাদবৎ। লোকবাহৃঃ বিবশঃ। 
যব! উন্মাদবদিত্যনেন হাসাদেরনিয়তত্বং, লোকবাহা ইতানেন চালৌকিকত্বং দর্শিতং ॥ ৩৮৮॥ 
অঘৌঘহরং সংসারছুঃখপরম্পরাবিনাশকং ৷ ভক্ত্যা সাধনভক্্যা সঞ্জাতয়া প্রেমলক্ষণয়! ভক্তযা 
॥ ৩৮৯ ॥ অজং হরিম্ অন্ুশীলয়স্তি তল্লীল৷ অভিনয়স্তি। এবং পরং পরমেশ্বরম্ এত পাপ্য 
নিরৃতাঃ সম্তস্তষ্ীং ভবস্তি। যদ্বা পরমেশ্বরার্থমত্যনির্বতাঃ পরমার্তাঃ সন্তঃ তৃষ্ণীং ভবপ্তি 
নিশ্চেষ্টাঃ স্থ্যরিত্যর্থঃ ॥ ৩৯০ ॥ রোমহর্বাদিকং বিনা কথং ভক্তিঃ প্রেমলক্ষণা গম্যতে, ভক্ত্যা চ 

বিনা কথমাশয়ঃ শুধ্যেং, ভক্ত্যেকপরঃ সদ। সর্বত্র সাক্ষাদিব শ্রীকষ্ণপরিস্ফ ুর্তিময়ে! বা স্তাদি- 
পথিক হন, পথিক হন, সেই সকল ব্রতধারী ব্যক্তি প্রিয়তম গ্রহরির নাম সবীর্ভবন করি করিতে করিতে প্রেমের 
আবির্ভাব নিবন্ধন শিখিলহৃদয় ও বিবশ হইয়া উন্মত্তের ন্যায় উচ্চহান্ত), রোদন, গান, হধীতি- 

শয্য হেতু আনন্দধ্বনি ও নৃত্য করিয়া থাকেন। ৩৮৮। এ গ্রঙ্ছেই প্রবুদ্ধযোগেশ্বরের উত্তরে 
উল্লেখ হইয়াছে; _সর্বপাপহারী ভগবান্ হরিকে পরম্পর ম্মরণ করিবে এবং অন্তকে 
স্মরণ করাইবে, অনন্তর সাধন-ভক্তিযোগে প্রেমোদগম হইলে রোমাঞ্চিতকলেবর হইয়া উঠিবে 
।৩৮৯। যাহার! একান্ত হরিভক্, তাহারা কৃষ্চচিস্তায় রত থাকিয়া কখনও রোদন করে, এইরূপে 
কখনও হাস্য, কখনও আহ্লাদ, কখনও তাহার সম্বন্ধে অলৌকিক বাক্য বলিয়া থাকে; ফল 
কথা, এইক্সপ কঞ্চচিন্তায় মগ্ন থাকিয়! যখন তাহাকে প্রাপ্ত হয়, তখন পরম সুখ ভোগ করিয়া 
ভুষ্কীভাবে অবস্থিতি করিয়া থাকে । ৩৯০ । শ্রীভগবান্ও উদ্ধব-সংবাদে প্রকাশ আছে, 
রোমাঞ্চ ব্যতিরেকে চিত্তের আন্দ্রীভাব, আনন্দাঙ্র ব্যতিরেকে ভক্তির আবির্ভাব এবং ভক্কি 
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বাগ গদগদা দ্রবতে যত চিত্রম্, রুদত্যভীক্ষং হসতি কচিচ্চ। 
বিলজ্জ উদগায়তি নৃত্যুতে চ, মন্তক্িযুক্তে! ভূবনং পুনাতি ॥ ৩৯২। 

যথোক্তভ্যশক৷ তু ভগবচ্চরণাম্ুজম্। শরণাগতভাবেন কৃৎক্সভীতিত্নমা শ্রয়েৎ ॥ ৩৯৩ । 
অথ শরণ।পত্তি: ৷ 

শ্রীভবদশীতাস্থ।__সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ত্রজ। 
অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্যো। মোক্ষয়িষ্যামি ম। শুচঃ | ৩৯৪ ॥ 

একাদশস্কদ্ধে চ প্রীভগবদুদ্ধবসংবাদে ।-_ 

তম্মাত্বমুদ্ধবোংস্যজ্য চোদনাং প্রতিচোদনাম্। প্রবৃতিঞ্চ নিবৃত্বিঞ্চ শ্রোতব্যং শ্রতমেব চ। 

মামেকমেব শরণমাত্মানং স্ব্বদেহিনাম্। ॥ যাহি র্বাত্মভাবেন ময়! দ্যা হকুতোভয়ঃ ॥৩:৫। 

তার্থ:।৩৯১॥। কিঞ্ক ভক্তি: স্বাশ্রয়ং শোধয়তীতি কিং বক্তব্যং যতো গদগদবাগাদিলক্ষণমতপ্রেম.. 
তক্তি-যুদ্জে! লোকং সর্বং পুনাতীত্যাহ বাগিতি ৷ গদগদ! গদগদস্বরযুক্তা। অতীক্ষুং রুদতীতি 
প্রেম-পরিপাকন্বতাবেন নিরস্তরবিরহাছ্যুৎপত্তেঃ। কচি কদাচিৎ। অন্ত পরেণাপান্য়ঃ | পুনাতি 

সংসারমলাং অইৈতহুর্বাসনমলাদা! শোধয়তি ভগবত্তক্কিপ্রবর্তনাৎ ভগবন্ময়তা-সম্পাদনান্া। ইতি 
লক্ষণং মাহাত্ম্যং চোক্তম্ ॥ ৩৯২ ॥ এবং সাধনসাধ্যরূপাং ভক্তিং লিখিত্বাধুনা শ্রবণাদ্যসমর্থস্য 

শরণাগতত্বমাজেণাপি কতার্থতা স্তা্দিতি শরণাপত্তিং লিখতি থোক্কেতি। যদ্যাপি সধ্যাত্মনিবেদন- 

ঘোর্ডকিপ্রকারয়োরস্তরেব শরণাগতত্বং পর্য্যবন্ততি, তথাপি তয়োশ্মনোবৃত্তিবিশেযোইপেক্ষাতে। 

শরণাগতত্বে চ কেবলং ভগবদীয়োইহমিত্যেতাবন্নাত্রমিতি অঙ্ডঃ পৃথগন্ত লিখনং, তঙ্চাণ্রে 
ব্যক্তং ভাবি ॥ ৩৯৩ । 

সর্ববান্তে সর্ধবতঃ পরমগুহতমমুপদ্দিশতি সর্ব্বেতি | মন্ভক্ত্যিব বা সর্বং ভবিষ্যতীতি 

দ্ুবিশ্বাসেন বিধিকৈক্করধ্যং হিত্ব! মদ্কশরণো। ভব। এবং বর্তমান: কর্মত্যাগনিমিত্বং পাপং 
স্যা্দিতি ম৷ শুচঃ শোকং ম। কার্ধাঃ। যদ্বা। শরণাগতঙমাত্রেণ পরমফলবিশেষক্বপ! ভক্তির্মে ন 

সিদ্ধেতি ম! শুচঃ শরণাগতত্বশ্তৈব পরমবিশ্বাসাত্মকভক্তিবিশেষরপত্থা্িতি দিকৃ। ইদক্চান্তলোক- 
শিক্ষার্থমেবাঞ্জুনমধিকৃত্যোক্তং ন তু তং প্রতি তথোপদেশঃ তল্ত নরাবতারত্তব্বেন পরমসখ্যাদিনা 
চ ম্বতএব পরম গাগবতত্বাৎ ॥ ৩৯৪॥ যন্মাদেবন্ভতো মদীয়জনপ্রভাবন্তস্মাৎ। চোদনাং 

ব্যতিরেকে চিত্তশুদ্ধির আবির্ভীব কিরূপে ঘটিবে, বল। ৩৯১। আমার নাম-লীলাশ্রবণে 

বাহার বাক্য গদগদ ও চিত্তের ভ্রবভাব ঘটে, যে ব্যক্তি আমার কথা শ্রবণ করিয়া! কখনও 

রোদন, কখনও হান্ত, কখনও নির্পজ্জভাবে গান, কখনও নৃত্য করিতে থাকে, সেরূপ ভক্ভি- 
পরায্নণ ব্যক্তি দ্বার! ত্রিতৃবন পবিত্র হইয়া থাকে । ৩৯২। যাহারা এরূপ শান্্রবিহিত ভক্তির 

অনুষ্ঠানে অসমর্থ, শরণাপন্ন হইয়া! সর্ধতয়নাশন প্রীহরির চবপাশ্য় করা তাহাদের পক্ষে 
সর্বতভোভাবে বর্তব্য । ৩৯৩। 

অনপ্তর শরপাপত্তি।-_শ্ীমন্তগবদগীতাতে প্রকাশ আছে, হে অঞ্জুন | তুমি সমস্ত ধর্ম 
পরিহার পূর্বক আমার শরণ গ্রহণ কর? আমি তোমাকে সকল প্রকার পাপ হইতে মুক্ত 



১১শ বিলাস:। ] শীঞ্ীহরিভক্তিবিলাসঃ। ৭২৭ 

তন্লিত্যত। চ। 
ব্রহ্মবৈবর্তে।-- 
প্রাপ্যাপি দুক্ন 'ভতরং মাহুষং বিবুধেপ্সিতম্। ষৈরাশ্রিতো৷ ন গোবিন্দস্তৈরাত্মা বঞ্চিতশ্চিরম্ ॥ 
অশ্ীতিষ্চতুরশ্চৈব লক্ষাংস্তান্ জীবজাতিষু। ভরাম্যস্তিঃ পুরুষৈ: প্রাপ্য মাসুষ্যং জন্মপধ্যয়াং। 
তদপ্যফলতাং যাতং তেষামাত্মাভিমানিনাং । বরাকাণামনাশ্রিত্য গোবিন্দচরণঘয়ং ॥ ৩৯৬ । 

অথ শরণাপতিমাহাস্বাং। 

উক্তষ্ণ রামায়ণে শ্রীরঘুনাথেন বিভীষণগমনপ্রস্গে।-_ 
সকদেব প্রপয্ো যন্তবান্মীতি চ যাচতে। অভয়ং সর্বদা তন্মৈ দদদাম্যেতহব তং মম ॥ ৩৯৭ ॥ 

শ্রুতি, গ্রতিচোদনাং স্থতিঞ্চ । যদ্বা বিধিং নিষেধং চোৎম্জ্য সর্বমেব পরিত্যজ্যেত্যর্থ;। 
মামেবৈকং শরণং যাহি। ময়নৈবাকুতোভয়: স্যাঃ ভব। সর্ববদেহিনামাত্মানম্ অন্তর্যামিত্বেন 
হৃদি |নবসন্তমিত্যর্থ; । অনেন তদীয়ক্ষেত্রবিশেষাশ্রয়ণনিয়মো নিরস্তঃ| সর্বেণাত্মনো ভাবেন 
ভাবনয়া ইতি তদেকনিষ্ঠতোক্যযান্তাখিলপরিত্যাগেন স্ৃকরত্বমপি দর্শতমিতি দিক । কেচিচ্চ 
ভগবতঃ সর্ববাস্তর্যামিত্বঘৃষ্ট্যা সর্কেযু জীবেষু যোইপৃথগ্ভাবে। ভগবদৃদৃষ্িবর্বা তদেব শরণাগতত্বং 
মন্তস্তে। তচ্চ জ্ঞানভক্ত্স্তর্গতমেবেতি জ্ঞানভক্তিলক্ষণে সর্বভূতেযু যঃ পশ্হেদিত্যত্র 
বিবৃতমেবাস্তি। এবং সাক্ষাৎ গ্রভগবন্ধাক্যেন শরণাগতত্বস্ত বিখেযত্বং লিখিতম্ ॥ ৩৯৫ ॥ 

তচ্চাবস্তমেব কার্ধ্যম্, অন্তথা পরমদোষাপত্তেরিতি তন্ত নিত্যতাং লিখতি প্রাপ্যেতি 
ত্রিভিঃ। আত্মৈব চিরং বঞ্চিত; বিবিধছুঃখসাগরে সদা নিপাঁতিত ইতার্থ:। লক্ষানিত্যাদি 

পুংস্তাদিকমার্যম্। চতুরশীতিলক্ষসংখ্যিকান্বিত্র্থ:। জন্মপর্ধ্যয়াৎ তত্র তত্র পর্ধ্যায়েণ জন্মপ্রাপ্ে- 
রনস্তরং প্রাপ্য. ভবতি। আত্মাভিমানিনাং দেহাভিমানবতাম্। বরাকাণাং তুচ্ছবুদ্ধীনাং 
শরণাগতত্বেনাপ্যপ্রপন্নানামসতামিত্যর্থঃ। এবং ভক্ত্যশক্তেনাবস্তং শরণাগতেনাপি ভাব্যম্। 

অন্তথা মানুষ্যজন্মবৈফল্যেন তদশেষকর্মবৈফল্যাপত্তেঃ ইতি নিত্যত্বং সিদ্ধমূ ॥ ৩৯৬ ॥ 
অপ্যর্থে এব শব: । যঃ প্রপন্নঃ শরণাগতঃ সন তবান্মি ভবামীতি সকদপি যাঁচতে। 

করিব, তুমি শোক করিও না। ৩৯৪। একাদশ স্বদ্ধ ্ীভগবদৃগ্ধবসংবাদে আছে, অতএব, 
হে উদ্ধব! তুমি শ্রুতি ও ম্তিবিহিত কাধ্য সকল, প্রবৃত্তি নিবৃত্তি এবং শ্রোতব্য ও শ্রুত বিষয়, 
এ সমন্ত পরিত্যাগ করিয়। সর্ব্বদেহীর অন্তরস্থিত পরমাত্ম-স্বব্ূপ আমারে সর্ব-প্রযত্বে শরণ গ্রহণ 

কর; কারণ, তাহা হইলে তোমাকে আর ভীত হইতে হইবে না। ৩৯৫। 
শরণাপত্তির নিত্যত|।- ত্রহ্ষবৈবর্ত পুরাণে লিখিত আছে, যাহার! দেববাঞ্ছিত স্থহূর্নভ 

মন্ুযাদেহ ধারণ :করিয়া প্রীগোবিদ্দচরণে শরণাপন্ন না! হয়, তাহার! চিরকালের জন্ত আপনার 
আত্মাকে বঞ্চিত করিয়! থাকে. অর্থাং তাহার! অনন্ত দুর্দশা ভোগ করিয়। থাকে। যদি 

লোকের চতুরশীতি লক্ষসংখ্যক যোনিতে যথাক্রমে জন্ম হইয়া মনুষ্য দেহ ধারণ. করত 
শ্ীগোবিন্দ শ্রীচরণে আশ্রম্ব না ঘটে, তাহ হইলে জানিতে হইবে ঘে, এ আত্মাভিমানী ক্ষৃতব 

লোকের মহুষ্যদেহ ধারণ নিতান্ত নিক্ষল। ৩৯৬। | 



৭২৮ শ্রশাহরিভক্তিবিলাসঃ। [ ১১শ বিলাস । 

নারসিংহে বৈকু্ঠনাথেন | 

বাং গ্রপন্নোহস্মি শরণং দেবদেবং জনার্দনম্। ইতি যঃশরণং প্রাধস্তং ক্রেশাছুদ্ধরাম্যহং | 
নামাপরাধপ্রসঙ্গে পাদ্সে শ্ীনারদং প্রতি সনখকুমারেণ।-_ 

সর্বাচারবিবর্জিতাঃ শঠধিয়ো। ব্রাত্যা৷ জগদঞ্চকাদস্তাহঙ্কতি”ানপৈশুনপরাঃ পাপাস্তাজা নিষ্টুরাঃ। 

যে চান্যে ধনদারপুত্রনিরতাঃ সর্বাধমান্তেহপি হি, 

শ্রগোবিন্দপদারবিন্বশরণ! মুক্তা ভবস্তি ছ্িজ॥ ৩৯৮॥ 
ব্রহ্ষবৈবর্তে__ 

নহি নারায়ণং নাম নরাঃ সংশ্রিত্য শৌনক। প্রাপুবস্ত্যশুভং সত্যমিদমুক্তং পুনঃ পুনঃ 1৩৯৯ 
বৃহন্নারদীয়ে কলি প্রসঙ্গে ।__ 
পরমার্থমশেষহ্ড জগতামাদিকারণম্। শরণ্যং শরণ যাতো৷ গোবিন্দং নাবনীদতি ॥ ৪০* ॥ 

পল রস পা অল এ ক ০৮ জপ স্ ল 

যদ্বা কথং প্রপননস্তদাহ তবেত্যাদিনা| | শরণাগতুলক্ষণং চেদং জ্েয়ং। এবমগ্রেহপৃহম্॥ 
৩৯৭ ব্রাত্যাঃ সংস্কারহীনা দ্বিজাধমা: | পানমপেয়স্য । পাপা অধার্শিকশূত্রাঃ অস্ত্যজাশ্চ 
যে। যদ্বা অন্ত্যজেঘপি পাপা যে ইতার্থঃ। সর্কেভ্যঃ সর্বথা বাইধমাঃ ॥ ৩৯৮ ॥ হি শব্দোই- 
বধারণে। অশ্তভম্ অমঙ্গলম্ অনিষ্টং বা কিঞ্চিন্নৈব প্রাপ্-বস্তি, কিন্ত সর্বশ্রে« এব লভন্ত 
ইত্যর্থঃ। নাম প্রাকাশ্টে। যদ্বা নারায়ণমিতি নামাশ্রিত্য। ততশ্চ নামমাহাত্য্ে শ্লোকোহয়ং 
ষ্টব্যঃ | যন্থা নামাশ্রয়ণমপি ভগ্বদাশ্রযণমেবেতি তয়োরভেদাভি প্রায়েণ ॥ ৩৯৭ ॥ পরমার্থং 

১: রা টপ পরী রা এ 

অতঃপর রণাপত্তি মাহাত্ম্য | রামায়ণে বিভীষণের গমনোপলক্ষে রামচন্দ্রের উক্তিতে 

প্রকাশ আছে, যে বাক্তি শরণাপন্ন হইয়! “আমি তোমার হইলাম” এই বলিয়া অন্য৪ঃ এক 
বারও প্রার্থনা করে, আমি সর্ধদ্দ| তাহাকে অতম় দান করিয়া থাকি ; কারণ, শরণাগত- 

প্রতিপালনই আমার ত্রত। ৩৯৭। নুসিংহপুরাণে বৈকুঠনাথ-মুখে বিবৃত হইয়াছে. “হে 
দেবদেব! হে জনার্দন! আমি তোমার শরণাপন্ন হইলাম এই বলিয়া ধে ব্যক্তি শরণ 
গ্রহণ করে, তাহাকে আর ক্লেশের মুগ দেখিতে হয় না। নামাপরাধ-প্রসঙ্গে পদ্মপুরাণে 

নারদের প্রতি সনৎকুমাগের উক্তিতে উল্লেখ হইয়াছে, হেবিপ্র: যাহারা সকলপ্রকার 
আচারবর্জিত, শঠবুদি, সংক্কারহীন ও বিশ্ববঞ্চক, যাহার! অহঙ্কারপরায়ণ, যাহারা অপেক্ন পানে 

ও খলতায় অন্গরক্ত, যাহার। ঘোর পাপাশয়, অস্ত্যজ ও নিষ্টুরাচারী, অন্ত কথ। কি, যাহারা 

পুর, কলত্র ও বিত্তহরণে সচেষ্ট, সেই সকল অধম পুরুষেরা যদি পুরুযোত্রম শ্রীগোবিন্দের 
শরণাপন্ন হয়, তাহা! হইলেও তাহাদের মুক্তি ঘটিয়া থাকে ৩৯৮। ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে 
আরও লিখিত আছে, হে শৌনক ! নারায়ণের নামাশ্রয় করিলে লোকদিগকে আর অগুছের 

মুখ দেখিতে হয় না, আমি £ই কথ! পুনঃ পুনঃ সত্য করিয়া বলিতেছি। ৩৯৯। বৃহমারদীয় 
পুরাণে কলিপ্রসঙ্গে প্রকাশ আছে, নিখিল জ্গতের পরম তত্বন্বরূপ, আদিকারণ, রক্ষাবর্তা 

গোবিন্দের শরণাপন্ন হইলে কাহাকেও আর অবসন্ন হইতে হয় না। ৪। 
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শাস্তিপর্বণি রাজধর্মে ভীমযুধিষটিরসংবাদে ।-_ 

স্থিতঃ প্রিয়হিতে নিত্যং ঘ এব পুরুষর্ষড£। রাজংস্তব যদুশ্রেষ্ঠো বৈকুঠঃ পুরুষোত্মঃ। 

য এনং সংশ্রয়স্তীহ ভক্তযা নারায়ণং হরিম্। তে তরম্তীহ দুর্গাণি ন মেইজ্রান্তি বিচারণ! ॥৪*১ 

তৃতীয়স্কদ্ধে বিহরমৈত্রেয়সংবাদে ।-_ 

শারীর] মানসা দিব্যা বৈয়াসে যে চ মাচষাঃ:। ভৌতিকাশ্চ কথং ক্লেশ! বাধন্তে হরিসংশ্রয়ম্ 1৪০২ 

বামনে আরপ্রহ্থাদবলিসংবাদে | 

যে সংশ্রিত। হরিমনস্তমনাদিমধ্যম্ নারায়ণম্ স্থরগুরুং শুভদং বরেণ্যম্। 
শুদ্ধং খগেন্গমনং কমলালয়েশম্, তেশ্ধর্শরাজকরণং ন বিশস্তি ধীরাঃ ॥৪৯৩। 

ষে শঙ্খচক্রার্জকরং সশাঙ্গিণং, খগেন্্রকেতুৎ বরদং শ্রিয়ঃ পতিম্। 
সমাশয়স্থে ভবভীতিনাশনৎ, তেঘাং ভয়ং নাস্তি বিমুক্তিভাজাম্।৪*৪॥ 

পরমফলরূপং পরমতন্বং বা নাবসীদতি কিঞিছ্বখং নাগ্োতি॥ ৪০*॥ তব শ্রিয়েহিতে চ 
নিত্যং স্থিতঃ অবহিতঃ | পুরুষেষু ব্রহ্ষাদিযু ভ্রিযু মধ্যে তেভ্যো বা খষভঃ শ্রেষ্টঃ 
অবতারিত্বাৎ। অতো। বৈকুঠঃ অকুঃগ্রভাবঃ | কিঞ্চ। পুরুযোতমঃ হন্াৎ ক্ষরমতীতোইহ- 

মক্ষরাদপি চোত্তমঃ ইত্যাহুক্তলক্ষণঃ। অতএব নারায়ণং সর্বজীবৈকাশ্রয়ং হরিঞ্ আশ্রয়মাজ্রেণ 

সর্বদোষদুঃখহরম্ মনোহরঞ্চ। হছৃর্গাণি ছুত্তরসংসারছুঃখানি ॥ ৩৯১ ॥ দিব্যা আত্তরীক্ষাঃ। 
মান্ষাঃ শক্ঃপ্রভবাঃ। ভোঁতিকাঃ শীতোষ্াদিপ্রভবাঃ। যদ্ধা শারীর। মানসাশ্চেত্যাধ্যাত্বিক। 

দিব্যা আধিদৈবিকাঃ মানুষ অন্তভৌতিকাশ্চেত্যাধিভৌতিকাঃ ৷ ইতি ত্রিবিধ! অপি তাপাঃ। 
বৈয়াসকে হে বিছর। ৪**॥ সংশ্রিতাঃ শরণং যাতাঃ। ধর্্মরাজস্ত করণৎ কায়স্থং 
তল্লিখনাধিকারমিত্যর্থ: ৷ সর্বপাপক্ষয়াৎ তদ্ধেতুত্বেনানস্তা দি-বিশেষৈর্মাহাত্ম্যমুক্তম। এফাং 

যথাসম্ভবং হেতৃহেত্মততোহ্!। এবমগ্রেইপি ॥ ৪৯৩॥ ন কেবলমেবং নরকতয়ং ক্ষীণং, কিন্তু, 

মহাভারতের শাস্তিপর্কের রাজধর্ণে ভীন্ম ও যুধিটির-কখোপকথনে উক্ত হইয়াছে, হে নুপতে | 

ষে পুরুযোত্তম যহশ্রেষ্ঠ অকুষ্টিতপ্রভাব শ্রীকঞ্চ তোমার হিত ও প্রিয় কাধ্যে সর্বদা! সচেষ্ট, সেই 
ভক্তিভাবন ভগবান্কে ধাহারা ভক্তিভরে আশ্রয় করেন, তাহারা যে ছুত্তর ভবসমুদ্র পার 

হইয়। থাকেন, এ বিষয়ে আমার বিচারের প্রয়োজন নাই। ৪*১। তৃতীয়ন্বদ্ধে বির ও 

মৈজ্রেয়ের কথোপকথনে বর্ণিত হইয়াছে, হে ব্যাসপুত্র ! যে সকল ব্যক্তি হরিচরণ আশ্রয় করি- 

যাছে, তাহাদিগকে শারীরিক, মানসিক, আধিদৈবিক, আধিভৌতিক, আধ্যাত্মিক বা কোনও 

প্রকার শক্রপ্রভব র্লেশ ভোগ করিতে হইবে কেন? ৪*২। বামনপুরাণে প্রহলাদ ও 

বলিসংবাদে প্রকাশ জাছে, যাহারা! আদি, মধ্য ও অস্তহীন, ছরগুরু, শুভদাতা, শন, বরেণ্য, 

গরুকবাহন কমলাপতি নারায়ণের শরণাগত হন, ভীহাঙ্গিগকে ধর্শরাজকরণের ( চিগুতের) 

লিপির অধীন হইতে হয় না? অর্থাৎ তীহাদ্বের প্রতি কৃতান্ত প্রভাব প্রেকাশ করিতে 
কুঠিত হইয়। থাকেন। ৪০৩। ঘে সকল ব্যক্তি শঙ্খচক্ত-গদাপাণি, শা্জধারী, গরুড়বাহন, বর 

দাতা, লক্ষীকান্ত, ভব্ঞ্জন নারায়ণকে আশরয়-বরূণে গ্রহণ করে, তাহাদের ভয়ের কথা ত্বত 
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বৃহস্নারদীয়ে প্রায়শ্চিশুপ্রকরণীস্তে ।-_ 

সংসারেহন্মিন্ মহাঘোরে মোহনিড্রাসমা কুলে । যে হরিং শরণং যাস্তি তে কৃতার্থা ন সংশয়ঃ ॥ 
ব্রদ্ষপুরাণে ।- 

কর্ম্মণা মনসা বাচা ষেইচ্যুতং শরণং গতাঃ। ন সমর্থো ষমস্তেষাং তে মুক্তিফলভাগিনঃ ॥৪০৬7 

দশমন্বদ্ধে ।__সমাশ্রিতা যে পদপল্লবপ্রবম্, মহৎ পদং পুণ্যযশে মুরারেঃ। 

ভবান্বৃধির্ববৎসপদং পরং পদম্, পদং পদং যদ্ধিপদাং ন তেষাম্ ॥ ৪০৭ ॥ 

প্রথমে ।-যৎপাদসংশ্রয়াঃ সত মুনয়ঃ প্রশমায়না: । সদাঃ পুনন্থাপ স্পা: সবধূপ্তাপোইূসেবয়1॥৪*৮ 

সংসারভয়ঞ্চ বিনষ্টং পরমপদপ্রাপ্থিরপি জাতেত্যাহ যে শঙ্ঘেতি। সম্যগাশয়ন্তে শরণং যাস্তি, 
বিশিষ্টা মুন্তিবকূষ্ঠবাসম্তভাজামিতি মুখ্যং ফলম্ ॥ ৪০৪ ॥ কৃতার্থাঃ সিদ্ধসর্বার্থাঃ ॥ ৪০৫ ॥ 
তেষাং ন সমর্থঃ জাতেইপি পাপে কিঞ্চিৎ কর্তং ন শরুয়াদিত্যর্থঃ। যতো! মুক্তেঃ 

ফলং ভক্তিঃ শ্রীবৈকৃঠলোকপ্রাপ্ধির্বা তন্তাগিনঃ ॥৪*৬। এবং শ্রীরুষ্ণস্যৈৰ - পরমার্থত্বাৎ 
পরমমাহাত্ম্যাচ্চ তদেকশরণানামযত্বসিদ্ধমমেব পরমপদমিতি প্রকরণার্থমুপসংহরপ্লাহ 

সমাশ্রিতা ইতি। পুণ্যং ষশে! যপ্য স পুণ্যষশাঃ স চাসৌ মুরারিশ্চ তস্য পদপল্পব এব প্রবঃ তং 
সম্যগাশিতাঃ। মহৎপদং মহতাং পদমাশ্রয়ম। যদ! মহচ্চ সর্বোৎকষ্টঞ্ তৎপদঞ্চেতি 
তথা। তেষাং ভবাম্বৃধির্ব্বৎংসপদমাত্রং ভবতি অনায়াসেন মোক্ষঃ স্যাদিত্যর্থঃ। তন্যান্যঙ্গিকত্বেন 

স্বতঃ সিছ্ধেঃ। কিঞ্চ পরং পদ প্ীবৈকুণ্ঠাখ্যং পদং স্থানং ভবতি । বিপদাৎ ষৎ পদং বিষয়স্তৎ পুনঃ 
কদাচিদপি তেষাং ন ভবতি, ন ততঃ পুনরাবর্তস্ত ইত্যর্থ:॥ ৪৭ ॥ এবং শ্রীভগবচ্ছরণাপরানাং 

ক্রমেণ ভবহুঃখাদ্যভাবং পরমপদ প্রাপ্তি লিখিত্বাধুনা তেহন্ানপি নিস্তারয়স্তীতি লিখতি যৎপা- 
দেতি। হে সত! যস্য ভগবতঃ পাদাবেব সংশ্রয়ে! যেষাং তে শরণাগতা৷ ইত্যর্থ:। অতএব প্রশমঃ 
প্রকষ্টশাস্তিরূপম্ অয়নৎ বর্তশশরণাপত্তিলক্ষণং যেষাম্। যদ্ধা প্রশমোহয়নং শরণাপত্তিসাধনং 
যেযাম্। যদ! প্রকৃষ্ট: শমঃ হুখং বন্থাৎ স প্রশমঃ প্রেমা তময়স্তে প্রাঞ্ুবস্তীতি তথাভূতা৷ মুনয়ঃ 

মুক্তি পর্স্ত তাহাদের করস্থ হইন্! থাকে ।৪.8। বৃহরারদীয়-পুরাণে প্রায়শ্চিত-প্রকরণান্তে প্রকাশ 
আছে, এই মোহনিক্রা-সমাচ্ছন্ন মহাঘোর সংসারে ধাহার! শ্রীহরির শরণাপন্ন হন, তাহার! ষে 

রুতার্থ হইয়া থাকেন, তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই । ৪০৫ ব্রক্মপুরাণে বর্ণিত হইয়াছে, ধাহারা 
বাকা, মন ও কর্-সংযোগে অচ্যুতের শরণাগত হন, কৃতান্ত তাহাদের প্রতি আপনার শক্তি 

প্রকাশ করিতে পারেন না৷ এবং তাহার। মুক্তিফল লাভ করিয়া থাকেন। ৪*৬। 

দশম ব্ৃদ্ধে বর্ণিত হইয়াছে, ভগবান্ মুরারির ঘশঃ অতিশয় পবিত্র, ধাহারা! তৎপাদপন্ব- 
রূপ প্লব ( তরণীকে ) আশ্রয় করিয়াছেন, তাহাদিগের পক্ষে সংসার-সমুদ্র বৎসপদ্দ অর্থাৎ 

অতি তুচ্ছ হইয়া থাকে। তাহার! পরম পদ অধিকার করেন এবং তাহাদিগকে বিপদের 
আম্পদ হইতে হয় না, স্ৃতরাং তাঁহারা বৈহুষ্লোক-চ্যুত না হইয়া অচ্যুতের সহবাসে স্থখে 
কাল কাটাইয়! থাকেন। ৪*৭। প্রতমন্তদ্ধে প্রকাশ আছে, মদীয় পাদপক্ম আশ্রয় করিয়া 

শাস্তিরসাম্পদদ ধধিগণ সান্লিধ্যমাত্রে লোককে সদ্যঃ সম্পৃত করিয়া থাকেন, তত,লনায় গঙ্গার 

০০ আপা পপ 
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ঘ্বিতীয়ে শ্রীণতকোকো ।__ 
_ কিরাতহুণাত্ব,পুলিন্দপুক্বশা, আভীরমুক্ষা যবনাঃ খশাদয়ঃ। 

যেইন্তে চ পাপ! ষদপাশয়াশ্রয়াঃ, শুধ্যস্তি তশ্মৈ গ্রভবিষণবে নমঃ ॥ ৪০৯। 
তৃতীয়ে শ্রীমৈত্রেয়োক্রৌ।-_ 

কিন্ুরাপাদনস্তেষাং পুংসামুদ্দামচেতদাং। ষেরা শ্রিতস্তীর্ঘপদশ্চরণে। ব্যসনাত্যয়ঃ ॥ ৪১০ ॥ 
দশমে নাগপত্বীস্বত।।__ন নাকপৃষ্ঠং ন চ সার্বভৌমম্, ন পারমেষ্ঠাৎ ন রসাধিপত্যমূ। 

ন যোগসিন্ধীরপুনর্ভবংবা, : বাঞত্তি যৎপাদরজঃ প্রপন্নাঃ ॥ ৪১১। 

উপস্প ষ্টাঃ  উপস্প্ষ্াঃ সরিধিমাত্রেণ সেবিতাঃ সন্তঃ পুনত্তি। যদ্ধা মুনয়ঃ পুর্বমাত্মারাম। অপি মূনিত্বং বিহায় 

যৎপাদসংশ্রয়াঃ সম্ত এব। অন্যৎ সমানমূ। দ্বধুনী গঙ্গা তস্যা আপন্ত তৎপাদনিংস্থতা এব ন তু 
তত্রৈব তিঠন্তি, বিশেষতশ্চ বিষমপথবতিন্ত: সাগরগামিন্ত এব বাঁ। অতন্তৎপাদসন্বন্ধেন পুনস্ত্যো- 

ইপি অঙ্ছসেবয়ৈব পুনস্তি তদপি ন সদ্য ইতি শরণাগতানামুতকর্ষ: . ৪*৮ ॥ কিঞ্। কিরাতেতি। 

কিরাতাদয়ো যে পাপজাতয়ঃ, অন্তে চ যে কম্মতঃ পাপরূপাঃ যদপাশ্রয়াঃ শরণাগতা- 

স্তদাশ্রয়াঃ সম্তঃ শুধ্যন্তি। অসম্ভাবনাশঙ্কাং পরিহরতি প্রভবিষ্ণবে প্রভবণশীলায়েতি ॥ ৪০৯ ॥ 

ষতস্তেষাং কিঞ্চিদপ্যসাধ্যৎ নাস্তীতি লিখতি কিমিতি । দুরাপাদনং দুষ্ষরং কিম্, অপি তু সর্বমেব 

স্থকরমূ। উদ্দামচেতসাং ধীরাণাম্। উদ্দামচেতন্থমেব দর্শয়তি যৈরিতি | যদ্বা উদ্দামচেতসাং 
বিবিধমনোরথেনাসস্কোচত ইতন্ততো গচ্ছন্মানসানামপীত্যশেষমনোরথসিদ্ধিরভিপ্রেতা । তত্র 

হেতুমাহ ষৈরিতি। তীর্থপদো৷ ভগবত: । একতীর্থাশ্রয়ণাদপি সর্বং ন্সিধ্যতি, কিং পুনঃ 

সর্ববতীর্ঘময্য! গঙ্গায়াঃ ্রভবাশ্রয়ার্দিতি ভাবঃ। ব্যসনং সংসারন্তস্যাত্যয়ো নাশে। যম্মাৎ। 

যদ্বা অকারগ্রঙ্নেষেণ অব্যসনো৷ মোক্ষস্তস্যাপ্যত্যয়োইতিক্রমো যন্মাৎ স ভক্তিরসবিস্তারণাৎ 

॥ ৪১+॥ এবং শরণাপত্তেঃ সাধনত্বং বিলিখ্য সাধ্যত্বঞ্চ দশয়ন্ তদ্বতাং পরিপূর্ণতা লিখতি ন 
নাকেতি। রসাধিপত্যং পাতালাদিম্বাম্যৎ যোগসিদ্ধীঃ ত্রিকালজত্বাদ্যাঃ ক্ষুদ্রাঃ মহতীশ্চাণি- 

মাদ্যাঃ। যদ্বা রসাধিপত্যং বিচিত্ররসসিদ্ধাদ্য্বর্যং যোগসিদ্ধীরণিমাদ্যা এবেতি খথোত্তর- 

মেষাং শৈষ্ঠাং তত্র নাকপৃষ্ঠতঃ সার্কতৌমস্য শৈষ্ঠ্যং ভূমৌ কর্দক্ষেত্রে বৈরাগ্যদিবিশেষ- 
_পবিভ্রতার গর্ব কোথায়? কারণ, যদিও সুরধুনী হরিপদ্রজোবিহারিণী বটেন, কিন্তু তাহাতে 

অবগাহন না করিলে লোকে পবিত্র হইতে পারে না । ৪৮। দ্বিতীয় স্বন্ধে শুকের উক্তিতে 

বর্ণিত হইয়াছে, কিরাত, হণ, অন্ধ, পুক্কশ, আভীর, সুম্ধ, ষবন ও খস প্রভৃতি যে সকল 

পাপাচারী ব্যক্তি এবং অপরাপর যে সকল ব্যক্তি কর্দমনিবন্ধন দুক্ষিয়ান্বিত ও ঘোরপাপী, যখন 
তাহারাও জগদাশ্রয় ভগবানের আশ্রয় গ্রহণ করিয্না! পবিত্র হইয়া থাকে, তখন গ্রভাবান্বিত 

সেই ভগবান্কে নমস্কার। ৪০৯। তৃতীয়ন্কন্ধে মৈত্রেয়ের কথায় প্রকাশ আছে, ভগবান্ হরির 

চরণছয় স্মরণ করিলে যখন সংসার-তাপ বিন হইয়া থাকে, তখন একাস্ত হরিচরণাহ্রক্ত 

ব্যক্তি এ চরণাশ্রয্ন লাভ করিলে, তাহার কোন্.বন্ত ছুলভ হয়? ৪১*। দশমন্কন্ধে নাগপত্থীর 
স্তবে প্রকাশ আছে, ধাহারা আপনার পদরজ প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাহার। স্বর্গনৃষ্, সার্ধ ভৌমপদ, 



১৩২ সীস্ীহরিভক্তিবিলাসঃ | [ ১১শ বিলামঃ। 

একাদশে চ শ্রকরভাজনযোগেশ্বরোতরে ।-_ 
দেবধিভৃতাপ্তনুপাং পিতৃণাম্, ন কিন্করো নায়মণী চ রাজন্। 
সর্বাত্বনা যঃ শরণং শরপ্যম্. গতো মুকুন্দং পরিহৃত্য কর্তং ॥ ৪১২ ॥ 

অত এবোক্তং শ্রীভগবস্তং প্রতি উদ্ধবেন। _ 

তাপত্রয়েণাভিহতসা ঘোরে, সন্তপামানস্য ভবাধ্বনীশ। 

পশ্ামি নাশ্যচ্ছরণৎ ত্বদজ্যি,ঘন্বাতপত্রাদস্ৃতাভিবর্ষযাৎ ॥ ৪১৩। 

ইখঞচ বোধ্যং বিদবপ্তিঃ শরণাপত্তিলক্ষণম্ । বাচা হৃদা চ তন্বাপি ককাশ্রয়ণং হি যৎ॥ ৪১৪ ॥ 
রজপপপপা 

সম্ভবেন জানভভক্তযাদিস্থসিদ্ধেঃ কদাচিৎ ককুৎস্থাদিচক্রবপ্তি-সাহায্যেনেন্দ্রস্য স্বারাজ্যপ্রার্থেশ্চ । 

অন্তৎ স্পষ্টমৈব। পাদরজ: প্রপন্না শরণাগতত্বেন কঞ্চিদেকং সম্বন্ধমাশ্রিতা ইত্যর্থঃ ॥৪১১। 
এবং বিধিনিষেধ-নিবৃত্তেঃ ' কৃতকৃত্যতাং লিখতি দেবর্ধাতি। আগ্তা পোষ্যাঃ কুটুম্বানি। 
দেবাদয়ঃ পঞ্চযজ্ঞদেবতাঃ এতেষাং যথা ভক্ত খণী অতএব তেষাং কিঙ্করঃ তদর্থং নিত্যং পঞ্চ- 

যজ্ঞাদিকর্তা। তথ! চ স্বতিঃ। হীনজাতিং পরিক্ষীণম্ণার্থং কণ্ম কারয়েদিতি। অয়ন্ত ন তথা 

কোহসৌ? ষঃ সর্ববভাবেন মৃকুন্দং সর্ববতো৷ মোগদং পরমানন্দ প্রদঞ্চ ভগবস্তং শরণং গতঃ। 
কর্তং কৃত্যং পরিহৃত্য। যদ্ব! কর্তং ভেদ কৃতী চ্ছেদন ইত্যন্মা, বান্থদেবঃ সর্ববমিতি বুদ্ধেত্যর্থঃ। 
যদ্বা অদৈতনিষ্টোইপি ভৃত্বেত্যর্থঃ ॥৪১২॥ তাপত্রয়েণাভিহতন্ত অতঃ সন্তপ্যমানন্ত | অ্যি.ছন্বমে- 

বাতপত্রং তস্মাৎ, ন কেবলমাতপত্রাৎ কিন্তু অমৃতং পরমানন্দরসমপ্যভিতে। বর্ষতি যত্তস্মাৎ। 

এবং শরণাগতানাং সর্বদুঃখহানিঃ স্থখপ্রাপ্তিশ্চোক্ত। ॥ ৪১৩॥ এবং মাহাত্ম্য লিখনঘ্বার৷ লিখিতমপি 

শরণাগতলক্ষণং পৃথক্ স্পষ্টয়ন্ লিখতি ইথঞ্চেতি। অনেন লিখিতপ্রকারেণ সকদেব প্রপন্নো। ষন্ত 
বাম্মীতি চ যাচতে ইত্যাদিন। ব্যাসাদিভিঃ কষ্ণদেবন্তাশ্রয়ণমেব যৎ তদেব শরণাগতলক্ষণং 

বোদ্ধব্যং । তত্র বাচাশ্রয়ণং তবাম্মীত্যাদিবচনং । মনসাশ্রয়ণং তন্যৈবাহমিত্যাদিচিস্তনং ৷ কায়েনা- 
শ্রয়ণং ততক্ষেঅজসেবনাদি । এতচ্চ সর্ধম্গ্রে ব্যক্তং ভাবি ॥ ৪১৪ ॥ 

প্র আস 

*. ২ সত শী” শপ আল 

পারমেষ্ঠযপদ, অথবা ধরার আধিপত্য, ষোগসিদ্ধি, বা মুক্তি, এ সকলের কিছুই কামনা 

করেন না অর্থাৎ তীহাদ্দের নিকটে এগুলি অতি তুচ্ছ বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে । ৪১১। 
একাদশস্কদ্ধে করভাজন যোগেশ্বরের বাক্যে বর্ণিত হইয়াছে, হে রাজন! বিনি কর্তব্যাকর্তব্য 
পরিত্যাগ পূর্বক সর্ববপ্রযত্বে সর্বশরণ্য মুক্তিদাতা দেব হরির শরণাপর হন,তিনি আর দেবতা, 
খবি, তৃত, মানব ও পিতৃপুরুষের কিস্কর বলিয়া পরিচিত ব! তাহাদের নিকটে কোনরূপ 

খণে আবন্ধ হন না। ৪১২। এবিষয়ে ভগবানের প্রতি উদ্ধবের উক্তিতে বর্ণিত হইয়াছে, 

হে ঈশ! আমি ভীষণ সংসার-নরণিতে ভ্রিতাপে সন্তাপিত হইয়া আপনার অম্বভ-নিস্তন্দি 

পাদপন্পন্থরূপ আতপত্র ব্যতিরেকে অন্ত আর আশ্রয় সামগ্রী দেখিতেছি না। ৪১৩। (অধিক 

কি বলিব, ) এইরূপ বাক্য, মন ও দেহ দ্বারা একমাত্র শ্রীকফের যে আশ্রয় গ্রহণ, পণ্ডিত- 

মণ্ডলী তাহাকেই শরণাগত-লক্ষণ বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন | 9১৪ । 



১১শ বিলাসঃ। ] গঞ্জীহরিভক্তিবিলাসঃ। ৭৩৬ 
অথ শরণাপত্তিলক্ষণ্। 

হ্কান্দে।_ 

গোবিন্বং পরমানন্দং মুকুম্দং মধুস্দনং | ত্যক্তান্যং বৈ ন জানামি ন ভজামি ম্মরামি ন। 
ন নমামি ন চ স্তৌমি ন পশ্ঠামি স্বচক্ষুষা। ন ম্প্হামি নগায়ামি ন বা.যামিহরিং বিনা 19১৫। 
কেচিদাহুশ্চ শরণাগতত্বং ফট্গ্রকারকং | প্রান: সখ্যপ্রকারে তৎ পর্ধ্যবন্তেদ্িচারতঃ ॥ ৪১৬॥ 

তচ্চোক্তং গ্রবৈষ্চবতত্ত্রে।_ 

আক্থক্ল্য্ত সন্ক্প: প্রাতিকুল্যস্ত ব্জনং। রক্ষিষ্যতীতি বিশ্বাসো! গো ত্ববরণং তথা। 
আত্মনিক্ষেপকার্পণ্যে ষড়বিধা শরণাগতিঃ ॥ ৪১৭ ॥ 

তবাম্মীতি বদন্ বাচা তখৈব মনস! বিদন্। ততস্থানমাশ্রিতন্তস্বা মোদতে শরণাগতঃ ॥৪১৮ | 

_ অন্যং দেবতাস্তরং । তত্র ভগবত: পৃথকৃত্বেনেতি সং্সম্প্রদায়ঃ ৷ গোবিন্দমিত্যাদিবিশেষণৈর্মা- 

হাত্ঝ্য বিশেষেণ তদেকনিষ্ঠতা যুক্তেতি দর্শিতং ৷ এবং সর্ববথা তদে কা শ্রয়ণং শরণাগতলক্ষ ণমিত্যভি- 

ব্যঞ্রিতং তত্প্রকারশ্চ দর্শিতঃ।৪১৫। তত্র মতান্তরং লিখতি কেচি“দতি। পথ্যরূপে! ঘ একো হক্তেঃ 

প্রকারস্তশ্মিন। তৎ্যট্প্রকারকশরণাগতত্বং বিচারতঃ পর্যযবন্তেৎ। তচ্চাগ্রেইভিব্যঞজযিতব্যং।8১৬। 

আহ্কৃল্যস্য তগবস্তজনাস্থকৃলতায়াঃ সন্কল্পঃ কর্তব্যত্বেন নিয়মঃ। প্রাতিকূল্যস্ত তৈপরীত্যন্ত 
বর্জনং। গোগ্ুত্বেন পতিত্বেন বরণং স্বীকরণং প্রার্থনংবা। আত্মনো নিক্ষেপঃ সমর্পণম্ 
কার্পণ্যঞ্চ ভগবন্ রক্ষ রক্ষেত্যার্দিপ্রকারেণার্তত্বম। ততশ্চ বিশ্বাসরূপে গ্রীতিক্ূপে চ সধ্যে 

রক্ষিষ্যতীতি বিশ্বানঃ ততএব গোপ্তৃত্ববরণং চেতি হছন়্ং, তথ গ্রীতিম্বভাবেন আছ্ছকৃল্য- 

স্বল্প; প্রাতিকৃল্যবঞ্জনং চেতি দ্বয়ং পর্ধ্যবস্তত্যেব । তথা, মাং প্রপন্নো জনঃ কশ্টিন 
ভূয়োহহ্শতি শোচিতুমিতি, আর্চানাং শরণং ত্বহমিতি ভগবদ্বচনবিশ্বাসেনাতনিক্ষেপকার্পণ্যে 
অপি তজ্জৈব পধ্যবস্ততঃ | তত্র কুম্ত্রবিচারাপেক্ষয়। পশব্ব:। তেনাত্মনিবেদনে আত্মনিক্ষেপঃ 
কার্পপাঞ প্লরীতিবিশেষস্বাভাবিকতয়। গ্রীত্যাত্মকে সখ্য এব ব্রষ্টব্মিত্যেষ। | দিকৃ॥ ৪১৭। 

অন্তর শরণাপত্তিলক্ষণ -_ক্বন্দপুরাণে বর্ণিত হইয়াছে, আমি গো গোবিদ্দ, পরমানন্, মুকুদ্দ 

ও মধুন্থদনকে ত্যাগ করিয়! অন্য কাহাকেও জানি না, ভজন! করি ন! এবং ম্মরণও করি না। 

আমি হরি ভিন্ন আর কাহারও নমস্কার, স্তব, বা চক্ষে আর কাহারও মুর্তি দর্শন করি না) 

তাহাকে ভিন্ন আমি আর কাহারও স্পৃহা করি না, তাহার নাম ভিন্ন অন্য কোনও গান গাই 
না, এবং তাহার ভিন্ন অপর কাহারও নিকটে গমন করি না। ৪১৫ । কাহারও কাহারও 

মতে শরণাগতের লক্ষণ যদিও ছয় প্রকার, কিন্তু উহা সখ্যরূপ তক্তির যে একই প্রকার 

অর্থাৎ বূপাস্তর মাত্র, তাহা বিচারে পর্ধ্যবমিত হুইয়া খাকে। ৪১৬। শ্রীবৈফবতন্ত্রে উক্ত 

হইয়াছে, আহুকৃল্যের সংকল্প অর্থাৎ ভগবন্তক্ত জনের কর্তব্যভার নিয়মাবলক্বন, তদ্বিপরীত 
কর্দ পরিত্যাগ, পতিস্তে প্রার্থনা, আত্মসমপ্ণ, “হে ভগবন্! আপনি আমাকে রক্ষা করুম্” 
এইন্ধপ আর্তভাব, ভগবান্ আমার রক্ষাকর্তা এই বলিয়! তাহাতে বিশ্বাস স্থাপন, এই ছয় 
প্রকার শরণাগতের লক্ষণ । ৪১৭। “হে তগবন্! আমি আপনার” বাক্যেতে যিনি এইরপ 

সক জাত পা 



৭৩৪ শ্রী ্ীহরিভক্তিবিলাসঃ। | ৯১শ বিলাসঃ। 

অতএবোজং দশমে প্রীভগবস্তং প্রতি অক্র,রেণ।-_ 
কঃ পণ্ডিতন্ত দপরং শরণং সমীয়াস্ত্রপ্রিয়াদৃতগিরঃ স্থহবদঃ কৃতজ্ঞাৎ। 
সর্বান্ দদাতি হৃহদে ভজতোইভিকামানাত্মানমপুযপচয়াপচয়ৌ ন যন্ত ॥ ৪১৯॥ 
তৃতীয়ে শ্রীউদ্ধবেন।-_অহো৷ বকী যং ভ্তনকালকূটং, জিঘাংসয়া-পায়য়দপ্যসাধ্বী । 

লেভে গতিং ধাক্র্যচিতাং ততোইন্যং, কংব! দয়ালুং শরণং ব্রজেম॥ ইতি 19২০ 
এবং ফলিতং সংক্ষেপেণীভি উব্যপ্য়ন [শরণাগতরুত্যঞ্চ দর্শন তন্নাহাত্মামেব লিখতি তবেতি। 
তন্বা দ্বেহেন তন্য ভগবত; স্থানং শ্রীমধুরাদিকমাশ্রিতঃ সন্ মোদতে আনন্মমস্থভবতি, সর্বথা 
সধ্যসিদ্ধেঃ ॥ ৪১ ॥ ত্বৎ ত্বত্বোধপরং কঃ সমীয়াৎ, দীর্ধত্বং পরন্মৈপদৎ বা আর্বং। সম্যক্ 
ইয়াদগচ্ছেৎ। তত্র হেতুত্বেন বিশেষণচতুষ্টযং। তক্তএব পরিয়ে! যন্ত। খতা সত্যা গীর্ববাক 
যস্ত। স্থদঃ নিরুপাধিকপাকারিণঃ | কৃতমাত্মনো ভক্তস্ত চ জানাতীতি তথ! তম্মাৎ। 
অতএব ভবান্ ভজতো৷ জনস্য অতএব স্থহদঃ সচ্চিত্তস্ত । যদ্ধা প্রিয়ন্বেন স্বীকৃতন্য জনন 
সর্বান্ অভিতঃ কামান, অভি অভয়ং ষথা৷ স্তাদিতি বা আত্মানমপি দদ্দাতি। ভজনেন য্য 
ভবতঃ স্বত উপচয়ে৷ লাভে নাস্তি নিত্যপরিপূর্ণত্বাৎ। অভজনে চাপচয়ো নাস্তি নিত্যং 
দ্বতঃ পরিপূর্ণত্বেনানগ্তাপেক্ষত্বাৎ। সোইপি ভবান্ ভক্তিপরবশ: সন্ আত্মানং দদাতি। যদধা 
তেন নিজোপচয়াপচয়ৌ৷ পরমকারুণ্যাদিন! মন্তমানমপি ভগবন্তং প্রতি নিজভক্তত্বৃষ্্যা পরম. 
বিনম্বেন শ্রীমদক্র,রম্য তাদ্ৃত্তযক্তিজেগা। যদ্বা উপচয়্াপচয়ৌ নেতি বৃদ্ধিহ্থাসহীনতয়! পরম- 
মহত্তমতায়াঃ পরকাষ্টা। দর্শিতা৷ । তথাভৃতমপ্যাত্বানং দদদাতি ভক্তবস্তং করোতীত্যর্থ; | অয়মপি 
শরণগমনে হেতুজ্ঞেয়ঃ ॥৪১৯ ॥ ইদানীং পরমছুষ্টেষপি পরমক্ক্পাৎ দর্শরূন্ তশ্কৈবৈকস্ত শরণ্যতাং 
নির্ধারয়ন্ নিজবন্ধুবর্গেণ সহ স্বপনমপি তং শরণং গচ্ছন্পসংহরতি। অহো! ইতি আশ্চর্ধ্যং। 

হস্তমিচ্ছয়াপি স্তনয়োঃ সভভূতং কাণকৃটং মহাছুর্বিষং যম্ অপায়য়ৎ। বকী পৃতন৷ অসাধবী 
ুষ্টাপি ধাত্র্যাঃ শ্রীষশোদায়াঃ শ্রধশোদাধাত্রীত্বেন প্রসিদ্ধায়াঃ শ্রমথুরায়৷ বা! প্রীদেবকীধাত্র্যা 
বা কম্যাশ্চিৎ উচিতাং গতিং তম্মা্দেব লেভে ভক্তবেশমাত্রেণ যঃ সদগতিং দদাবিত্যর্থঃ | যদ্বা। 

_মরণসময়ে তন্তা আর্তনাদমাকর্ণ্য গাত্রাক্ষালনার্দিছুঃখমবলোক্য চ কেবলং পরছুঃ খাসহিষুতয়া 

বলেন, মনে মনেও সেইরূপ জানিয়া থাকেন এবং শরীরদংযোগে মথুরাদি স্থানের আশ্রয় 
গ্রহণ করিয়া আনন্দে' পভোগ করিয়! থাকেন, তিনিই শরণাগত । ৪:৮। অতএব, দশমস্কদ্ধে 
শ্রভগবানের প্রতি অক্ররের উক্তিতে প্রকাশ আছে, হে প্রভো৷ ! আপনি মত্যবাদী, সুৎ, 

ভক্তজনপ্রিয় এবং কৃতজ্ঞ, অতএব কোন্ বিচক্ষণ ব্যক্তি আপনাকে পরিত্যাগ করিয়া অন্যের 

শরণাপন্ন হইবে, বলুন? বিশেষতঃ যখন ভজনে আপনার উপচয় এবং অভজনে অপচয় 
নাই, তখন যে ব্যক্তি আপনার ভজনশীল এবং আপানর গ্রতি সন্ভাবসম্পন্ন, তাহাকে 

আপনি সকল বন্তই প্রদান করিয়া থাকেন, অন্য কথা কি, সর্বপ্রকারে আপনি সেই ভক্তের 

বাধ্য হইয়। থাকেন। ৪১৯। তৃতীয়ঙ্কদ্ধে শ্রউদ্ধবের উক্চি এই প্রকার আছে, অহো 
আশ্চধ্য | ছুষ্টম্বভাব৷ পৃতন। ধাহার গ্রাণ বিনাশ বাদনায় স্তনদ্বয়ে বিষ সংমিশ্রিত করিয়া 



১১শ বিলাস: । ] শ্ীপ্রীহরিভক্তিবিলাসঃ| ৭৩৫ 

অথাচার] বহুবিধাঃ শিষ্টাচারাহ্থসারতঃ | শ্রীষৈষফবাণাং কর্তব্য লিখ্যস্তেইত্র সমাসতঃ 7৪২১ ॥ 

" অখাচারাঃ। 

শ্রবিষুপুরাণে ওর্ব-সগরসংবাদে গৃহস্থাচারকথনারস্তে।-_ 
দেবগোত্রাক্ষণান্ সিচ্ছান্ বুদ্ধাচার্য্যাংস্তথার্চয়েৎ। ছ্বিকালঞ্চ নমেঘ সন্ধ্যা মগ্্ীছুপচরেতথা ॥৪১২॥ 

_সদাহ্ছপহতে বন্তে ্রশস্তাস্চ তখোষধীঃ | গারুড়ানি চ রত্বানি বিভৃয়াৎ প্রয়তে। নরঃ ॥ ৪২৩। 

যস্তাদৃশীং গতিমদাদিতার্থ:। তত্র চ ধাত্রীগতিদানে স্তন্তদানং কপটেনাপি মাতৃভাবাকরণঞ্চ 

কারণমুহাং। তচ্চ, তাং তীক্ষৃচিত্বামতিবামচেষ্টিতামিতিঙ্লোকোক্তয়া মাতৃবল্লালনাদি-পরমরম্য- 
চেষ্টয়া ব্যঞ্িতমেবাস্তি, বাখ্যাতঞ্চ শ্রীম্বামিপাদৈঃ অহমস্য জননী ইয়ং বেতি মোহিতে 

সত্যাবিতি। তন্মাৎ প্রীকষ্ণাদন্তং কং দয়ালুং শরণং ব্রজেম? সম্ভীবনায়াং সপ্তমী । বাশবঃ 

কটাক্ষে। অতোহন্তং কোইপি দয়ালুন্ণত্তি, অতন্তমেব বয়ং দীনাঃ শরণং গচ্ছাম ইত্যর্থ;। 

য্চপি শরণাপত্তিলিখনং ফাদাচিৎককত্যলিখনানস্তরমেবোপপদ্যতে সকৃদেব প্রপন্নো ষঃ 

ইত্যার্দি বচনতঃ সকৎপ্রবুত্তৈব শরণাগতত্বসিদ্ধেঃ, তথাপি শরণাগতত্বস্ত নিত্য-ভগবংস্থানা- 

শ্রয়ণাদিলক্ষণত্বেন নিত্যমান্থকুল্যসন্বল্লাদিলক্ষণত্বেন চ নিত্যকৃত্যান্তরেব পর্য্যবসানাদত্রৈব 
লিখিতমিতি দিক্ ॥ ৪২০ ॥ সমুদ্রং দুস্তরং যন্ঠ দয়য়] সথখমুত্তরেৎ। ভারাক্রান্ত; খরোইপ্যেষ 

তং শ্রীচৈতন্তমাশ্রয়ে ॥ এবং কৃত্যানি ক্রমেণ বিবিচ্য লিখিত্বা! ইদ্রানীমেকত্রৈব নানাবিধানি 

কৃত্যানি বজর্ণানি চ লিখিতুং প্রতিজানীতে অথেতি। শ্রীবৈষ্ণবাণাং কর্তব্যাঃ কার্ধ্যা ইতাত্র 
হেতৃঃ শিষ্টানাং সাধূনামাচারন্তান্থসারতঃ ইতি। প্রাক লিখিতেন সদাচারস্য নিত্যত্বেনাবস্থং 

বৈষবৈঃ সদাচারোইন্ুসর্তভব; ইত্যতো হেতোরিত্ার্থঃ ৷ অত্র গ্রন্থে সমাসতঃ সংক্ষেপেণ। 

যস্থপি কর্তব্য ইত্যনেন বিধেয়ানামেব লিখনমায়াতি ন তু বজানাং তথাপি বজেণঘপি নিবৃত্তি- 

রূপা ক্রিয়ান্ত্যেবেতি তেইপি কর্তব্যেষু প্রবিশস্ত্যেবেতি । যদ্ব! কৃত্যলিখনেইকৃত্যলিখনমপ্য- 
পেক্ষ্যেতেতি সাহচর্ধ্যাত্বজ্া অপি লেখ্যাঃ স্থ্যরেব। তত্র দেবাধীনষ্চয়েদিত্যেবমাদয়ঃ কর্তবযাঃ 

পরস্বং ন হরেদিত্যেবমাদয়ে। বর্জ্য উহ্থাঃ ॥ ৪১১ ॥ 

_ বৃদ্ধান্ বয়োজাতিবিষ্ভাদিনা বৃহত্তরান্ আচারধ্যাংস্চ গুরূন্। ৪:২। ওষধীঃ বিষ্বুক্রাস্তা 

 স্তস্ত পান করাইয়া ধাত্রীসদৃশি গতি লাভ করিয়াছিল, অতএব সেই দয়ালু প্রীহরিকে পরিত্যাগ 

করিয়া অন্ত কাহার শরণাপন্ন হইব? ৪২০। যাহ! হউক, শিষ্ট জনের আচারামগুসারে 

আচারের বছুলত৷ দৃষ্ট হইয়া থাকে; এক্ষণে এই গ্রন্থে সংক্ষেপে বৈষণবগণের কর্তব্য কর্ণ 

সকল লিখিত হইতেছে; ফল কথা, এতন্মধ্যে যাহ! বৈধ অর্থাৎ দেবাদির অর্চন! করা কর্তব্য 

এবং যাহা নিষিদ্ধ অর্থাৎ পরদ্ব হরণ করিতে নাই, এইরূপ বিধি নিষেধ বিবেচনা! করাই 

কর্তব্য। ৪২১। 

অনন্তর আচারসমূহ বর্ণন ।-__বিষুপুরাণে ওর্ধ এবং সগরসংবাদে গৃহস্থদিগের আচার 

বখনারভ্তে বর্ণিত হইয়াছে, দেবতা, গে ব্রাহ্মণ, সিদ্ধ, বয়ঃক্রম বিদ্যা ও জাতিতে বৃদ্ধ এবং 

আচার্যদিগকে অর্চনা ও জরিসন্ধ্যা নমস্কার করিবে; এইরূপ নন্ধ্যা ও অগ্নির উপাসনা 



৭৩৬ শ্রীতীহরিভক্তিবিলাসঃ ৷ [১১শ বিলাস!। 

' প্রসিদ্ধামলকেশশ্চ স্থগদ্ধিশ্চারুবেশধূক । কিঞ্চিৎ পরম্থং ন হরে নাল্লমপ্যপ্রিয়ং বদেৎ।৪২৪ 

প্রিয়ঞ্চ নানৃতং ব্রয়ান্নান্তদোষানূদীরয়েখ। নাস্তাশ্রয়ং তথা বৈরং রোচয়েৎ পুরুষেশ্বর ॥'৪২৫। 
ন দু্যানমারোহেৎ কৃলচ্ছায়াং ন সংশ্রয়েৎ। বিঘিষ্টপতিতোম্মত্-বহবৈরাতিকীটকৈঃ। 
বন্ধকীবন্ধকীভর্তৃকদ্রানৃতকখৈঃ সহ । তথাতিব্যয়শীলৈশ্চ পরিবাদরতৈঃ শঠৈঃ। 

বুধো৷ মৈত্রীং ন কুবর্বীত নৈকঃ পন্থানমাশ্রয়েৎ। নাবগাহেজ্জলৌঘন্ত বেগমগ্রে জনেশ্বর। 
প্রদীধং বেশ্ম ন বিশেক্নারোহেচ্ছিখরং তরোঃ | ৪২৬॥ . 

ন কৃর্য্যাদস্তসংঘর্ধং ন কৃষীয়াচ্চ নাসিকাম্। নাসংবৃতমুখে! জ্ভেৎ হ্বাসকাসৌ বিবর্জয়েৎ। 

নোটচৈহসেৎ সশবঞ্চ ন মুঞ্চেৎ পবনং ত্বধঃ | নখান বাঁদয়েচ্ছিন্দ্যান্র তৃণং ন মহীং লিখেৎ।৪২৭ 
নশ্মক্র ভক্ষয়েল্লোস্টার নিনারিসাডি ৮॥ জ্যোতীংষ্য মেধ্যাশগানি নাভিবীক্ষেত চ প্রভো 11৪১৯ 

টি সপ শপ শপ শী সপ পা সদ ৮০. পার্স স-ও ৫ রে» এপ পস্ শপে পাশ জামাতা পা? 

রানা: ॥ ৪২৩ | প্রসদধা অলম্বতা অমলাশ্চ কেশা যশ্য সঃ। প্রনষিষ্কেতি পাঠ: কচিৎ ২৪1 

ন রোচয়ে নেচ্ছেৎ। বছভির্কৈরং যন্য । অতিকীটকঃ অত্যস্তকীটবৎগীড়কঃ | কণ্টকৈরিতি 

পাঠে স এবার্থঃ | বন্ধকী অসতী 1৪২৬॥ন মহীং লিখেন্নখৈরিতি জেঞেয়ং | ন নখৈর্বরবিলিখেন্ুমিমিতি 
কৌর্ম্বোক্তে: । ন রুষীয়াৎ সততমলাগ্ভপসা'রণার্থং ন নিষর্ষেৎ ॥ ৪২৭ ॥ শ্বশ্র ন ভক্ষয়ে্দাস্তৈন” 
চ্ছেদয়েদিত্যর্থ | তথা চ কৌর্শে।__ন দস্তৈন'খলোমানি ছিন্দ্যাদিতি। ৪২৮ ॥ জ্যোতীংষি 

নাশুচিরভিবীক্ষেত । অমেধ্যানি অপ্্তানি চামঙগলানি মদা নাতিবীক্ষেত। অমেধ্য ইতি 

_করিবে। ৪২২। লোকে পবিত্র হইয়া বিশদ বন্য, প্রশস্ত ওষধি, এবং  হথবর্াদি 

রত্বঘকল ধারণ করবে। ৪২৩। স্থশোভিত অমল কেশ, স্থন্দর গঙ্কপ্রব্য ও চারু বেশ. 

ধারণ করা লোকের কর্তব্য ; অল্পমাত্রও পরস্বাপহরণ এবং অল্প পরিমাণে অপ্রিয় বাক্যোচ্চারণ 

করিতে নাই। ৪২৪। হে পুরুষপ্রর! প্রিয় হইলেও মিথ্যা কথা কহিবে না, অন্তের দোষ 
উল্লেখ করিবে না, অন্যের আশ্রয় গ্রহণ করিবে ন! এবং কোনও ব্যক্তির সহিত শক্রতার 

কামনা করিবে না। ৫২৫। ভগ্নযানে আরোহণ করিবে না, কৃলপাদপচ্ছায়ায় উপবিষ্ট হইবে 
না, ষে ব্যক্তি পতিত, উন্মত্ব, অনেকের শত্রু, কীটতুল্য পরপীড়াদায়ক এবং অন্যের বিদ্বেষ- 
ভাজন, তাহার সহিত সংশ্রব রাখিবে না। ( এইরূপ) অসতী, অসতীর স্বামী, ক্ষুদ্র ও 
মিথ্যাবার্দীর সহিত আলাপ করিতে নাই। অমিতব্যয়ী, পরনিন্দারত ও শঠ ব্যক্তির সহিত 

মিত্রত। করিবে না এবং একাকী পথ চলিবে না। হে লোকনাথ! জলের বেগাগ্রে অব- 

গাহন, গ্রজলিত গৃহ মধ্যে প্রবেশ এবং বৃক্ষশাখায় আরোহণ করিবে না। ৪৭৬। দস্তে দত্ত 

ঘর্ষণ, মলাদি নিফাশনের জন্ত নাসিক! নিষ্র্ষণ ও মুখাবরণ ব্যতিরেকে জ্ভ্ভণ করিবে না; 
শ্বাসকাস বজ্্ধন করিতে হইবে) উচ্চ হান্, সশবে অধোবায়ু ত্যাগ, নথে নখে সংঘর্ষণ, 
দত্ত দ্বার! নখচ্ছেদন ও নখ দ্বার! ভূমি বিলিখন করিবে না। ৪২৭। দত্তের সাহায্যে শৃক্র 

ছেদন ও লোষ্টর গ্রহণ কর! বিচক্ষণ বাক্তির কর্তব্য নহে। ৪২৮। অপবিল্র অবস্থায় চজ্স্ধ্যাদি 

জ্যোতিঃপদার্থের প্রতি দৃষ্টিপাত এবং অমেধ্য ও অমঙ্গল বন্ততে দৃষ্িক্ষেপণ করিবে না 1৪২ 



১১শ বিলাসঃ। ] শ্রীশ্রীহরিক্তিবিলাসঃ | ৭৩৭ 

ন হুঙ্কু্ধ্যাচ্ছবং চৈব শবগন্ধো হি সোমজঃ ॥ ৪৩০ ॥ 

চতুষ্পথং চৈত্যতরু-শ্মশানোপবনানি চ। দুষ্ন্্ীসঙ্লিকর্ষঞ্ণ বঞ্জয়েন্সিশি সর্ববদ|। 
পৃজ্য-দেবদিজজ্যোতিশ্ছায়াং নাতিক্রমেদ্বধঃ ॥ ৪৩১ ॥ 

নৈকঃ শৃন্তাটবীং গচ্ছেন্ন চ শৃন্যগৃহং ব্রজেৎ । কেশাস্থিকণ্টকামেধ্য-বলিভম্মতুষাংস্খা। 
স্নানাদ্রং ধরণীং চৈব দূরতঃ পরিবর্জয়েৎ। নানাধ্যানা শ্রয়েৎ কাংশ্চিন্ন জিক্গং রোচয়েছ,ধঃ। 
উপসর্পেন্ন চ ব্যালাংশ্চিরং তিষ্টেন্প চোখিতঃ। যথেষ্টভোজকাংশ্চৈব তথ দেবপরাজ্ম,খান্। 

বর্ণাশ্রমক্রিয়াতীতান্ দূরতঃ পরিবঞ্জয়েৎ। অতীব জাগর্বপ্পৌ তথবৎ স্থানাসনে বুধঃ | 
ন সেবেত তথ! শয্যাং ব্যায়ামঞ্চ নরেশ্বর ৷ দগ্রি,ণঃ শৃঙ্গিণশ্চৈব প্রাজ্ঞ দৃরেণ বর্জয়েৎ। 

'আবশ্ায়ঞ্চ রাজেন্দ্র পুরোবাতাতপৌ তথ। | ন স্থায়ান্ স্কপেন্নগ্লো ন চৈবোপম্পৃশে,ধঃ। 
মুক্তকচ্ছশ্চ নাচামেদ্দেবাদ])চ্চাঞ্চ বর্জয়েৎ। টনকবব্ত্রঃ প্রবর্তেত দ্বিজবাচনকে জপে ॥৪৩২॥ 

কিঞ্চ।__ 

ন চ নিধূনিয়েৎ কেশানাচামেন্নব চোখিতঃ। পাদেন নাক্রমেৎ পাদং ন পৃক্্যাভিমুখং নয়েখ॥ 
সত ভর শত আপ পপ লও শপ শপ সপ্ত ও শা 

পাঠঃ কল্যচিন্মতে ॥ ৪২৯॥ ন হুং কৃর্য্যাৎ শবং তদগন্ধঞ্চ ন জুগুপ-সেত ইতার্থ: ॥ ৪৩৭ ॥ 
ঠত্যতরুং বদ্ধবেদিকপুজ্যবুক্ষং । জ্যোতিঃ প্রদদীপঃ ॥ ৪৩১ ॥ নৈকো গচ্ছেৎ। জিদ্গং 
কৌটিপ্যং ন রোচয়েৎ ন গ্রাহয়েৎ। স্থানম্ উদ্ধাবস্থিতিং ৷ তথেত্যনেন অতীবেতি পরামৃশ্াতে, 
শয্যা নাতীব সেবেত ৪৪ চিরং ন তিষ্ঠেৎ। অবশ্ঠায়ং হিমং নোপস্পূশেৎ আচমনং ন 
পা ০ আশ পা পল পা আস আজ সপ 

শব ও শবগন্ধের নিন্দা করিবে না. (যেহেতু শবগন্ধ চক্দোংপ্ন। ৪৩০ । রাত্রিকালে 

সর্বদা! চতুষ্পথ, টচত্য-বৃক্ষ, শ্মশান, উপবন এবং দুশ্চরিত্র। স্ত্রীর নিকটে অবস্থান কবিবে না) 

পৃজ্য দেবতা, দ্বিজ এবং প্রদীপের ছায়া অতিক্রম করা বিচক্ষণ ব্যক্তির কর্তব্য নহে। ৪৩১। 

একাকী নির্জন বনভূমিতে গমন, বা শৃন্তগুহে অসহায় অবস্থায় প্রবেশ করিবে না। দূর 

হইতেই কেশ, অস্থি, কণ্টক, অমেধ্য বস্ত, পৃজাত্রব্য, ভম্ম, তুষ, ানার্রভূমি পরিত্যাগ 

করিবে। ইতর লোকের আশ্রম গ্রহণ, বা কাহাকেও কুটিলতা৷ শিক্ষাদান কর! পণ্ডতজনের 

কর্তব্য নহে; আশীবিষের অগ্রে উপস্থিত হইবে না; দূরদেশ হইতেই অপরিমিতাহারী, 

দেবপুজাবিমুখ ও বর্ণাশ্রমের ক্রিয়াবঞ্জিত ব)ক্িদিগকে পরিত্যাগ করিবে। হে নরাধিপ! 

অত্যন্ত জাগরণ, অত্যন্ত নিদ্রা, উচ্চস্থানে অবস্থিতি, উচ্চ আসনে উপবেশন ও উচ্চ শয্যায় 

দীর্ঘকাল শয়ন এবং অত্যন্ত অঙ্গচালন পরিত্যাগ করা পণ্ডিত লোকের কর্তব্য । দুর হইতে 
দংগ্্রী ও শৃর্গী পণ্ডকে পরিত্যাগ করা প্রান্ত জনের কর্তব্য। হে রাজেন্দ্র! হিম, পুরোবর্তী 
বায়ু ও রৌন্তরকে স্পর্শ করিতে নাই ; ( এইক্প ) নগ্নাবস্থায় দান, শয়ন ও কোনও বন্ত স্পর্শ 

কর! পণ্ডিতের্কর্তবা নহে। মৃক্তকচ্ছে আচমন ও দেবাদির অগ্চনা! করিতে নাই; এইক্প 
' একবস্ধে স্বত্তি-বাচন কর্ম ও জপে প্রবৃত্ত হইবে ন!। ৪৩২ । আরও বর্ণিত হইয়াছে, ্গানাবসানে 
র্ধকেশ কম্পিত করিতে নাই। উত্থিত হুইয়৷ আচমন করিবে না, পদঘারা পদ আক্রমণ 

বি ৩) 



৭৩৮ ্ীপ্ীহরিভক্তিবিলা সঃ. [ ১১শ বিলান। 
অপসব্যং নৈব গচ্ছেদ্দেবাগারচতুষ্পথান্। মঙ্গল্যপৃজ্যাংস্চ তথা বিপরীতারক্ষিণাং | 
সোমারকাগ্সবাযুনাং পৃজ্যানাঞ্চ ন সংমুখমূ। কুর্ঘযাৎ ্ীবনবিদু ্ রসমূৎসগর্চ পণ্ডিত; 
তিটঠ মৃত্রযেতদবং পন্থানং নাবমত্রয়েং। শ্লেম্বিশ্ত্ররক্তানি সর্বদৈব ন লঙ্গবয়েখ। 

্নেশষীবনকোতসর্গে। নান্নকালে প্রশস্ততে। বনিমঙ্গলজপ্যাদৌ ন হোমে ন মহাজনে। 
যোধিতো নাবমন্তেত ন চাসাং বিশ্বসে্বধঃ | ন চৈবেষু্বেত্বাস্থ নাধিকুরধ্যাৎ কদাচন। 
মঙ্গল্যপুষ্পরত্বাঙ্যপুঞ্যাননভিবাদ্ধ চ। ন নিক্রামেং গৃহাৎ গ্রাজঃ সদাচারপরে! নরঃ ॥৪৩৪। 

অকারগর্জিতাদৌ তু পর্বস্থশৌচকাদিযু। অনধ্যা়ং বুধ: কু্ধ্যাহপরাগাদিকে তথা ॥ ৪৩৫ 
কুরধ্যাৎ॥ ৪৩২ কেশান্ স্বানানত্তরমান্রান্ সতঃ। পাদং ন নম্বেত॥ ৪৩৩ ) ॥ অপমবাম্ 

অপ্রদক্ষিণং ন গচ্ছে প্রদক্ষিণং কৃত্বৈব গচ্ছেদিত্যর্থঃ | মঙ্গল্যান্ মধু-দ্বত-দধি-মিদধার্থ জলপূর্ণ- 
ঘটাদীন্ পূজ্যাংশ্চ গুরুবি প্রধেন্তবৃদ্ধাদীন্। তথ! চ কাশীখণ্ডে।-_দেবতায়তনং বিগ্রং ধেস্ু 
মধু মৃদং দ্বতং। জাতিবৃদ্ধং বয়োবুদ্ধং বিগ্যাবুদ্ধং তপন্িনং। অশ্বখং চৈতাবৃক্ষঞ গুরুং 

জলভূতং ঘটং। সিদ্ধান্নং দধি সিদ্ধার্থং গচ্ছন্ কুর্ধ্যাৎ প্রদক্ষিণমিতি। বিপরীতান্ অমঙ্গল)" 

দীন নাধিকুর্ধ্যাৎ অধিকারং ন কুর্ধযাৎ। যদ্ধা স্ত্রীভ্যোইধিকারং ন দদ্যাদিত্যর্থঃ। সদাচারপর 

ইতি সর্বজৈবান্বেতি। তদচ্চোক্তানাং সর্বেষামেব নিত্যত্বমভিট্রেতি ॥ ৪৩৪ ॥ পর্বস্থ 

অষ্টম্যাদিযু। আদিশবন্রয়গৃহীতে। বিশেষ; কাশীখণ্ডে।_অকালবিছ্যুৎ্স্তনিতে বর্ষতো 
পাংশ্তবর্ধণে। মহাবাতধ্বনৌ রাজ্রাবনধ্যায়াঃ প্রকীর্ঠিতাঃ। উন্ধাপাতে চ তৃকম্পে দিগ্দাহে 
মধ্যরাত্রিযু। সন্ধ্যয়োর্'ষলোপাস্তে রাজচন্তস্ত সুতকে। দর্শেইষ্টকাস্থ ভূতায়াং শ্রান্ধিকং 

প্রতিগৃহ চ। প্রতিগদ্যপি পূর্ণায়াং মার্জারেণ কৃতাস্তরে। খরোষ্ট্রক্রোষ্টবিরতে সমবায় 
রুদতাযপি। উপাকর্খ্ণি চোতসর্গে পি মার্গতরৌ জলে । আবশ্বকমধীত্যাপি বাণসায়োরপি 

ধ্বনৌ। অনধ্যায়েযু চৈতেষু নাধীয়ীত দ্বিজঃ কচিৎ। কৃতান্তরায়ো ন গঠেৎ তেকাধুশ্বাহি- 
করিবে না এবং পৃজ্য ব্যজিদিগের মমক্ষে পাদসঞ্চারণ করিবে না। ৪৩৩। দেবগৃহ ও. 

চতুষ্পথ প্রদক্ষিণ না করিয়া গমন করিবে ন1; মধু, স্বৃত, দি, দিদ্ধার্থ ও জলপূর্ণ ঘটাদি 
মাঙ্গল্া দ্রব্য, এবং পৃজ্য, ওর, ব্রাহ্মণ, ধেঙু ও বৃদ্ধদিগকে প্রদক্ষিণ করিয়া গমন করিবে। 

(এইকপ ) অমঙ্গল্য বস্তকে প্রদক্ষিণ ন| করিয়া! গমন করিবে। চক্র, হূরধ্য, অগ্নি, জল, বায়ু 

এবং পৃজ্যদিগের সমক্ষে নিীবন, বা মলমৃত্র পরিত্যাগ কর! পগ্ডিতদিগের কর্তব্য নহে।, 
দণ্ডায়মান হইয়া! মৃত্রত্যাগ, বা! পথে মূত্রোৎসর্গ করিতে নাই । কখনই কলেমা, মূত্র, বিষ্টা ও 

শোণিত লঙ্ঘন করিবে না। 'আহারসময়ে শ্লেম্সা ত্যাগ, ব৷ নিষীবন নিক্ষেপণ গ্রশস্ত নহে। 

বলি, মঙ্গলজপাদি, হোমকালে অথবা মহাজনসমক্ষে কলেমা ও নিষ্ঠীবন ত্যাগ করিতে নাই। 
গণ্তিত লোকের পক্ষে স্ীলোকের অবমানন! বা৷ তাহাদিগকে বিশ্বাস কর! উচিত নহে; 
তাহাদিগের প্রতি ঈর্ধ্য প্রকাশ ব! তাহাদিগকে অধিকার প্রদ্দান করিবে না সদাচাররত 
প্রাজ্ঞব্যক্তি মঙ্গলম্বক্বপ পুষ্প, রত্ব, বত এবং পুজ্য ব্যক্তিদিগের প্রণাম না৷ করিয়! গৃহ হইতে 

নিঙ্ষান্ত হইবে ন|। ৪৩৪ । অকাল গঞ্জন, অষ্টমী গ্রতৃতি পর্ব, জশৌচকাল এবং গ্রহণাদি 



১১শ বিলাল। ] ঈপ্রীরিভক্তিবিলাদঃ। ৭৩৯ 
বর্যাতপাদিকে ছত্রী দণ্তী রাত্র্টবীষু চ। শরীরভ্রাণকামো বৈ সোপানৎকঃ সদা! ব্রজেৎ ৪৩৬ 
নোর্ধং ন তির্্যক্ দূরংবা নিরীক্ষন্ পর্যাটেঘুধঃ। যুগমাত্রং মহীপৃষ্ঠং নরো গচ্ছে্িলোকয়ন্। 

কিঞ্চ।- শ্রিয়মুক্তং হিতং নৈতদিতি মন্তা ন তদেং। পরয়্ত্রহিতং বাচ্যং যন্তপ্ত্য্তবিপ্রিয়ম॥ 
প্রাণিনামূপকারায় ষদেবেহ পরত্র চ। কর্ণ! মনসা বাচা তদেব মতিমান্ ভজেৎ ॥ ৪৩৭। 

বৃহয্নারদীয়ে সদাচারপ্রসঙ্গে ।__ 
অসাবহমিতি ব্রয়াদ্দি।জো বৈ হছভিবাদনে। শ্রাদ্ধং ব্রতং জং দানং দেবতাভ্র্চনং তথা । 

যজঞ্চ তপ্পণঞ্চেব কুর্বস্তং নাভিবাদয়েং॥ ৪৩৮ ॥ 

তথা ন্নানং গ্রকুর্বস্তং ধাবস্তমণ্ডচিস্তথা । ভূগ্তানঞ্চ শয়ানঞ্চ অভ্যক্তশিরসম্তথা | 
ভিক্ষানরধারিণঞ্চেব রমন্তং জলমধাগম্। কৃতাভিবাদনো! ষস্ত ন ধু্ধ্যাৎ গ্রতিবাদনং। 

নাভিবাদাঃ স বিজেয়ে! যথা শৃদ্রস্তথৈব সঃ॥ ৪৩৯ ॥ 
মার্কণ্ডেয়পুরাণে মদালসালর্কসংবাদে ।-- 

অসংগ্রলাপমনৃতং বাক্পারুযাঞ্চ বর্জয়েখ। অসচ্ছাত্ত্রমসদ্বাদমসংসেবাঞ্চ পুত্রক। 

কেশপ্রসাধনাদশদরশনং দস্তধাবনমূ। পূর্বাহ্ এব কাধ্যাণি দেবতানাৎ ॥ তর্পণমূ। ৪৪৯ | 

বক্রভিরিতি। এতে অনধ্যায়াঃ গ্রায়ো বেদপাঠবিষয়া এব জেয়া; ॥ ৪৩৫ ॥ চ্ত্রী সন্দতী 
চ সন্ ব্রজেদিত্যনয়ঃ ॥ ৪৩৬॥ তত প্রিয়ং ন বর্দেখ তত্র হেতুমাহ শ্রেয় ইতি। অত্র 
শ্রবিষ্ুপুরাণে ক্রমেণ বর্তমানানামপি কেষাঞ্চিং বচনানাং পরিত্যাগপূর্বৎ কশ্মিংশ্চিত্বদেষাগ্য- 
প্রকরণে লিখিতত্বাৎ কেযাঞ্চিদত্রান্থপযোগাৎ। এবমগ্রেইপৃছং ॥৪৩৭। অভিবাদনে 

বঙ্জযানাহ শ্রাদ্ধমিতি ত্রিভিঃ। শ্রাদ্ধাদি কুর্ধন্তং ॥ ৪৩৮॥ প্রতিবাদনং প্রত্যভি- 

বাদনং। অভিবাদনপ্রত্যাভিবাদনয়োঃ প্রকারঃ প্রসিদ্ধ এব ॥ ৪৩৯ ॥ অনস্তম্ 

সময়ে পপ্ডিতজনের অধ্যয়নাদি অর্থাৎ বেদাদি অধ্যয়ন বা অধ্যাপনা করিতে নাই। ৪৩৫। 

বৃষ্টি এবং আতগপাদদিতে আতপত্র ব্যবহার ও রাক্রিকালে অরণ্যে দণ্ড ধারণ করা কর্তব্য) 

শরীররক্ষা! করাই যাহার কামনা, তাহাকে সর্ব পাদুকা পরিধান করিতে হয়। ৪৩৬। পাণ্তত 
ব্যক্তি, উর্ধ, বক্র এবং দূর অবলোকন করিতে করিতে ভ্রমণ করিবেন না; কিন্ত যুগমাত্র 
(হস্তচতুষ্টরমিত) ভূমির প্রতি দৃষ্টিসঞ্চারণ করিতে করিতে গমন করিবেন। আরও উক্ত হুই- 

মছে,ষে প্রিয় বলিলে অভিত হইবে, তাদৃশ প্রিয়বাক্য বলিবে না। যাহাতে অহিত ঘটিতে পারে 

না, অত্যন্ত অপ্রিয় হইলেও এক মঙ্গলজনক বাক্য গ্রয়োগ করিবে। ইহ ও পরলোকে জীব- 
গণের উপকারাথ যাহা হইতে পারে,বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি কণ্ম,মন ও বাক্যে তাহুষ্ঠান করিবেন।৪৩৭ 

বৃহঙ্গারদীর পুরাণে সদাচার প্রসঙ্গে বর্ণিত হইয়াছে, অভিবাদনকালে “আমি অভিবাদন 
করিতেছি” এই কথা বলা ব্রাঙ্মণের কর্তব্য । শ্রান্ধ, ব্রত, জপ, দান, দেবপৃজা, যজ্ঞ ও তর্রণ- 

কারীকে অভিবাদন করিবে না। ৪৩৮। এইরূপ ঙ্গায়ী, অণ্ডচি, ধাবমান, তোজনকারী,শয়ান, 

অভ্যক্তমত্তক, ডিক্ষান্্জীবী, রমমাণ ও জলমধ্যগত ব্যক্তি অভিবান্ন করিলেও প্রত্যতিবাদন 
করিতে নাই; কারণ, এরপ ব্যক্তি অভিবাদনের যোগ্য নূহে বলিয়া! জানিবে? শুভ্র যেরূপ 

শাশিস্প্পপাশী শী শশা শীট পম 
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উদকা] দর্শনং স্পশং বর্ডেৎ সংভাষণন্তধা ॥ ৪৪১ ॥ 

ন চাভীক্ষং শিরঃস্সানং কুর্যারিফারণং নরঃ | শিরঃ-দাতশ্চ তৈলেন নাঙ্গং কিঞিদপি ম্পশে।৪৪২। 

পন্থা দেয়ে ত্রাহ্মণানাং রাজে। দুঃখাতুরস্য চ। বিদ্যাধিকস্য গর্বিণ্যা ভারার্ডস্য মহীয়লঃ ॥৪৪৩। 

মুকান্ধবধিরাণাঞ্চ মন্তস্যোন্ত্তকপ্য চ! পুংশ্চল্যাঃ কুতবৈরস্য বালস্ পতিচস্য চ॥ 

উপানঘ্বস্্রমাল্যানি ধতান্তন্যৈর্ন ধারয়েৎ। উপবীতমলঙ্কারং কবলং চৈব বর্জয়েৎ॥ 

ন ক্ষিপ্ুবাছঞ্জবশ্চ প্রাজন্তিষ্ঠেৎ কদাচন। নচাপি বিক্ষিপেৎ পাদৌ বাসসী ন চ ধূনয়েৎ 889৪ 
মর্োনত্তবাসনিনে| বিরূপান্ মায়িনত্তখা। ন্যুনাঙ্গানধমাংশ্ৈৰ নোপহাসের দৃষয়েৎ॥ ৪৪৫॥ 
পরস্য দণ্ডং নোদ্যচ্ছেৎ শিক্ষাথং পুত্রশিষ্যয়োঃ। নানুলেপনমাদদ্যাদন্গাতঃ শ্নাতকী বচিং ॥8৪৬। 

ন চাপি রক্তবাসাঃ স্থাচ্চিঅবাসোধরোইপি বা। ক্ষ্রকন্্মণি চান্তে চ স্ত্ীদত্তোগে চ পুত্রক। 
নায়ীত চেলবান্ প্রাজঃ কটভুমিমুপেত্য চ॥ ৪৪৭ ॥ 

 অনাধুং। অসস্ভির্বা সহ ধাদং গোঠীমুদগাহং বা। আদরে দরপণন্তস্য দরশনং 18৪5 বর্ছে 
বঙ্য়েৎ ॥ ৪৪১ ॥ শিরঃন্লাতঃ কৃতশিরঃন্বানঃ সন্ অঙ্গং তৈলেন ন লেপয়েখ॥ ৪৪২ । 
দুঃখিনঃ ক্ষুধাদি-পীড়িতসা আতুরস্য চ রগ্নস্য। পাঠান্তরে রোগাদিদুঃখেন বিবশন্য।' মহীয়সঃ 
বৈষ'স্য ॥৪৪৩| উপবীতাদিকমন্তৈর তং বঞ্জয়েৎ। বাসদী পরিধানেতারীয়ে ন্নাতঃ সন্ ন ধূনয়েৎ 
ন নয় নচাপি ধূনয়েং কেশানিত্যেতদনস্তরোক্েঃ। এবমগ্তঙ্োকবর্ত্যপায়ং শ্লোকগাদঃ 
গুনলিখনপরিহাগার্থমন্্র সংযোজ্য লিখিতঃ। অন্তথ! তন্মধ্যবত্তিনাং শ্রীবিষপুরাণাদাবপু[ক্তানাং 
পুনলিখনেন বৈয়র্ধ্যাপত্তেঃ | এবমন্তদপুহং। তচচ স্বয়মগ্রে মূলে পরিহাধ্যমেব ॥ 8৪৪ ॥ উপ- 
হাসেৎ উপহসে ॥ ৪৪৫। ন্নাতকা মানার্ধোধ্যতঃ ॥ ৪৪৬ ॥ চেণবান্ সচেল এব শ্লায়াৎ। 

শপ মস পপ পা 

ইনিও তত্দ্রপ।৪৩৪। মার্কতেয়-পুরাণে মদালসা এ অনর্ব-সংবাদে বনিত হইয়াছে, হে পুত্র! তুমি 
অসঘ্যক্তির মহিত আলাপ, মিথ্যা বাক্য প্রয়োগ, পরনিন্দা কথন, অসং-শাস্ত্রান্থশীলন, অসতের 
সহিত বাঘান্গবাদ ও অসধ্যক্তির সেবা পরিবর্জন করিবে। কেশমংস্কার, দর্পণে মুখ দর্শন, দত্ত 
ধাবন ও দেবতপন পুর্ধাহ্বকালে করিবে। রজম্বল। রমণী দর্শন, স্পন ও তাহার সহ্তি সম্ভাষণ 

পরিত্যাগ করিবে । অকারণে বারংবার শিরঃম্নান করিবে ন1) শিরঃম্গান করিয়। কোন অঙ্গে 
তৈল বিলেপন করিবে না। ১৪২। ব্রাক্মণ রাজা, ক্কুধানিপীড়িত, কণ্, বিদ্যাধিক, গুরবিণী, 
ভারবাহী ও বৈষবকে পথ ছা(ডিয়া দিবে। ৪৪৩। মৃক, অন্ধ, বধির, মত্ত, উন্নত, গুংস্চলী, ক্ুতবৈর, 
বালক এবং পতিত জনকেও পথ ছাড়িয়া! দিবে। পাদুকা, বস্ত্র ও মাল্য অন্তে ব্যবহার করিলে 
&ঁ সকল পদার্থ ব্যবহার করিতে নাই। ( এইরূপ) বিচক্ষণ ব্যক্তি অন্তের ব্যবহৃত যজ্জোপবীত, 
অলঙ্কার ও গ্রাম পরিত্যাগ কারবেন। কদাচ বাহু ও জত্ঘা বিক্ষেপ করিনা অবস্থিতি 
করিবে না । পাদঘয় বিক্ষেপ, ঝ৷ স্বানান্তে পরিধেয় ও উত্তরীয় বসন ঝাড়িবে না। ৪৪৪ | 
মূর্খ, উন্মত্ত, বিপন্ন, বিরূপ, মায়াবী, অঙ্গহীন ও অধম দেখিয়! উপহাস করিবে না! এবং ইহা- 
দের প্রতি দোষারোপ করিবে না198৫। অন্তে প্রতি দণ্ড উত্তোলন করিবে না, তবে পুত্র ও 
শিষাকে শিক্ষার জন্ত করিতে পারিবে। যে ব্যক্তি স্নান করে নাই, অথব! যে ক্নান. করিতে 
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যুগপজ্জলমগ্রিঞ্চ বিভ্য়ান্ন বিচক্ষণঃ। নাচক্ষীত ধয়ন্তীং গাং জলং নাঞ্চলিনা পিবেৎ। 
শৌচকালেষু সর্ধেষু গুরুঘর্লেষু বা পুনঃ | ন বিলম্ছেত শৌচার্থং ন মুখেনানলং ধমেহ ॥ ৪৪৮ ॥ 
বিপ্রুষে! মক্ষিকাদ্যাশ্চ হস্তসঙ্গাদদোধিণঃ। অজান্বৌ মুখতো৷ মেধ্যো ন গোর্বংসন্য চাননমূ। 
মাতুঃ প্রন্নবনে মেধ্যং শকুনিঃ ফলপাতনে। উদক্যাশৌচিনগ্রাংশ্চ স্থৃতিকান্ত্যাবসায়িনঃ। 

ষ্ট স্বায়ীত শৌচার্থং তথৈব মৃতহারিণঃ ॥ ৪৪৯ । 
নারং স্পষ্টাস্থি সন্গেহং ন্নাতঃ শুধ্যতি মানবঃ | আচম্যেব তু নিঃ্নেহং গামালভ্যার্কমীক্ষ্য বা ॥৪৫, 
ন চালপেৎ জনং দ্ধিষ্ং বীরহীনাং তথ। স্বিষ্ম। দেবতাতিথি-স স্থান্ব-যজ্-সিদ্ধাদি-নিন্দকৈ:। 

কৃত্ব। তু ম্পর্শনালাপং শুধ্যেদর্কাবলোকনাৎ। অবলোক্য তথোদক্যামস্তাজান্ পতিতং শঠমু। 
বিধর্শি-স্থতিকাষণ্ড-বিবস্ত্রান্ত্যাবসায়িনঃ ॥ ৪৫১ ॥ 

মৃতনির্যাতকাশ্চৈব পরদাররতাশ্চ যে। এতদেব হি কর্তব্ং প্রাজে: শোধনমাত্বনঃ 1৪৫২॥ 

কটভূমিং শ্মশানং ॥৪৪৭ধযন্তীং জলং পিবস্তীং নাচক্ষীহ কস্ম্ৈচি্ন কথয়েৎ। নাহয়েদিতি বার্থ;। 
যন্বা বংসং পায়য়প্তীমিত্যর্থঃ। ন মুখেনানলং ধমেদিত্যেতৎ পাকার্দিবিষয়ং | যচ্চ কৌন 
মুখেনৈব ধমেদগ্রিং মুখাদগ্লিরজায়ত ইতি তত্ব, অগ্িহোজআাদিবিষয়ং ॥ ৪৪৮॥ আননং মেধ্যং | 

মাতৃধেনোঃ। মেধ্যং বৎসন্তাননং ৷ শকুনিমেধ্যঃ)৪৪৯। ঈক্ষ্য নিরাক্ষ্য॥ ৪৫* ॥ নালপেৎ ন 

সংভাষেৎ। লোকদধি্ং জনং। অন্তযজান্ চণ্ডালাদীন্, বিবস্ত্ান্ নগ্ন, অন্ত্যাবসায়িনশ্চ যবনা- 

উদ্যত হইয়াছে, এরূপ ব্যক্তি গাত্রে অন্থলেপন দিবে না ৪৪৬ 0 হে পুত্র! ৃ  রক্ত বসন, ৰা চিত্র 

বিচিত্র বস্ত্র পরিধান করিবে না; ক্ষৌর-কণ্মাবসানে, স্ত্রীসস্তোগের পর, ব৷ শ্মশানে গমন 
করিয়া সবস্ত্র রান করা গ্রাজ ব্যক্তির কর্তব্য । ৪৪৭। বিজ্ঞ ব্যক্তি, এককালে জল ও অস্ত 

গ্রহণ করিবেন না, অথবা বৎসের দুর্পান-সময়ে গভীকে অন্তের দৃঠিগোচরে উপনীত' করিবেন 

না। অগ্রলপুটে জল পান করিবে না। অল্লই হউক্ বা অধিকই হউক, শৌঁচকালে শৌচজন্ত 
বিলম্ব করিবে না। মুখ দ্বার! পাকার্থ অগ্লিধমন, অর্থাৎ তাহাতে ফুৎকার প্রদান করিবে 

না। ৪৪৮। মুখ-বিনিঃস্থত লালাবিন্দু_ও মক্ষিক! প্রভৃতি করসংশ্রবে দূষিত হয় না; অজ ও 

অশ্বের মুখ পবিত্র $ গাভীর ও বসের মুখ পবিত্র নহে। তে গাভীর দুপ্ধক্ষরণে বৎসের মুখ 

পবিজ্র হয়, এবং ফলপাতনে পক্ষী পবিত্র হইয়া থাকে। রজস্বলা, স্থচিকর্ম্োপজীবী, নগ্ন, 

নবগ্রন্থতা, ষবন ও শববাহুককে ম্পর্শ করিলে শৌচার্থ ন্নান করিতে হইবে। ৪৪৪। 
সরস মনুষ্যাস্টথি স্পর্শ করিলে গ্নান করিয়! শুদ্ধ হইবে এবং নীরস অস্থি স্পর্শ করিলে 

আচমন, গাভী স্পর্শ, ব৷ স্ুধ্য সন্দ্শনে শুদ্ধি ঘটিবে 1৪৫*। লোকদ্বেষী ব্যক্তি 

বা পতিপুত্রহীনা নারীর সহিত সম্ভাণ করিবে না। দেবতা, অতিথি, উত্তম 
শান্ত, যজ্ঞ ৪ সিদ্ধাদি-নিন্দকের সংস্পর্শ, বা তাহাদের সহিত আলাপ করিতে নাই, করিলে 
ূধ্য দর্শনে শুদ্ধি ঘটবে। রজন্বলা, অস্তাজ, পতিত, ধূর্ত, বিধর্মী, নবগ্রম্তা, নপুংসকু, 
বিষঙ্গ ও ঘবন সন্দর্শন ঘটলে কর দর্শনে শুদ্ধ হইবে। ৪৫১। মৃতনিধ্যাতক ও পরদাররত 

বাকজিদিগকে দেখিলে এইরূপে আত্মশোধন কর! প্রা ব্যক্তির কর্তব্য। ৪৫২। আরও 



৭৪২ প্রীঞ্ীহরিভক্তিবিলাসঃ। [১১শ বিলাসঃ 

কিঞ্চ।__ 

চ্চাপি কুর্ববতো নাত্ম! জুগুগ্মামেতি পুত্রক। 

তৎ কর্তব্যমশঙ্কেন যন গোপাং মহাজনে ॥ ৪৫৩ ॥ 

ভবিষ্যোত্বরে শ্রীকষ্যুধিষ্টির-সংবাদে ।-_ 

উপানতে ন যে পূর্ববাং দ্বিজাঃ সন্ধ্যাং ন পশ্চিমাম্। 

সর্বা-স্তান্ ধার্শিকো রাজা শূদ্রকর্্মণি যোজয়েৎ। 
দুরাদাবসথান্থৃত্রং দুরাৎ পাদাবসেচনম্। উচ্ছিষ্টোৎসঙ্জনং ভূপ সদী কাধ্যং হিতৈধিণ। 
উচ্ছিষ্টোন স্পূশে শবীর্ধং সর্বে প্রাণা স্দাশ্রয়াঃ | কেশগ্রাহান্ প্রহারাংশ্চ শিরস্যেতানি বর্জয়েৎ | 

ন পাণিভ্যামুভাত্যান্ত কগু,যাজ্জাতু বৈ শিরঃ1 ৪৫৪ ॥ 
কিঞ্চ।_স্থবাসিনীগুর্বিণীশ্চ বৃদ্ধং বালাতৃরৌ তথা । ভোজয়েৎ সংস্কৃতান্েন প্রথমং চরমং গৃহী। 

অঘং স কেবলং ভূঙক্তে বন্ধে গোবাহনাদিকে। 

যে! তুঙক্তে পাণ্ডবশ্রেষ্ঠ প্রেক্ষতামপ্রদায় চ ॥ ৪৫৫1 

বর্জয়েন্দধি শক্ত, রাত্রো ধানাশ্চ বারে । 
কি 1_অজশ্চ নাবকর্ষেত ন বহিধ্ণরয়েত চ। গৃহে পারাবতা ধন্তাঃ শুকাশ্চ সহ সারিকাঃ ॥ 

দীন্॥ ৪৫১৪ এতদেব অবলোকনমিতার্থ; ॥৪৫২॥ কিং বহনোক্তেন,সংক্ষেপত: রৃত্যং বর্জ্য 
সর্বং শৃষ্বিত্যাহ যচ্চেতি । আত্ম! মনঃ | বর্জ্যঞ্চ তহ্বিপরীতমেবেতার্থঃ ॥ ৪৫৩ ॥ শির: আত্মন 

এব ন পরস্তেতি বোদ্ধব্যং, ন সংহতাভ্যাং পাণিভ্যাং কণু,য়াদাত্বনঃ শির ইতি কৌন্মোে: ॥ 
৪৫৪ ॥ স্থ্বাসিনীঃ স্বগৃহবর্তিবিবাহিতকন্তাঃ ৷ চরমং পশ্চাং গৃহী তূীত | বাহনমস্বঃ আদি- 

শব্ধাৎ বৎসবৃযাদিঃতান্ প্রতি জপাদিকমদ ত্বেতার্থঃ। 15৫৫ ॥ ধান! ভ্রষ্টযবাংশ্চ দিবসে বর্জয়েৎ ন 

উল্লেখ আছে, হে পুত্র! । | যে কাধ্য করিলে অন্ত:করণে গ্লানি উপস্থিত না হয়, যে কাধ 

করিলে মহাজনের সমক্ষে গোপন করিবার আবশ্বক হয় না, নিঃশঙ্কচিত্তে সেই সকল 

কার্ধা সমাধা করিবে। ৪৫৩। ভবিষ্যোত্বরে শ্রীরষ্চ ও যুধিষ্ির-সংবাদে উক্ত হইয়াছে, যে 

সকল ব্রাহ্মণ প্রাতঃ ব৷ সায়ং সন্ধ্যার উপাসনা করেন না, সেই সকল ত্রাক্মণদিগকে শৃক্রের 
কার্যে নিযুক্ত করা ধার্দিক রাজার কর্তব্য। হে ভূপ! যে ব্যঞ্চি হিতৈষী, গৃহের দূরদেশে মুত্র- 
ত্যাগ, পাদ প্রদাক্ষলন ও উচ্ছিষ্ট পরিত্যাগ করা তাহার কর্তব্য । উচ্ছিষ্টাবস্থায় শিরংস্পর্শ 

করিতে নাই; যেহেতু নকল প্রাণই মন্তকের আশ্রয়ে অবস্থিত। শিরঃস্থ কেশ ধারণ, বা 
শিরে প্রহার করিতে নাই। ( “ইরপ) ছুই হস্ত দ্বারা কখনও শিরঃ কণয়ন করিবে ন!। 
৪৫৪ | আরও উল্লেখ আছে, গৃচী ব্যক্তি স্বগৃহস্থায়িনী বিবাহিতা৷ কন্তা, গর্ভবতী, বৃদ্ধ, বালক 

ও আতৃর জনকে অগ্রে সংস্কত অব প্রদান করিয়। অবশেষে ত্বয়ং আঙ্কার করিবেন। হে পাণডব- 

পুত্ধব! বন্ধ গো ও অশ্ব ইত্যাদিকে অগ্রে জলাদি না দিয়! এবং যাহারা! চাহিয় থাকে, তাহা 
দিগকে খাস্ভ প্রদান না করিয়া ধাহার! আহার. করেন, তাহাদের কেবল পাপভোজন ঘটিয়। 

থাকে। ৪৫৫। নিশাকালে দধি ও শক্ত, তক্ষণ এবং দিবাভাগে যব ভোজন পরিবঞ্জীন করিবে। . 



১১শ বিলাসঃ। ] শ্ীক্ীহরিভ(ক্তিবিলাসঃ। ৭৪৩ 

কৌন্দে ব্যামগ্লীতায়াম।-_. 
ত্বণংব! যদি যা শাকং মূল'ব৷ জলমেব বা। পরস্যাপহরন্ জন্তর্নরকং প্রতিগন্তে ॥ 
ন রাজ; গ্রতিগৃরীযায শৃদ্রাৎ পতিভাদপি। নান্তস্মাদ্যাচকত্বঞ্চ নিন্দিতাহ্জয়েছধ: ॥ 
নিত্যং যাচনকো ন স্তাৎ পুনস্তব্রৈব যাচয়েখ। প্রাণানপহরত্যেষ যাচকন্তসত দুষ্্রতিঃ । 
ন দেবদ্রব্যহারী স্তাদিশেষেণ দ্বিজোত্মাঃ | ক্রক্ষম্থং চ নাপহরেদাপস্থপি কদাচন ॥ 

নবিষং বিষমিত্যানত্রপ্ষস্বং বিষমুচ্যতে । দেবস্বং বাপি যদ্ত্বেন সদা পরিহরেততঃ ॥ 
ন ধর্মন্তাপদেশেন পাপং কৃত! ব্রতং চরেৎ। ব্রতেন পাপং গ্রচ্ছান্য কুর্বন্ স্ীশৃন্রদত্তনম্। 

প্রেত্যেহ চেদৃশে! বিপ্রে। গন্েত ত্রহ্মবািভিঃ ॥ ৪৫৬ ॥ 
দেবদ্রোহাদগরুদ্রোহঃ কোটিকোটিগুণাধিকঃ। জানাপবাদে| নাস্তিক্যং তন্মাং কোটিগুণাধিকষ 
কি 1_হিমবদিদ্ধযয়োম ধ্যে পূর্বগশ্চিময়োঃ শুতম্। মুক্ত। সমুদ্রয়োর্দেশং নান্তত্র নিবসেদ্দিজঃ 
খাদে তৎ কারণং চোক্তং তত্রৈব। _দিবা ধানাস্থ বসতি রাত্রৌচ দধিশক: যু ৷ অলক্্মী: পু 
দারেষু নিত্যমেব কৃতালয়েতি। নাবকর্ষেৎ স্বয়মাকৃষ্য ন ছিন্দ্যাদিত্যর্থঃ। স্বয়ং নোতারয়ে দিতি 
কেচিদাহঃ | ধন্যাঃ তে তত্র রক্ষ্য। ইত্যর্থ: ৷ অতন্তট্রৈবার্ধপঞ্ং ।__-ভবস্ত্যেতে ন পাপায় যথ৷ 

বৈ তৈলপায়িকা ইতি। তৃণাদিকমপহরন্ নরকং যাতি। যচ্োক্তমান্রেব।-_পুস্পে শাকোদকে 

কাষ্ঠে তথা মূলে ফলে তৃণে। অদত্ব! দানমন্তেয়ং মন্তুরাহেতি, তচ্চ ধশ্ধার্থমেবেত্যবিরুদ্ধং । 
যতত্তৈবাগ্রে।_তৃণং কাষ্ঠং ফলং পুষ্পং প্রকাশং বৈ হরেছু,ধঃ | ধন্ধার্থং কেবল বিপ্রা! হন্তথা 
গতিতে! ভবেদ্িতি। স্তীশৃদ্রয়োর্ভ্ভনং বঞ্চনং কুর্বন্ তয়োরজত্বেন বঞ্চনসম্ভবাৎ। যদ 
সবীশৃ্ঘবৎ কপটং কুর্বন্॥ ৪৫৬ ॥ জানং শাস্্রং তন্ত অপবাদ: খণ্ডনং নিন্দা বা ৪৫৭॥ কথং 
আরশ উক্ত হইয়াছে, পুশ্পমাল্য স্বয়ং টানিয়! ছিড়িয়া ফেলিবে না, কিংবা গলদেশের বহি- 
দেশে ব্যবহার করিবে না। গৃহে পারাবত ও সারিকা-সহিত শুক পক্ষীকে রক্ষা করিবে; 
কারণ, উহার! গৃহ্গণের মঙ্গলকারী। কৃম্ম রাখে ব্যাসগীতায় বর্ণিত হইয়াছে, লোক যদি 
অন্তের তৃণ, শাক, মূল অথব! জল অপহরণ করে, তাহা হইলে তাহার নরকনিবাস ঘটিয়া 
থাকে। পণ্ডিত ব্যক্তি রাজা, শূদ্র বা পতিত ব্যক্তির নিকটে প্রতিগ্রহ করিবেন না এবং অন্ত 

নিশ্দিত ব্যক্তির নিকটে যাচঞা করিবেন ন1। নিত্যকাল যাচ্ঞ। করিতে নাই, যাহার নিকটে 
একবার যাচ.ঞ1 কর! হুইয়াছে, পুনরায় তাহার নিকটে যাচঞা। করিবে না, তাহাতে ছুরাশয় 

ষাচক দাতার প্রাণ হরণ করিয়) থাকে । হে ব্রাঙ্গণসত্তমগণ ! বিশেষতঃ দেবদ্রব্য অপহরণ 

করিবে না, নিতান্ত বিপদ্গ্রস্ত হইলেও ব্রক্ষস্ব হরণ করিবে না। পপ্ডিত লোক বিষকে বিষ 
বলেন না, তাহাদের মতে ব্রন্ষস্ই বিষ । এইক্প সর্বদ| সবত্বে দেবন্ব অপহরণে সতর্ক থাকিবে। 

ধর্ের ব্যপদ্ধেশে পাপ সঞ্চয় করিয়। ব্রত করিবে ন1; ব্রতানুষ্ঠানে পাপকে গ্রচ্ছন্ন রাখিয়া স্ত্রী 

ও শুদ্রজনকে বঞ্চিত করিলে ব্রদ্ধবাদী খধিগণ এইরপ ব্রাহ্মণের ইহ ও পরকালে নিন্দা 
করিয়া! থাকফেন। ৪৫৬। দেবপ্রোহ হইতে গুরুদ্রোহ কোটি কোটি গুণে অধিক। ( এইরূপ ) 

ওঁরুত্রোহ হইতে জানাপবাদ এবং নাস্তিকতা! কোটি গুণ গধিক হইয়! থাকে ! ৪৫৭ হিষাচল 
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কুষে] বা যত চরতি মুগ নিত্যং স্বতাবতঃ। পুণ্যাশ্চ বিশ্রুতা নম্ভত্তত্র বা নিবসেদ্দি জঃ। 
অর্ধক্রোশার়দীকৃলং বর্জয়িত্বা ছিজোততমাঃ ॥ ৪৫৮॥ 

কিঞ্চ। অগ্নিন! ভন্মন। চৈব সলিলেন বিশেষতঃ | ঘবারেণ স্ততমার্গেণ পঞ্তিঃ পঙ.জির্বিভিগ্যতে। 

পরক্ষেত্রে চরস্তীং গাং ন চাচক্ষীত কন্যচিৎ॥ ৪৫৯। 

ন সুধ্যপরিবেশং বা নেন্ত্রচাপং ন চাগ্সিকম্। পরশ্মৈ কথয়েঘিঘ্বান্ শশিনংধা কথন ॥ 

তিথিং পক্ষ-্ত নব্রয়ারক্ষত্রাণি বিনিদিশেত ॥ ৪৬ ॥ 

ন দেবগুরুবিপ্রাণাং দীয়মানস্ত বারয়েং। নিন্দয়েদেঘা গুরূন্ দেবান্ বেদং বা! সোপবুংহণম্। 

কল্পকোটিশতং সাগ্রং রৌরবে পচ্যতে নরঃ॥ ৪৬১। 
তৃষণীমাসীত নিন্দায়াং ন ব্রয়াৎ কিঞ্ছুত্তরম্ । কণো পিধায় গন্তব্য ন চৈনমবলোকয়েৎ ৪৬২ 
বঙ্জয়েছৈ রহন্তঞ্চ পরেধাং ং গৃহে বিবাদং হ্বজনৈ; সার্ধং ন যা কদাচন ॥ ৪৬৩। 

শপ সপ সপ শপ» শোর ৮ স শ্তজাহ ০ পপ | তি 

নিবসেপাহ অর্ছেতি॥ ॥ ৪৫৮ পতিতাদিভিঃ সহ একশয্যাসনভোজনাদিনা সঙ্করদোষাপত্বেঃ 

সহ ভোঙ্জনাদিকং পূর্ববং নিষিদ্ধং, তত্র কদাচিৎ সহভোজনে ভন্মাদিন! পঙ.ক্িভেদাৎ সঙ্কর- 
দোষাপলাপঃ স্তাদিত্যাহ অগ্লিনেতি। পঞ্তিঃ ভ্রিচতুরৈঃ পটৈঃ | যড়.ভিরিতি পাঠে অগ্ল্যা্দিভিঃ ' 

ষড়ভিঃ ॥ ৪৫৯ ॥ তিথিং পরস্মৈ যং কঞ্চিৎ ন ব্রয়াৎ, অন্তথ| গণকবৃত্তযাপত্তেঃ | এবমগ্রেইপি ॥ . 
৪৬৯ ॥ দেবাদিত্যে। দীয়মানং যৎ কিঞিছ্দেয়ং। উপবৃংহণানি পুরাণাগম্তৃত্যাদিশাস্্রাণি। 
তৎসহিতং। ৪৬১ ॥ এতান্ নি্বকান্, এনমিতি বা পাঠঃ ॥ ৪৬২ ॥ রহস্থাং রহাকত্ং 

ও বিশ্াচলের মধে), পর ও পশ্চিম সমুদ্র র মধ্যগত পবিভ্র স্থান পরিত্যাগ করিয় অন্যত্র 
অবস্থিতি করা ব্রাহ্মণের কর্তব্য নহে। হে দ্বিজোত্বমগণ ! যেখানে নিত্যকাল স্বভাবতঃ কুষ্চ- 

সার মুগ বিচরণ করে, যেখানে পুণ্যতোয়! তটিনী সকল বিরাজমান, অর্ধক্রোশ পরিমাণ নদী- 
কূল পরিত্যাগ করিয়া তথায় ব্রাহ্মণের অবস্থান করা কর্তব্য । ৪৫৮। আরও 

উক্ত আছে, প্তিতাদির সহিত ভোজন-ব্যাপার উপস্থিত ঘটিলে অগ্নি, ভন্ম, জল, দ্বার, স্তত্ত ও 
পথ এই ছয়টিকে বিশেষরূপে মধ্যস্থ রাখিলে পংক্তিদোষ ঘটিবে না। পরভূমিতে গাভী 
চরিতেছে দেখি কাহাকেও বলিতে নাই। ৪৫৯। পণ্ডিত লোকে কুর্ধ্যের পরিধি, ইন্্র-ধসথ, 
রক্তকীট ও চন্দ্র এই সকল দর্শন করিয়া কাহাকেও বলিবে না; এবং অন্যকে কোন্ পক্ষ 
তিথি বা নক্ষত্ব নির্দেশ করিয়া দিবে না। ৪৬*। যদি দেবতা, গুরু ও ব্রাক্মণদিগকে 

কেহ কোন বন্ধ প্রদান করিতে উদ্ত হয়, তাহ! হইলে তাহাকে তদ্ধিষয়ে নিষেধ করিবে ন|। 
যে ব্যক্তি গুরু, দ্বেবতা এবং পুরাণ আগম ও স্্তির সহিত বেদের নিন্দ। রটন| করে, সে 
কল্প-কোটি-শতেরও অধিককাল রৌরব-নরক-বন্বপা ভোগ করিয়া থাকে । ৪৬১। . উহাদের 
নিন্দাবা্ধ শ্রবণ করিলে তৃক্ীস্তাব অবলশ্বন করিবে, কোন উত্তরই প্রদান করিবে না) 
কর্ণে হস্ত দিয়। তংস্থান পরিত্যাগ করিবে, সেই নিন্দুকের মুখাবলোকন করিবে ন118৬ | 
অগ্ের রহস্থ বর্জন ও অনিষ্ট গোপন করিবে? কদাচ দ্বজনের সহিত বিবাদ করিবে না 1৪৩ 



১১শ বিলানঃ। ] 'স্্ীপ্রীহরিভক্তিবিলাসঃ। ৭8৫ 

ন পাপং পাপিনং ব্রয়াদপাপংবা দ্বিজোত্বমাঃ ॥ ৪৬৪ । 

নেক্ষেতোদ্যস্তমাদিত্যং শশিনং বা নিমিত্ততঃ ॥ ৪৬৫॥ 

নাস্তং যান্তং ন বারিস্থং নোপহ্ষ্টং ন মধ্যগমূ। তিরোহিতং বাসদ বা! ন দর্শীস্তরগামিনম্ 1৪৬৬ 
নগ্ন।ং স্বিননং পুমাংসংব! পুরীষং মৃত্রমেব বা। পতিতব্যঙ্গচা গালানুচ্ছষ্টাক্লাবলোকয়েৎ ॥ ৪৬৭ ॥ 

ন মুক্তবন্ধনাঙ্গাং বা নোন্মত্বং মত্তমেব বা। স্পৃশেন্ন ভোজনে পত্বীং নৈনামীক্ষেত মেহতীম্ 18৬৮ 
স্থুব্ীং জুত্ভমাণাংবা নাসনস্থাং ষথান্থথম্। নোদ্কে চাত্মনো রূপং নকুলং শ্বভ্রমেব বা ॥ ৪৬৯॥ 

ন শুদ্রায় মতিং দস্তাৎ কষরং পায়সং দধি। নোচ্ছিষ্টং বা ঘ্বতমধু ন চ কষ্ণাজিনং হবিঃ ॥ ৪৭১। 

ন কৃর্ধযাৎ কল্তচিৎ পীড়াং স্ৃতং শিষ্যঞ্চ তাড়য়েখ। নাত্মানমবমন্তেত দৈত্তং যত্বেন বর্জয়েৎ। 

ন চ শিষ্যার সংকুরধ্যান্নাত্মানং শংসয়েঘূধঃ ॥ ৪৭১ ॥ 

ন নদীঞ্চ নদীং ত্রয়াৎ পর্ববতেষু ন পর্বতম্। আবসেত্বেন নৈবাপি যস্ত্যজেৎ সহবাসিনম্ 1৪৭২1 
শিরোহভ্যঙ্গাবশিষ্টেন তৈলেনাজং ন লেপয়েৎ। রোমাণিচ রহস্যানি স্বানি খানি ন চ স্পৃশেৎ। 

পরানিষ্টাদি ॥ ৪৬৩॥ পাপং অত্যন্তপাপকর্তারমপি জনং পাপিনমিতি ন ক্রয়াৎ ॥ ৪৬৪ ॥. 

নিম্িত্ততঃ কেনাপি হেতুনেতি, অতোইকস্মাদ্দর্শনে ন দোষ ইতি ভাবঃ ॥ ৪৬৫ ॥ উপস্ৃষ্টং গ্াু- 
রস্তং মগ্ডলাদিব্যাপ্তং বা ॥ 3৬৬ : পুমাংসং বা নগ্মং। পুরীষং মৃত্রমন্তদীয়ং ম্বকীয়ধ্চ । তথা চ 
কৌন্দে 1__ন পশ্থেদাত্মনঃ শকৃদ্ধিতি ॥ ৩৬৭ ॥ ভোজনে তৎসময়ে আত্মনঃ পত্বা! বা 1৪৬৮। রূপা- 
দিকঞ্চ নেক্ষেতেতি পূর্বেরশান্বয়ঃ । ৪৬৯ ॥ হবিঃ যজীয়ন্রবাং ॥ ৪৭০ ॥ শংসয়েৎ প্রশংসয়ে দিত্যর্থ:, 
স্তাবয়েদিতি বা ৪৭১1 নদীং ন ব্রয্াৎ, কিন্তু গঙ্গামিতি কালিন্দীমিতি চেত্যেবং ব্রয়া দিত্যর্থ;। 

(হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ-দকল ! অত্যন্ত পাপাচারী জনকে পাগী, অথবা! নিষ্পাপ বলিবেন না। ৪৬৪। 
সূর্য্য ব৷ চক্র উদ্দিত হইতেছে, এরূপ মময়ে কোনও কারণে তাহাদের প্রতি দৃষ্টিপাত করিবে 

না । ৪৬৫1 অন্তগমনোন্মুখ, জল-প্রতিবিদ্বিত, রাহগ্রন্ত, দিবা-মধ্যস্থ, বস্ত্াচ্ছাদিত ও 

দর্পণে 'প্রতিবিদ্বিত কুর্ধ্কে দর্শন করিবে না। ৪৬৬। উলঙ্গ পুরুষ, নগরী স্ত্রী, বিষ্ঠা 
মৃত্র, পতিত, অঙ্রহীন, চণ্ডাপ ও উচ্ছিষ্টের প্রতি দৃষ্টিপাত করিবে না | ৪৬৭॥ যে 

গাভী বন্ধনমুক্ত, যে ব্যক্তি উন্মত বা মত্ত, তাহাদিগকে স্পর্শ করিবে না; ভোজনকালে 

আপনার পত্বীকে স্পর্শ করিবে ন৷ এবং মলমৃত্রত্যাগকারিণী ভার্ধ্যার প্রতিও দৃষ্টিপাত করিতে 
নাই। ৯৬৮। ( এইরূপ ) আত্মরমণীর ক্ষুৎ ( হাঁচি) বা জৃস্তণকালে ও তাহার স্থথে আসনোপ- 

বিষ্ট অবস্থায় দৃষ্টিপাত করিবে না। জলমধ্যে আত্মদেহের প্রতিবিষ্ব, নকুল এবং গর্তের প্রতি 
গৃটি সঞারণ করিবে না ' ৪৬৯। শৃদ্রকে বুদ্ধি, তিলার, পায়স, দি, উচ্ছিষ্ট খত ও মধু, কফ- 

সারমৃগ্ন্দ ও যজীয় দ্রব্য প্রদান করিবে না। ৪৭*। পণ্ডিত ব্যক্তি কাহাকেও গীড়! প্রদান 

খপ্সিবে না; (বদি তাড়না করিতে হয় ) সন্ভান ও শিষ্যকে ভাড়না! করিবেন । ( কোনবপে) 

আপনার অবমাননা করিবেন না) সর্ব-প্রধত্বে দৈম্তভাব দূরে নিক্ষেপ কর্িবেন। 

'নিশৈর শাসন, সশ্বান ও প্রশংসা প্রকাশ ফরিধেন না। ৪৭১। "নদীকে নদী এবং পর্ধতকে 

গর্ব্তবলিবে না) “যে ব্যক্তি 'এঁকজে 'বাস- পরিত্যাগ 'করিশাছে, তাহার লহিত+অবস্থিতি 



৭8৩৬ শ্ীক্রীহরিভক্িবিলা'নঃ। [১১শ বিরাসঃ। 

ন পানিপাদবাঙ নেত্র-চাপলানি সমাশ্রয়েৎ। নাভিহন্তাজ্জলং পদ্ভযাং পাঁণিন! ন কদাচন। 

ন ঘাতয়েদিষ্টকাভিঃ ফলানি ন ফলেন চ। ন শ্লেচ্ছভাষণং শিক্ষেন্ম কষেচ্চ পদাসনম্। 

নোৎসঙ্গে তক্ষয়েস্তক্ষ্যান্ গাঞ্চ সংবেশয়েন্ন হি। নাকে; ক্রীড়েন্স ধাবেত স্ত্ীভির্বাদং ন চাচরেৎ। 

ন দস্তৈরথলোমানি ছিন্দ্যাৎ সুপ্ত ন বোধয়েং। নবালাতপমাসেবেৎ প্রেতধৃমং বিবঞ্জয়েৎ॥৪৭৩ 

নৈকঃ হুপ্যাৎ শূন্তগৃহে স্বয়ং নোপানহো হরেৎ। নাকারণাঘ নিচীবেন্ন বাছভ্যাং নদীঃ তরেৎ। 
ন পাদক্ষালনং কুরয্যাৎ পাদেনৈব কদাচন। নাগ্নে। প্রতাপয়েৎপাদৌ ন কাংস্যে ধারয়েুধঃ ।৪৭৪1 

নাভিপ্রতারয়েদ্ধেবান্ ব্রাঙ্মণান্গামথাপি বা। নন্পৃশেং পাণিনোচ্ছিষ্টো। বিপ্রা গোশ্বাহ্মণানলানৃ। 

ন চৈবান্নং পদা বাপি ন দেবপ্রতিমাং ম্পৃশেৎ ॥ ৩৭৫ ॥ 

নোত্বরেদনুপন্পৃশ্ত শ্রবস্থীং নো৷ ব্যতিক্রমেৎ। চৈত্যক্ষং নৈব চ্ছন্দ্ান্াঞ্গ, ঠীবনমুৎহজেৎ। 

ন চাঞ্সিং লক্ঘয়েছ্বীমান নোপদধ্যাদধঃ কচিৎ ॥ ৪৭৬। 

ন চৈনং পাদতঃ কর্ধযাৎ তিলবন্ধং নিশি ত্যজেৎ। ন কৃপমবরোহেত নাচক্ষীতাশুচিঃ কচিৎ 88৭৭ 
চা 

এবমগ্রেইপি ॥8৭২৭ খানি ইন্জিয়দ্রাণি ন স্পৃশেখ আচমনব্যতিরিক্রকাল ইতি জেয়ং। বালা-: 
তগং উদ্যদ্রবিরশ্মিতাপং | যদ! বাল। কন্যা তদ্রাশিগত-সুধ্যতাপমিত্যর্থঃ ॥৪৭৩ হরেৎ বহেৎ।, 

বহেদিত্যেব বা পাঠঃ ॥৪৭৪॥ গাণিনা ন স্পশেং। হে বিপ্রাঃ। উচ্ছিষ্ঃ সন্ দেবপ্রতিমাঞ্চ ন. 

স্পৃশেহ॥ ৪৫৫ ॥ অন্ুপন্ৃশ্ত অনাচম্য। অবস্তীং ক্ষুদামপি ন লক্ঘয়েৎ ॥ ৪৭৬ ॥ তিলৈর্বদ্ধং , 

করিবে না।৪৭২। মন্তকে যে তৈল মর্দন করা হইয়াছে, তদবশিষ্ট তৈলে অঙ্গ লেগন করিবে না; 
গুপ্ধ রোমরাজি ও ইন্জ্রিয়চ্ছিত্রাি স্পর্শ করিবে না| হত্ত, পদ, বাক্য ও চক্ষু, ইহাদের চঞ্চলতা 

উৎপাদন করিবে ন1) পদ ও হন্ত্বয় দ্বার জলে আঘাত করিবে না। ইষ্টক বা! ফল দ্বার! ফলের 

প্রতি আঘাত করিবে না; য্রেচ্ছ জনের ভাষ। শিক্ষা করিবে না। পদ দ্বারা আমন আকর্ষণ 

করিবে না। অস্কমধ্যে তক্ষ্য দ্রব্য স্থাপন করিয়া ভোজন করিবে না; গাভীর সহিত মৈথুনে 

প্রবৃত্ত হইবে না। অক্ষ লইয়৷ ক্রীড়া করিবে না, ধাবিত হইবে না, বনিতার মহিত বিবাদ 
করিবে না, দন্তসংযোগে নখ বা রোম ছেদন করিবে ন, সপ ব্যক্তিকে জাগরিত করিবে না, 

প্রাতঃকার্লীন বাল নূর্য্যাতপ , ব1 কন্ারাশিশ্থ সুর্ধ্যকিরণ সেবন করিবে না) চিতাধুম গ্রহণ 
করিবে ন118৭৩। শৃন্তগৃহে একাকী শয়ন কর। পণ্ডিত লোকের কর্তব্য নহে ; ম্বম্ং পাদুকা বহন 

করিবে না, অকারণে নিঠীবন নিক্ষেপ করিবে না) বাহুদ্য়-সংযোগে নদী পার হইবে না, কখনও 

পদ ছার! পদ প্রক্ষালন করিবে না, অগ্নিতে পাদন্য় উত্তপ্ত করিবে না এবং কাংস্তপাতরে গা স্থাপন 
করিবে না। ৪৭৪। হে দ্বিজগণ ! দেবতী, ত্রাঙ্মণ ও গাভী ইহার্দিগের প্রতি প্রতারণা করিবে 

না। উচ্ছিষ্টাবস্থা় গো! ব্রাঙ্ণ ও অগ্নি স্পর্শ করিবে ন1) পদ দ্বার! অল্প, বা দেবগ্রতিম। স্পর্শ 

করিবে ন119৭৫ নদী (ক্র হইলেও) আচমন না করিয়া উত্তীর্ণ হইবে না, চৈত্যবৃক্ষকে লঙ্ঘন 
ব।ছ্োেন করিবে না, জলে নিষীবন ত্যাগ করিবে না, অগ্নিকে অতিক্রম বা অধোদেশে স্থাপন 
করা বুদ্ধিমানের কার্ধ্য নহে। ৪৭৬। অগ্নিতে পদক্ষেপ করিবে না) রাত্রিকালে ভিলমিতরিত 

তক্ষযা ভক্ষণ করিবে না) কৃপমধ্যে অবতীর্ণ হইবে না) অণ্ডচি হইয়া কোন বাক্যই উচ্চারণ 
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অঙ্ৌ ন প্রক্ষিপেদগিং নানি প্রশময়েতথা। ুমবননরণমার্তিংবা ন স্বয়ং শ্রাবয়ে পরাণ্। 

অপণ্যমথ পণ্যঃবা বিব্রয়ং ন প্রযোজয়েৎ ॥ ৪৭৮ ॥ 

পুণাস্থানোদকস্থানে সীমান্তং ব1 কৃষেন তু। ন ভিন্দ্যাৎ পূর্ববসময়ং সত্যোপেতং কদাচন। 
_. পরম্পরং পশূন্ ব্যালান্ পক্ষিণো ন চ যোধয়েৎ। 

কারযিত্বা স্বকশ্মাণি কারন্ বিদ্বান ন বঞ্চয়েৎ ॥ ৪৭৯।॥ 

বহির্ন্ধঞ কুদ্বারপ্রবেশঞ্চ বিবঞ্য়েৎ। নৈকশ্চরেৎ সভাং বিপ্রঃ সমবায়ঞ্চ বর্জয়েৎ ॥৪৮০ 

ন বীজয়েছ! বন্তেণ ন দেবায়তনে ম্বপেং | নাযিগোব্রাঙ্ষণাদীনামন্তরেণ ব্রজেৎ ক্কচিৎ। 
নাক্রামেৎ কামতণ্ছায়াং ব্রাহ্মণানাং গবামপি। স্বাস্ত নাক্রাময়েচ্ছায়াং পতিতাদ্যের্ন রোগিভিঃ। 

বজ্জয়েন্নার্জনীরেঞু-বস্মন্নানঘটোদকং ॥ ৪৮১ ॥ 

না্্ীয়াৎ পয়সা তক্রং ন বীজান্াপবীজয়েৎ। বিবৎসায়াশ্চ গোঃ ক্ষীরমৌষ্ট্রং বা নির্শশিস্য চ। 

আবিকং সন্ধিনীক্ষীরমপেয়ং মনুরব্রবীৎ ॥ ৪৮২ ॥ 

হস্তকারমণাগ্র্যংবা ভিক্ষাংবা শক্তিতো। ঘিজঃ | দদ্যাদতিথয়ে নিত্যৎ বুধ্যেত পরমেশ্বরম্। 
ভিক্ষামাহ্গ্রণসমাত্রম গ্রযং তম্মাচ্চতুগ্ডণম্। পুফলং হস্তকারস্ত তচ্চতুণ্ডপমিষাতে ॥ 

মার্কণেয়ে।__ 

ভোজনং হত্কারং বা অগ্রযং ভিক্ষামথাপি বা। অদত্বা তু ন ভোক্তব্যং যথাবিভবমাত্মনঃ॥ 

স্ব্যং মোদকাদি ত্যজেৎ ন ভক্ষয়েৎ। নাচক্ষীত কিঞিদপি ন বদেৎ $৪৭৭॥ অপণ্যম্ অবিক্রেয়ং 
বিক্রয়ং ন প্রযোজয়েৎ ন বিক্রীণীয়াদিত্যর্থ: ॥ ৪৭৮ ॥ কারূন্ শিল্লিনঃ কর্মকরানিত্যার্থঃ ॥9৭৯1 
সমবায়ং বহুভিঃ সহ সদৈকবাদং 18৮. বস্ত্রোদকং স্বানঘটোদকঞ্চ 7৪৮১ অনিদশিশ্য অনিষ্কাস্ত- 

দশদিনস্য বসন্ত ভক্ষাৎ বং ক্ষীরং তদিত্যর্থ, দশদিনমধোইপেয়ত্বাৎ। সন্ধিনী ৷ বৃভাক্রাস্া 

করিবে না। ৪৭৭। অগ্রিতে অয়ি নিক্ষেপ বা৷ জল দ্বারা! অগ্নি নির্ববাপণ করিবে না, মিত্রজনের 

ত্যু বা অন্ত কোনরূপ মনঃপীড়ার সংবাদ নিজে অন্যকে শুনাইবে না, অবিক্রেয় বা বিক্রয়ে 
ব্য বিক্রয় করিবে না। 19৭৮ পুণ্যস্থান, জলস্থান ও সীমান্ত-প্রদেশ কর্ষণ করিবে না, সত্যবন্ধ 

ূর্বপ্রতিজা৷ ভঙ্গ করিবে ন1। পণ্ড, সপ্পু ও পক্ষিগণকে পরম্পর যুদ্ধে প্রবৃত্ত করাইবে না; আপ- 
নার কার্য নিযুক্ত করিয়া কারুদ্িগকে বঞ্চিত করিবে না 1৪৭৯। বাহ হুগন্ধ ও কুৎসিত ছ্বারে 

প্রবেশ পরিত্যাগ করিবে, একাকী সভায় গমন করা৷ ব্রাহ্মণের পক্ষে নিষিদ্ধ এবং বহলোকের 
সহিত বাস করিবে ন! ৪৮. বস্ বারা বীজন করিতে নাই, দেবালয়ে শয়ন করিবে নাঃ কখনও 

অপ্রি, গে ও ব্রাহ্মণাদির মধ্য দিয় গমন করিবে ন|। ইচ্ছাধীন হইয়া ব্রাহ্মণ ও গো, ইহাদের 
ছায়। অতিক্রম করিবে না। নিজের ছায়া, পতিতাদি বা রোগাক্রান্ত ব্যক্তিদিগকে অতিক্রম 
করিতে দিবে না। সম্মাঞ্জনীর ধূলি, বস্ত্োদক ও দ্বানঘটজল পরিত্যাগ করিবে ।৪৮১। ছুপ্ধের 

সহিত মিশ্রিত করিয়! তত্র ভক্ষণ করিতে নাই; বীজকে উপবীজন করিবে না, বৎসহীন গাভী 
ও উদ্নীর ছু অথবা! যাহার প্রসবকাল হইতে দশদিন অতীত হয় নাই একপ গ্াতীভুখ, মেষছৃষ্ধ 

বা বৃষস্থাক্াস্ত গাভীর ছুঙ্ধ মর মতে অপেয়। ৪৮২ । ঝন্দণ নিতাযাকাল থাশক্তি হস্তকার, 
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কাশীথণ্ডে।-. | 

নৈবোৎকটামনেস্য়ারায়ৌ বন্বপুচি ক্ষিপেৎ। 
্রান্ধং কৃত্ব! গরশ্রাদ্ধে যোইস্বীয়াভ্জানবর্জিতঃ। 

দাতু: শ্রান্ধকলং নাস্তি ভোক্তা কিবিষতূগ্ভবেৎ ॥ নোৎপাটয়েক্পোমনধং দশনেন কদাচন। 

করজৈ: করজচ্ছেদং করেণৈব বিবজ্জয়েৎ॥ ৪৮৩ 

অপদ্ধারে ন গ্তব্যং দ্ববেশ্সপরবেশ্মানোঃ। উৎকোচদাৃতদৌত্যার্থ-্রব্যং দূরাৎ পরিত্যজেৎ। 

নিষ্ঠীবনঞণ শ্নেম্মাণং গৃহাৎ দুরে বিনিক্ষিপেং। উদ্ধৃত্য পঞ্চ মৃংপিগ্ডান্ দায়াৎ গরজলাশয়ে। 

রঃ অনুদ্ধতা চ ততকর্থ,রেনস: স্যাতরীয়ভাক্। 
্রা্ষে।-- ষন্ত পাণিতলে ভূঙক্তে হস্ত ফুংকারসংযুতম্। 

প্রহতানুলিভির্ধস্ত তন্ত গোমাংসবচ্চ তৎ |: 

অত্রিস্বতৌ।-__ 
ন্যনাধিকত্তনী যা! গৌর্াথবাইভক্ষ্যচারিণী। তয়ৌছুপ্ধং ন হোতব্যং ন পাতব্যং কদাচন। 

_ অঙ্গা গাবো! মহিযাস্চ যাইমেধ্যমপি ভক্ষয়েৎ। 

হবে কব্যে চ তদ্দগ্ধং গোময়ধ বিবর্জয়েৎ॥ 

অনন্যা ্তকাঠক গ্রত্যক্ষলবপং তথ! । মৃত্তিকাগ্রাশনং চৈব তুল্যং. গোমাংসভক্ষণৈঃ ॥ . ': : 
অস্াপবাদো! মহস্থতৌ | | 
সামুদ্্ং সৈম্ববং চৈব লবণে পরমাতুতে | প্রত্যক্ষে অপি তে গ্রানে নিষেধস্বন্তগোচরঃ & . 

অব্রিপ্বতো। 
দিবা কপিখছায়। চ নিশায়াং দধিভোজনং | কার্পীসন্ধত্তকাষ্ঠঞচ শক্রাদগি হরেৎ শ্রিয়ং॥ . 

বিষুস্বতৌ চ।-__ 
কগিলায়াঃ পয়ঃ গীত! শুদ্রস্থ নরকং ব্রজেৎ | 
হোমশেষং পিবেধিপ্রো বিপ্রঃ স্যাদন্যথ! পঞ্জঃ 18৮৪। 

গৌস্তস্তাঃ ক্ষীরং | ৪৮২। দাতুঃ অরদাতৃঃ। করজৈঃ নখৈঃ 1৪৮৩1 অতক্ষ্যাং বিষ্ঠাদি তচ্চারিনী। 

অজাদয়ন্তাসাং মধ্যে যা অমেধ্যং ভক্ষয়েৎ তন্ত। ছুগ্ধং গোময়ঞ্চ। দস্তকাষঠং দত্তশোধনম্। হোম": 

অগ্রয, কিংবা ভিক্ষা-দ্রব্য অতিথিকে প্রদান করিবেন, এবং তাহাকেই পরমেশ্বর বলিয়া! জানি- 

বেন। পপ্ডিতগণ গ্রাসমাত্র বন্বকে ভিক্ষা, ভিক্ষার চতুণ্তণকে অগ্র্য এবং অগ্র্যের চতুগ্ণকে 

হস্তকার বলিয়! নির্দেশ করিয়াছেন। মাককগেয়-পুরাণে প্রকাশ আছে, হস্তকার, অগ্রা, 

বাঁতিক্ষা' অতিথিকে আপনার বিভবাহুরূপ প্রদান না করিয়া! ভোজন করিতে 'নাই। 

কাশীখণ্ডে বর্ণিত আছে, বিধম আসনে উপবেশন করিয়া আহার করিতে নাই । অগ্নিতে অপ্ুটি” 

ভ্রবা ক্ষেপণ করিবে মা। যে অজান ব্যক্তি নিজে শ্রান্ধ করিয়া পর-শ্রাথথে ভোজন ধরে, সে 

তৌক্কার পাপচোজন ধটে এবং অনদাতারও শ্রান্ধফল লাত হয় না। কখনও দত্ত খারা'লোম 

বা মখ উৎপাটন করিবে নাঃ'হত্তের নথ দ্বারা নখচ্ছে? পরিত্যাগ করিষে ।:৪৮৩। দিজগৃঁহে, বা! 



১১খবিলানঃ].. জীগ্রীহরিভকিবিলানঃ। ৭8৯, 

পরিহূর্তং পুনলেখং ভতৎ-শাস্ত্রোজতমন্তথ] 

হ্দত্র লিখিতং কিকিৎ তওক্ষত্তব্যং মহাত্মভি; 1৪৮৫। 

'  আচারাশ্টেদবশাঃ সন্তি পরেইপি বলা; মতাম্। 

_ তে লোবশাসন্্তে| জয় অপেক্ষা! যদি বৈষাবৈঃ ॥৪৮৬। 

শেষং হোমাবশিষ্টমেব পয়ঃ॥ ৪৮৪ ॥ অথোপসংহরন্ ্রীবিষুপুরাণাদিবর্তি-পাঠপরিত্যাগাদি-: 

নোচ্চাবচোপচারাণামেষামন্তথা লিখনতো৷ নিজাপরাধং মত্বা সাধূন্ ক্ষমাপয়তি পরিহত্তমিতি। 

অন্তথেতি কুত্রাপি গ্লোকাদিপরিত্যাগেন কচিদন্তত্রস্থিক্লোকপাদাদেরহ্ত্ম যোজনেন কচিচ্চা” 

তাক্ষরৈস্তদর্থলিখনেনেত্যর্থঃ | তচ্চ পুনলি'খনং পরিহর্ত'মেব অন্তথা প্রকরণাস্তরেইব্ৈৰ 
লিখিতম্য পুনলি'খনেন বৈয়র্ধ্যাপত্তেগ্রস্থবাহুল্যাপত্েশ্চ। অতো! মহাত্মভির্বিবেকিভিঃ ক্ষস্তব্যৎ 

৪৮৫। ঈদৃশাঃ উচ্চাবচা: সতামাচারাঃ। অশ্বখ ্ায়ায়াং গোষ্ঠে চ রাত্রৌ ন্বপেৎ। প্রাতরেকেন 
হস্তেনৈকমক্ষি ন সংমর্দয়েৎ ইত্যাদয়ঃ| বৈষ্াবৈর্যস্যপেক্ষ্যা। ইতি তেষু কেযাঞ্চিদাচারাণামলক্্মী" 

পরিহারপরত্বেন কেযাফিচ্চ রো রোগাদ্দিপরিহারপরস্বেন _নিজধর্মাতিক্রমণশব্য়া বৈঞ্ণবাণামন- 

_ পরগৃহে গুধতবার দিয়াগমন ন করিবে না। দূর দূর হইতে উৎকোচ, দূত ও ও দৌতোর জন্য জব্যাদি 

' পরিত্যাগ করিবে; গৃহ হইতে দুরস্থানে নিীবন ও স্লেম্মা পরিত্যাগ করিবে) অন্যের জলাশয় 

-».. হইতে পঞ্চ মৃৎপিগ্ড উত্তোলন করিয়! & জলাশয়ে স্নান করিবে, যদি এইরূপে পঞ্চ মৃৎপিগ 

' উদ্ধারনা হইয়া তাহাতে ঙ্গান ঘটে, তাহা হইলে জাশ্পরতিষ্ঠাতার পাপের চতুর্থাশভাগী 

হইতে হয়। ব্দ্ধগুরাণে বর্ণনা আছে, যে ব্যক্তি করতলে খাদ্য রাখিয়! ভক্ষণ করে, যে ব্যক্তি 

' ফুংকার-যোগে বা! প্রসারিত-অঙ্থুলি-মাহায্যে আহার করে,তাহার আহার গোমাংস তুল্য। অত্রি- 

শ্বৃতিতে আছে,_-যে গাভীর স্তন নূন বা! অধিক, অথবা যে গাভী বিষ্ঠাভোজন করে, কখন তাহার 

ছু্ধ পান বা! উহাতে হোম করিতে নাই। অজা, গো ও মহিযী প্রভৃতি যাহারা ঘ্বৃণিত পদার্থ 

ভোজন করে, হব্য বা! কব্যে তাহাদের দুগ্ধ ও গোময় বর্জনীয়। অঙ্গুলি স্বারা দত্ত শোধন এবং 

প্রত্যক্ষ লবণ (ব্যঞ্তনাদি সহ মিশ্রিত ভিন্ন লবণ) ও মৃত্তিকা ভক্ষণ এগুলি গোমাংস-ভক্ষণ 

তুল্য । এ বিষয়ে মনুম্থৃতিতে বিশেষ বিধির ব্যবস্থা আছে, সমৃদ্রজাত ও সৈদ্ধব এই ?ইটা লব্ণ 

প্রত্যক্ষ ব্যবহার করিতে পারে, কিন্তু অন্ত লবণ প্রত্যক্ষ ব্যবহাধ্য নহে। অত্রিশ্ব তিতে উদ্ত 

হইয়াছে, দিবাকালে কপিখ বৃক্ষের ছায়া, রাত্রিকালে দধি ভক্ষণ এবং কার্পাসকান্ঠে দত্ত 

শোধন করিলে শক্রেরও রাজ্যলম্ী বিনষ্ট হইয়া থাকে। বিষ্ু্থতিতে বর্ণিত আছে, শূত্র 

কপিলার ছুগ্ধ পান করিলে, নরকে গতি হইয়া থাকে। হোমের শেষ ছুগ্ধ পান কর! ত্রাক্মণের 

কর্তবা, অন্তথ| তাহার পশুত্ব ঘটিয়া! থাকে । ৪৮৪। পুনরুক্তিদোষ পরিহারার্থে অর্থাৎ সেই 

নকল শাস্্রোন্ত- ক্লোকগুলির কোন অংশ পরিত্যাগ এবং কোথাও এক স্থানের শ্লোকের 

স্থানান্তরে যোজন! করিয়া যাহ! কিছু লিখিত হইয়াছে, মহাত্মগণ তজ্জন্ত অপরাধ মার্জন! 

করিষৈন। ৮৮৫1 .. সজ্জনগণের এইরূপ উচ্চাবচ (বিবিধ) আচার আরও অনেক 

ধীর আছে বদি - বৈফবিধগর. তাহা প্রযোজনীয় হয়। তাহা 'হইলে -শালনাছারে : 

সা পাস পাপ আজি 



৭৫০ শীপ্রীহরিভক্তিবিলাসঃ [১২শ বিলাস: । 

নিত্যত্বমেষাং মাহাত্মামপ্যত্র লিখিতাৎ পুর1। সদাচারশ্য নিতান্বান্নাহাজ্যযাচ্চ স্থসিধাতি 1৪৮৭॥ 
ইতি শ্রীগোপালভট্টবিলিখিতে ভগবন্তক্তিবিলাসে নিত্যকত্যৎ নাম একাদশে! বিলাস; ॥ ১১। 

দত সাতার ভা জারি 

নমো ভগবতে তশ্মৈ যস্ত প্রিয়তম! তিথিঃ। একাদনী ঘাদশী চ সর্বাভীষ্টগ্রদা নৃগাম্ ॥ ১॥ 
অথ পক্ষকৃত্যানি। 

ইশঞ্চ নিত্যং বাঃ কফপুজামহোত্নবম। হরেদিনে বিশেষেণ যা পক্ষযোধয়োঃ ৪২। 
শপ সর হব» ৮ সার পর শপ ++ পা স্পপা শা ৮. পপ শাপাশীাক্শাশিট স্পা সসপপশ সপ সপ 

পেক্ষাত্বাৎ | ৪৮৬ ॥ নম্থু তি তে কিং ন্ পরিপাল্যান্তৈঃ তত তত্র লিখতি নিত্যত্মিতি। পুরা 
সদাচারলিখনারস্তে লিখিতাৎ অতো! নিত্বত্যাৎ মাহাস্ত্যাচ্চ বৈষ্ণবৈত্তে তে পরিপাল্যা এবে- 

তার্থ:। অলক্ষমা। রোগাদিনা চ কদাচিন্ততিবিস্বাপত্তে: ৷ অন্তথ! প্রথমপ্রতিজ্ঞাতবৈষ্ণবাবশ্ঠক- 
কৃত্যলিখন: র্থেং্মিম্েতে লেখ্যা এব ন স্থারিতি ভাবঃ॥ ৪৮৭ 

ইত্যেকাদশো। বিলানঃ ॥ ১১ ॥ 

প্রীচৈতনতপ্রতৃং বন্দে য্াশ্রয়রসাগত:। বাঞ্াতীতং ফলত্যেব মনোরখমহীরুহঃ ॥ পূর্ব 
নিতাৃত্যলিখনেন নিত্যপৃজাবিধিং লিখিত্বা সমাপ্যাধুনা পক্ষপুজাবিধিং লিখন্ প্রারি্সিত - 

সসিদ্ধয়ে লেখ্যপ্রকরণাস্ছসারেণ.দেবং প্রণমতি নম ইতি । যশ্য ভগবতঃ প্রিয়তম! পরমবল্পভা 
একাদপী ঘ্বাদ্রশী চ তিথিরেব নৃণাং সর্ববাতীষ্টং প্রকর্ষেণ দদ। তীত্যর্থ; ॥ ১ 

ইখং পূর্ববলিখিতপ্রকারেণ। কৃষণপৃজৈব মহোৎসবস্তং। হরেদ্দিনুমেকাদশী ঘ্বাদশী 

লোকাচারে মেই মকলও অবগত হুইতে পারিবেন | ৪৮৬। পূর্বে সদাচারলিখনপ্রসঙ্গ 

সদাচারের নিত্যত্ব ও মাহাত্-বিষয় উল্লেখ হইয়াছে বলিয়া এসথলে এ সকল সদাচারের 
নিত্যত্ব ও মাহাত্মা সপ্রমাণ হইল। ৪৮৭। 

ইতি নিত্যকৃত্য সমাপন নামক একাদশ বিলাস নমাগ্ু। 

ধাহার প্রিয়তমা একাদসী ও দ্বাদশী তিথি মানবগণের সর্বদাভীগ্রপূরণী, সই জগবানকে 
প্রণাম করি। ১। হু 

অনন্তর পক্ষরুত্যসমূহ বিবৃত হইতেছে ।-_-এইরূপে ( পূর্ববকথিতান্সায়ে ) কৃষ্ণাচ্ছনায়প 

এীহোৎসব সম্পাদন পূর্বক কি শুক কি কষা উভয়. পক্ষেরই একাদনী ও দ্বা্শী তিথিতে 



১২শ বিলাস। ] ্রী্ীহরিভভিবিলাসঃ। ৭৫১ 

অত্র ব্রতশ্ত নিত্যত্বাদ বশ্ঠুংতৎ সমাচরেৎ : সর্বপাপাপহং সর্বার্ঘদং শ্রকফতোষণম্। ৩। 
| অথঞ্ীমদেকাদশীব্রতচ্য নিত্যত্বমূ। 

তচ্চ কঞ্ণত্রীগনত্থািথিগরাধতত্তখ! ॥ ভোজনন্ত নিষেধাচ্চাকরণে প্রতযবায়তঃ ॥ ৪ 

তত্র শ্রতগবৎ-প্রীতিহেতুত্বমূ। 

মতম্ত-ভবিষ্যপুরাণয়োঃ1-- 

একাদশ্তাং নিরাহারো যো তৃঙক্তে ছবাদশীদিনে । শুর বা যদি বা কৃষে। তদ্বতং বৈষণবং মহৎ ॥ 

আগ্নেয়ে।- একামস্তাং ন তৃপ্ধীত ব্রতমেতদ্ধি বৈষণবমূ॥ ৫ ॥ 
বৃহরারদীয়ে একাবশীমাহাত্মযারস্তে। 
রাঙ্মপক্ষত্রিয়বিশীং শৃন্রাণাঞ্চেব যোধিতাম্। মোক্ষদং কুর্ববতাং ভক্ত) বিষ্োঃ প্রিয়তরং দ্বিজা:৫৬ 

একাদপীব্রতং নাম নর্ববকামফল এদম্। কর্তব্যং সর্বদা বিপ্রৈর্িষুপ্রীণনকারণমূ।॥ ৭ 

চেত্যপবাসদিনং নক্ষ্যতে তন্মিন্। তং কৃফপৃজামহোৎ্সবং ৪২। তত্র হরিদিনে তত তং। তৎফলং 
সমাসেনোলিখতি ॥ ৩॥ 

. তত্র চ শ্রীভগবতোষণত্তবেন বিধিপ্রাপ্তত্বেন ভোজননিষেধেন অকরণে প্রত্যবায়োৎপত্ত্যা চেতি 

চতুর্ধা নিত্যত্বং লিখতি তচ্চেতি। যন্থপি অকরণে প্রত্যবায়ত এব মূখ্য নিত্যত্বং, তথাপিশ্রীবিষু- 
পরাণানাং শ্রীভগবগ্রীণনত্বেননৈব গরম মুখ্যং তৎ লিখিতং। তথা সামান্ততো৷ বিহিতনিষেধাতি 

ক্রমেণ সর্বত্র দৌষশ্রবণাৎ বিধিনিষেধপ্রাপ্ততয়। চ নিত্যত্বং সিদ্ধ্যেদেব তচ্চ শ্রীহেমাত্রি- 

প্রভৃতিভির্বিবৃত। লিখিতমেবাস্তীত্যত্র তধিস্তারণেনানং। এবং সর্বত্ান্তত্রাপ্যুহ্ধং॥ ৪ ॥ 

তত্র শ্রবৈফবানাং মুখাতমনিতাত্বমদৌ বিখতি একাদস্বামিতি। বৈফবং বিজুপ্রিয়তম- 
মিত্যর্থ; ॥ €। ু ববতামেকাদশীব্রতমিতি জেম্।৬ ॥ বিটপ্ররিতি তেযাং মৃখ্স্বাৎ ॥ ৭ 

এপ্স শপ শা শিস! 

বিশেষ প্রকারে খরূপ পুজা 'মহোৎসবের অছুঠান করিবে। ২। উক্ত একাদশী ও ছাদশীদিনে 
ব্রতের নিত্যতা ( অবস্ঠ-কর্তব্যতা ) নিরূপিত আছে, এই হেতু উহার আচরণ কর্তব। 
উহার অনুষ্ঠান করিলে যাবতীয় পাতকের লয় হয়, নর্বার্থপ্রাপ্তি হইয়া থাকে এবং শরীরের 

শ্রীর্ভিষিধান হয়। ৩। 
অতঃপর একাদনীব্রতের নিত্যত। কথিত হইতেছে । -একাদশীব্রতের নিষ্যতার চারিটি 

কারণ _গ্রভগবান্ হরির সম্তোষ-বিধান, (শাস্োক্ত ) বিধিগ্রাপ্ধি, আহারের নিষিদ্ধতা ও 
ভ্রতের অকরণে অনিষ্টোৎপত্তি। ৪। 
তন্মধ্যে প্রথমত; ্রভবানের গ্রীতি-হেতৃতা৷ বলা যাইতেছে ।_ মধস্তপুরাণে ও ভবিষ্যপুরাণে 

লিখিত আছে, শুরু বা কষ পক্ষের একাদশীদিনে উপবাসী থাকিদ্বা. ছবাদশীদিবসে আহার 
করিলে এ ব্রতে'হরির পরম প্রীতি সঞ্চার হয়। ৫। অফরিপুরাণে লিখিত আছে, একাদশীদিনে 
আহার নিষিদ্ধ, এই বত নিশ্চয়ই হরির গ্রীতিকর 1৫ বৃহয্ারদীয়-পুরাণে একাদশীমাহাত্মযবর্ণনের 
প্রারত্তে লিখিত আছে, হে দ্বিজগণ | কি বিগ্র, কি ক্ষত্র। কি বৈশ্য, কি শূত্র, কি নারী, যে 
কেহই হউক না.কেনু, কি নহকারে, বিষু্রীভিকর একাদশী বত সাধন করিলে. মোক্ষ 



৫২ পীপ্রীহরিগক্িবিলাসঃ। ১শধিলান। 

অথ বিধিপ্রাপ্ততবমূ। 

তত্র কথ্চঃ। -- একাদশ্টামুপবসে কদাচিদ্বতিক্রমেৎ | 

আগ্নেয়ে।_ উপোষ্যেকাদশী রাজন্ যাবদাযূং-গ্রবৃতিতি; 1 ৮॥ 

অতএব বিষ্ণরহসো ।-_ ্বাদ্শী ন প্রমোক্তব্যা! যাবদায়ুগ্রবৃত্তিভিঃ 1৭ 
অথ তোজননিষেধঃ | 

শ্রীনারদীয়ে পাল্পোত্বরখণ্ডেচ | _ 

রটন্ত্ীহ পুরাণানি ভূয়ে। ভূয়ো! বরাননে। ন ভোক্তব্যং ন ভোক্তব্যং সংগ্রাপ্তে ইনি 

কিঞ্চ।_- 
আগমাঃ শতশে! রাজপ্লিতিহাস রটস্তি হি। ন ভোক্তবাং ন ভোক্তব্যং সংগ্রাঞ্চে হরিবামরে ॥ 

খষয়ঃ সঙ্ঘশঃ সর্বেধ নারদাদান্চ চক্র: | ন ভোক্তব্যং ন ভোক্তব।ং সংগ্রা্থে হরিবাসরে ॥ 

বষস্থতৌ - একাদশ্টাং ন তৃষ্ধীত কদাচি্বপি মানবঃ। 

শৃ্গি-ধধিপ্রোক্তে চ।-_ একাদস্াং ন তৃষ্ধীত নারী দৃষ্টে বজন্যপি 1১১ 

বৃহম্নারদীয়ে তত্রৈব।- 
উপবাসফল গ্রেপ্র্াতুক্তচতুষটরম, পর্যপরদিনে রাত্রৌ নাহর্নকঞ্চ মধ্যমে॥ 

_ যাবদাুং্রবৃত্তিভিরিতি রতি ফাবজ্জীবমিত্যর্থঃ।৮॥ এতেন ন কদাচিদতিক্রমেদিত্যনেন হা 

সাধিতমেব, তদেব ত্যাগনিষেধেন সাধয়তি ছাদশীতি ॥ ৯॥ 

রটস্তি ঘোষয়স্তি। বরাননে হে মোহিনীতি ক্রীরুষ্নাঙ্গদবাক।ং, পাল্সোত্তরথণ্ডে চ ্রীহূর্গাং 

প্রতি প্রশিবমা ॥১ *উপবাসন্ ফলং ভগবতৌষপাদি তত প্রারচুমিচ্ু: | পূর্বশ্মিন্ সংঘমদিনে 

লাভ করিতে পারে ।৬। একাদশী রত নিখিল কামফলপ্রদ, স্থতরাং হরিগ্রীতিকর। এই ত্রতের 

আচরণ কর! দ্বিজাতিগণের বিধেয় | ৭। 

অতঃপর একাদশীর বিধিগ্রাপ্ততা বিবৃত হইতেছে ।--এই বিষয়ে বর্থের উক্তি আছে 

গে, একাদশীতে উপবাপী থাকিতে হয়, কদাচ তাহা অতিক্রম করিবে না। অগ্নিপুরাণে লিখিত 

আছে, হে নৃপ ! আমুঃক্ষয় যাব (যাবজ্জীবন ) একাদশীতে উপবাস কর্তব্য । ৮। বিষুঃরহন্তে 

লিখিত আছে, যাবজ্জীবন দ্বাদশী পরিতাগ করিতে নাই । 

অনন্তর একাদশীতে ভোজননিষিদ্ধত৷ বিবৃত হইতেছে ।-_নারদপুরাণে ও পান্মোতরখণ্ডে 

উত্ত আছে, হে বরাননে! “হরিবামর সমূপস্থিত হইলে ভোজন করিবে না, ভোজন 

করিবে না” গুরাপসমূহ তৃদ্বোভূয় এই কথা৷ ঘোষণা! করিতেছে । আরও লিখিত আছে, হে 

মগতে ! “হরিবানর সমুপস্থিত হইলে ভোজন করিবে না, ভোজন করিবে না” শতশত আগমে 

ও ইতিহাসে এই কথ! সংঘোষিত হইতেছে। খধিবর্গ ও নারদাদি মহ্ধিরাও (দর্বদা ) উচ্চৈ:- 

স্বরে বলিয়! থীকেন যে, হরিবাসর লমাগত হইলে আহার করিবে না, আহার করিবে ন|। 

বিসুস্থৃতিতে লিখিত আছে, একাদ্ীতে আহার কর! কদাচ মানবের কর্তবা নহে শৃঙ্ীখধির 

।উক্ধিতেও প্রকাশিত আছে যে, খতুমতী” হইজেও একাধশীতে ভোজন -বঙ্গ। “নাযীরজীতি 



১২শ বিলাল: ) ীম্ীহরিভক্তিবিলাসঃ। ৭৫৩ 

অন্যত্র চ।-- 

সামাদ গ্য়োরহ্হোঃ সায়ং প্রাতশ্চ মধ্যমে। উপবাসফলং প্রেঞ্স্হাতুক্তচতুষ্টম্ ॥১১ ॥ 
অধথাকরণে প্রত্াবায়াঃ। 

শ্রীনারদীয়ে ।__ 

যানি কানি চ পাপানি ব্রহ্মহত্যাসমানি চ। অন্নমাশ্রিত) তিষ্টস্তি সংপ্রাপ্তে হরিবাসরে । 
তানি পাপাচ্চবাপ্রোতি ভূঞ্তানো হরিবাসরে ॥ 

কিঞ্চ।__ সোইশ্নীতি পার্থিবং পাপং যোহশ্লাতি মধুভিদ্দিনে ॥১২ ॥ 

স্কান্দে। _- মাতৃহ। পিতৃহ। টব ভ্রাতৃহ। গুরুহা! তথা। 

একাদস্টাস্ত যে! ভূঙ-ক্তে বিষ্ুলোকাচ্চ্যতো। ভবেৎ ॥ ১৩॥ 
কিঞ্চ তত্রৈবোমামহেশ্বর-সংবাদে ।-_ 

অগ্নিবর্ণায়সং তীক্ষুৎ ক্ষিপত্তি ষমকিস্করাঃ । মুখে তেষাং মহাদেবি যে ভু্জস্তি হরের্দিনে ॥ 
বরহ্ষবৈবর্তে ।__ 

স কেবলমঘং ভূঙক্তে যো ভুঙ.ক্তে হরিবাসরে । দিনেহত্র সর্বপাপানি ভবস্তযন্নস্থিতানি তু। 

তানি মোহেন যোইগ্নাতি ন স পাপৈর্বমুচ্যতে ॥ 

_ অপরন্মিশ্চ পারণদিনে রাজ জহাদিতি ভোজন্য়ং। তথা মধ্যমে উপবাসদিনে দিবানক্- 
ঞ্চেতি ভোজনদ্বপ্নমেব' ভোজনচতুষ্রয়' পরিতাজেখ। তক্তেতি পাঠেইপি স এবার্থ:' ষচ্চোকৎ। _ 
অহ্াপ্তক্তহত্ং নিতে; কামে। ভক্তচতুষ্টয়মিতি | তচ্চ বৈষবেতরেষু কামিযু গৃহিষু নিত্যকাম্য- 

ভেদাতিপ্রায়েণেব। বৈষবেষু চ সর্ববথা নিতামেব ফলশ্রবণািকঞ্চ দর্শপৌর্ণমাসাদিবন্লিত্যত্বেহপি 
ন বিরুধ।'ত ইতি দিক্ ॥১.।পার্থিবং পৃথিব্যাং বর্তমানং সর্ববমিত্যর্থ' ॥১:॥ যো ভূঙক্তে সমাতৃ- 

হাদির্ভবতি তত্তদ্ধপাপং প্রাপ্রোতীত্যর্থ: | বিষুণলোকাৎ বৈকুগ্াং চ্যুতো ভবতি ন কদাচিদপি 
গচ্ছতীত্যর্থ;। বা বিুধলোকাৎ বৈঝ্ণবাৎ চ্যতো! ভবতি তত্সঙ্গং ন প্রাপ্রোতীতার্থ: ॥১৩ ॥ 

সপ পপ পাপা স্পা শত পক পস্পিপশ শিস শক শশী শা সপ শাশপী পপি পতন, ০ ৭ শা পা তা পা ১ শশা পাপ শা ৮ 

অন্থৃচিত।১০। বৃহম্নাদীয় 4রাণের পূর্বোক্ত স্থানেই লিখিত আছে, পৃর্ধদিনে ((স'যমদিনে, দশ- 

মীতে ) রাত্রিভোজন, অপরদ্িনে (পারণদিনে, দ্বাদশীতে ) রাত্িভোজন, এবং ষধ।দিনে ( উপ- 

বাসদিনে, একাদশীতে) দিবাভোজন ও রাক্রিভোজন, উপবাসফলকানী ব্যক্তি এই ভোজনচ ষ্টয় 
পরিতাগ করিবেন। গ্রস্থান্তরেও লিখিত আছে, অনশনফলেচ্ছু ব্যক্তি পূর্ববদিনের ৭ পরদিনের 

সায়ংভোজন ও মধামদিনের ন কভোঙ্ন ও প্রাতর্তোজন এই চারিটী বজ্জন করিবেন ।১১। 

__ একাদশীত্রত অকরণে যে প্রত্যবায়োৎপত্তি হয়, অধুনা তাহাই কথিত হইতেছে - নারদীয়- 
পুক্াণে লিখিত আছে, হরি গসর সমাগত হইলে ব্রহ্মহত্যাদি নিখিল পাতক জন্মমধ্যে অধিষ্ঠিত 
হয়, সুত্তরাং হরিবাপরে আহার করিলে যাবতীয় পাতকই গৃহীত হইয়া! থাকে । আরও লিখিত 

আছে, হরিবাসরে আহার করিলে ধরণীস্থ নিখিল-পাতক-ভোজন হইয়া থাকে। ১২। স্বদ- 
পুরাণে লিখিত আছে, একাদনীদিনে আহার করিলে মাতৃঘাঁতী, পিতৃঘাতী, ভ্রাতৃঘাতী ও গুরুঃ- 

হস্ত! পাপী বলিয়া পরিগণিত হুইতে হয়; সে ব্যক্ি বিষু্ধাম হইতে বিচ্যুত হইয়া পড়ে । ১৩। 
৯৫ 
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কিঞ্চ।__ পিতরং কো ন বন্দেত মাতরং কো! ন পৃজয়েৎ। 

কো হি দূষয়তে বেদং কো ভূঙবক্তে হরিবাসরে ॥ ১৪ 

বিষুধর্মোত্বরে ।- 

্রন্ষচারী গৃহঞ্জো বা বানপ্রস্থোইথব। যতিঃ | একাদস্াং হি তূপ্তানো ভূঙক্তে গোমাংসমেব হি ॥ 

র্বসবন্ত স্থরাপন্ত স্তেয়িনো গুরুতগ্পিনঃ ৷ নিষ্কৃতিধর্পশাস্ত্োক্তা নৈকাদস্ঠ্রভোজিনঃ ॥ ১৫। 

এক এব নরঃ পাগী নরকে নৃপ গচ্ছতি । একাদশ্তন্নভোজী যঃ পিতৃতিঃ সহ মজ্জতি ॥ ১৬॥ 

পাম্মোতরখণ্ডে।-_ 

তৃজ্ষ, ভূজ্ষেতি যো ব্রয়াৎ সংপ্রাঞ্ে হরিবামরে। গোত্রাঙ্মণস্িয়শ্চাপি জহীহি বদতি চিৎ । 
মন্ং পিবেতি যে। ব্রয়াৎ তেষামেব অধোগতিঃ॥ 

পুরোডাশোইপি বামোরু সংগ্রাপ্তে হ্িবাসরে | 

অভক্ষ্যঃ সর্বদা প্রোক্তঃ কিং পুনশ্চানসসংক্তিয়া ॥ ১৭। 

সনৎকুমার-সংহিতায়াম্।-- 

একামস্থাং মুনিশেষঠ শ্রান্ধে তৃঙ্ক্তে নরে! যদি । প্রতিগ্রীমং স তূঙক্কে তু কিষিষং মৃত্রবিগয়ম্ ॥ 
গৌতমীয়তন্ত্ে_ 
বৈষবো যদি তুধ্ধীত একাদস্াং প্রমাদতঃ | বিষঃচ্চনং বৃথা তন্য নরকং ঘোরমাণুয়াৎ॥ 

বিষ্পরহস্তে ।_ 
সমাদায় বিধানেন দ্বাদশীব্রতমু্তমমূ। তন্ত ভঙ্গং নরঃ কত্বা রৌরবং নরকং জেৎ॥ 

হরেপ্দিনে হরিবাসরে॥ ১৪ ॥ নিষ্ৃতি: প্রায়শ্চিত্ত ॥ ১৫॥ নরকে মঞ্জরতি ॥ ১৬। 

অভক্ষ্যম্ অভক্ষাতক্ষণে বং পাপং তর্দিতার্থঃ। অন্নস্য সংক্থিয়া পাক: ॥ ১৭॥ অধুনা কষপক্ষে 

উক্ত পুরাণে উমামহেশ্বরসংবাদে আরও প্রকাশ আছে, হে মহেশ্বরি! হরিবাসরে আহার 
করিলে যমদূতের। সেই পাপীর বদনবিবরে লোহিতবর্ণ তীক্ষ লৌহাস্্ নিক্ষেপ করে। ব্রক্ম- 
বৈবর্তপুরাণে লিখিত আছে, হরিবাসরে আহার করিলে কেবল পাপভোজনই হইয়৷ থাকে। 

উক্তদিনে নিখিল পাপ অন্ন আশ্রয় পূর্বক অবস্থিতি করে, স্থৃতরাং ভ্রমপ্রমাদে উক্ত পাতকান 

সেবন করিলে পাতকপুগ্ত হইতে মার উদ্ধারের সম্ভাবনা নাই। আরও লিখিত আছে, কে 

পিতাকে বন্দন! না৷ করে, কোন্ ব্যক্তি মাতৃপুজায় বিমুখ হয়, কে-ই ব! বেদের নিন্দা! করিয়া 
থাকে এবং কোন্ ব্যক্তিই বা হরিবাদরে ভোজন করে?। ১৪। বিষুরধর্োততরে লিখিত 

আছে, ব্রদ্ষচারী, গৃহী, বানপ্রস্থ বা যতি, যে কেহ হউক না, হরিবাসরে আহার করিলে 

গোমাংস মেবন করা হয়। শাস্ত্রে ব্রন্ষঘাতী, স্থরাপায়ী, তঙ্কর ও গুরুদারগামীও নিষ্কৃতির 

বিধান কথিত আছে; কিন্তু একাদশীতে যে ব্যক্তি আহার করে, তাহার পরিজ্ঞাপার্থ প্রায়- 

শ্চিত্তের কোন বিধিই নাই। ,৫। হেরাজন্! পাতকী ব্যক্তি একাকীই নরকে গনন করে 
সত্য, কিন্ত যে ব্যক্তি একাদশীতে অল্প ভোজন করে, সে পিতৃগণ সহ নর়কগামী হয়। ১৬। 

পদ্মপুরাণে উত্তরধণ্ডে লিখিত আছে, হরিবাসর উপস্থিত হইলে যে ব্যক্তি “আহার কর, 
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অথ তত্রেব বিধবাবিষয়কো। দৌববিশেষঃ | 

কাত্যায়নম্মতৌ ।-_- 
বিধবা য! ভবেন্নারী তৃপ্ীতৈকাদণীদিনে। তশ্যান্ত স্থকৃতং নশ্রেদ্ভ্রণহত্যা দিনে দিনে ॥ 

নারদীয়ে।-_ 

একাদশীং বিনা রও যতিশ্চ স্থমহাতপাঃ। পচ্যতে হৃন্ধতামিত্রে যাবদাহতসংপ্লবম্॥ 
অথ পক্ষ্বয়েইপি নিত্যত্বম্। 

তত্র দেবলঃ।-_ 
_ নশত্ধেন পিবেতোয়ং ন খাদেৎ কৃর্ণ-শৃকরৌ। একাদস্তাং ন ভূষ্ধীত পক্ষয়োরুভয়োরপি ॥ 

বিষুরহস্থ-্কান্দ-কৌর্শ-নারদীয়েধু1__য্থা শুরু তথা কৃষ্ণা বিশেষে নান্তি কশ্চন। 

বিষুরহস্ে ব্রদ্মোক৷।_- 
শু! বা যদি বা কৃষ্ণা বিষুরপূজনতৎপরঃ। একাবস্ঠাং ন তৃষ্বীত পক্ষয়োরুভয়োরপি ॥ 

সর্বপাপপ্রণাশায় বিষ্ুসস্তোষণায় চ। উপোষ্যা দ্বাদশী পুণ্যা সর্ব্বেরুতয়পক্ষয়োঃ ॥ 

বারাহে ।-- 

একাস্তামূপবসেখ পক্ষয়োরুভয়োরপি । ঘাদশ্যাং যোহয়েছিষু স মুক্তিফলভাগ ভবে ॥ ১৮॥ 

সং ান্তযাদাবপূ্ুপবাসবিধানেন নিত্যত্বমেব ত্রঢ়তি ন শঙ্খেনেত্যাদিনা শ্াদ্ধমাচরেদিত্যন্তেন ॥ ॥ 

আহার কর* এই কথা উচ্চারণ করে, যে কোন সময়ে হউক্, যাহার মুখে “গোবধ ক' কর, 

বিপ্র-হুত্যা কর, নারীবধ কর” এই বাক্য উচ্চারিত হয় এবং যে ব্যক্তি “মুরাপান কর” বলে, 

তাহারদিগের অধোগতি লাভ হয়। হে বামোরু! হরিবাসর সমূপস্থিত হইলে তদ্দিনে যখন 

পুরোডাশও (যক্ঞীয় হবিবিশেষ ) অতক্ষ্য বলিয়া পরিগণিত হয়, তখন অন্নপাকের বিষয় 

আর কি বলিব। .৭। সনৎ্কুমারসংহিতায় লিখিত আছে, হে তাপসসতম! একাদশী 

তিথিতে ও শ্রাদ্ধে আহার করিলে প্রতি গ্রাসে মলমুত্রময় পাপভোজন হইয়া থাকে । গৌতমীয়- 

তন্ে লিখিত আছে, ভ্রমপ্রমাদদে একাদশীতে আহার করিলে সেই বৈষণবের কৃত হুরিপৃজ। 

ফলবতী হয় না, তাহাকে ভীষণ নরকভোগ করিতে হয়। বিষ্কুরহস্তে লিখিত আছে, যথা- 

বিধি অত্যুতম ছবাদশীব্রত হণ পূর্ব্বক তত্তর্ধ করিলে রৌরব নরকে গমন করিতে হয়। 

তন্মধ্যে বিধবাব্ষয়ক পৌষবিশেষ কথিত হইতেছে ।-_কাত্যায়নস্থতিতে লিখিত আছে, 

বিধবা হইয়া! একাদশীতে আহার করিলে তাহার সমস্ত স্থরুত বিনাশ পায় এবং দিন দিন 

তাহাকে প্রাণি-হত্যা-পাপে লিপ হইতে হয়। নারদীয়-পুরাণে লিখিত আছে, একাদশী না 

করিলে বিধব! ও মহাত্ম তিকেও 'মা প্রলয় অন্ধতামিত নরকে পচামান হইতে হয়। 

অতঃপর শুরু কৃষ্ণ উভয় পক্ষীয়া একাদশীরই নিত্যতা বিবৃত হইতেছে ।_এ বিষয়ে 

দেবল বলিয়াছেন যে, শঙ্খ দ্বারা জল পান অকর্তব্য) কৃর্ম ও শুকর অতক্ষ্য এবং শুরু কষ 

উত্যপক্ষীয়া একাদশীতেই উপবান করিবে । বিষুরহস্তে,স্কন্মপুরাণে ও নারদীয় পুরাণে লিখিত 

আছে, শুরা! একাদশী যেরূপ, কফাও তদ্দরপ জানিবে। এ উভয়ে বিন্দুমাত্রও প্রভেদ নাই। 
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বিষুরহস্ত-সৌরপুরাণয়োঃ__ 
যথা স্থপৃজিতো! গৌর: কৃষ্ণ বা বেদবিদ্বিজঃ | সস্তারয়তি দাতারং দ্বাদশ্তো চ তথা শ্বৃতে। 

বিষুরহস্তে স্কান্দে চ 1 

তৈলং শুর্লেতরাণাংবৈ তিলানাং সদৃশং থা । কষ্ণায়াশ্চ সিতায়াশ্চ গোঃ ক্ষীরং সদৃশং যথ! 
দ্বাদস্তোঃ সদৃশং তং পুণ্যং স্যাৎ কৃষ্তশুরুয়োঃ ॥ 

কিঞ্চ।__ 

ন্দ্নূ্যগ্রহৌ পুণেযী যখৈব মুনিভিঃ শ্বতৌ। তথা দিতাসিতে পুণ্যে ছবাদস্তো বিষুতুষ্টিদে ॥ 
যথ! গোতিলবিপ্রাণাং কৃষ্তত্বং নৈব ছুষণম্। একাদশী তথা রাজন্পোষ্য! পক্ষয়োর্ধয়োঃ। 
যথা বিষুঃ শিবশ্চৈব সংপৃজ্যো মুনিভিঃ স্বতৌ। তথ। পৃজাতমে প্রোক্তে ঘাদশ্থো। কৃষ্ণশুরুকে ॥ 
নারদস্থৃতৌ ।-_- 

নিত্যং শক্তিসমাযুকৈনরৈর্বিষুপরায়ণৈঃ। পক্ষে পক্ষে তু কর্তব্যমেকাদশ্্ামূপোষণং 
বিুধর্শোত্তরে চ।-- 
সপুত্রশ্চ সভার্ধ্যশ্চ স্বজটনওক্তিসংযুতঃ | একাদসশ্ঠামৃপবসেৎ পক্ষয়োরুভয়োরপি ॥ ১৯ ॥ 

কর্মপুরাণে বিষুণধন্মোপ্তরে চ।-_- 

স বক্ষহা স্থরাপশ্চ কৃতস্ো গুরুতন্নগঃ॥ বিবেচয়তি যো মোহাদেকাদত্ো সিতাসিতে । 
০ উস পচ আপ ৯ 

ঘ্বাদত্তো। শুরু! কষণ চ॥ ১৯॥ এবং হয়ো: সাম্যং লিখিত্বাধুনা গুরুকৃঞণভেদে প্রত্যবায়ং লিখতি 

বিষুুরহস্তেব্রন্ধোক্তি আছে যে, শুরু ব| কৃষ্ণা কোন একাদশীতেই আহার কর! হরিপুজাপরা. 
'য্রপের কর্তব্য নহে। নিখিল পাপক্ষয় ও হরিগ্রীতার্থ সকলেই উভয়পক্ষীয়া একাদশীতে উপ- 
বাস করিবে। বরাহপুরাণে লিখিত আছে, উভয়পক্ষীয়া একাদশীতে উপবাসী থাকিগ্না 

স্বাদশীতে হুরিপৃঞ্জা করিলে মোক্ষফল প্রাপ্ত হইতে পারে । ১৮। বিষ্ণুরহস্তে ও সৌরপুরাণে 
লিখিত আছে, গৌরবর্ণ ও কৃন্তবর্ণ বেদবিদ্ ব্রাহ্মণ যেরূপ স্থপুজিত হুইয়! দাতার পরিত্রাণ 

সাধন করেন, তড্রূপ শুরু। ও কৃষ্ণা দ্বাদশীও ভ্রাণকারিণী বলিয়। পরিকীর্তিতা। বিষ্টুরহস্তে 
ও স্বন্দপুরাণে লিখিত আছে, শুরুপক্ষীয় ও কৃষ্ণপক্ষীয় দ্বাদশীর পুণ্য শুরুতিল ও কৃষ্ণতিলের 
তৈলবৎ এবং শুক গাভী ৭ কৃষ্কবর্ণী গাভীর ছুষ্ধের ন্যায় মান। আরও লিখিত আছে, 

চক্রগ্রহণ ও সূর্য্য গ্রহণ যেরূপ সমান বলিয়া! মুনিগণবর্তৃক কীর্তিত, সেইক্ষপ হুরিপ্রীতিকারিণী 
শুরা! ও কৃষ্ণা উভয় দ্বাদশীই পুণ্যন্বর্ূপ। হে নৃপ! গো, তিল ও ব্রাহ্মণ ইহার! কৃষ্ণবর্ণ 
হইলেও যেরূপ দোষাবহ নহে, সেইরূপ কি কুফা! কি শুরু। উভয়পক্ষীয়া একাদশীই উপবাসের 
যোগ্য । হরি ও হর যেরূপ ( সমানভাবে ) সম্যক্ অঙ্চনীয় বলিয়া খবিগণ কর্তৃক পরিকীর্তিত, 

সেইরূপ কি শুরু| কি কৃষ্ণ উভয়পক্ষীয়৷ একাদশীই পৃজ্যতম!। নারাস্বতিতে লিখিত আছে, 
শক্তিমান্ হরিপরায়ণ ব্যক্তি সর্ববদ প্রৃতিপক্ষীয়। একাদশীতে উপবাসী থাকিবেন। বিধুধর্শো- 
ত্তরেও লিখিত আছে, ভক্তিসংযুক্ত হইয়! পুত্র কলত্র ও ম্বজনগণ সহ উভয়-পক্ষীয়! একাদশী. 

তেই উপবাসী থাকা কর্তব্য। ১৯। কৃর্্পুরাণে ও বিষুধর্মোত্তরেও লিখিত আছে। ভ্রমগ্রমাদে 

সপ পপ ৯ 



১২শ বিলাস: ] শগ্রহরিভক্তিবিলাসঃ। ৭৫৭ 
কালিকাপুরাণে।-- 

সর্ধেষামিহ পাপানামাশ্রয়; স তু কীর্ধিতঃ। বিবেচয়তি যে৷ মোহাদেকাদস্তোৌ মিতাঁসিতে। 
ভবিষ্যে।-- 

এবং জাত্বা সদোপোষ্য ঘবাদস্তৌ কৃষণশুরুকে । তয়োর্ডেদং ন কুব্কীত ভেদেন নরকং ব্রজেৎ। 

গারুড়ে।_ 

শুরা বা! যদি বা কৃষ্ণা বিশেষো নাস্তি কশ্চন। বিশেষং কুরুতে যন্ত্র পিতৃহা সঃ গ্রকীর্তিতঃ ॥ 

সনৎকুষারপ্রোক্তে '- 

একাদশ্োঘয়োর্যস্ত বিশেষং কুরুতে নরঃ। তন্তোদ্ধারং ন পশ্ঠামি যাবদাহ্তসংপ্লবম্ ॥ ২০ । 

বিষ্লুরহন্তে।__ 

য ইচ্ছেদ্বিফ্কনা বাসং পুত্রসম্পদমাত্মনঃ । 'একাদশীমুপবসেৎ পক্ষয়োরুভয়োরপি ॥ ২১॥ 
তত্বসাগরে ।__ 

যথা! শুরা! তথ। কৃষ্ণ যথা কৃষ্ণা তখেতর! | তুল্য তে মন্থতে যন্ত্র স বৈ বৈষ্ণব উচ্যতে ॥ ২২॥ 
চা 

স ব্রহ্ষহেতি পঞ্চভিঃ ॥ ২*॥ নম একাদশীষু কৃষ্ণাস্থ রবিসংক্রমণে তথা। চন্রসত্ষেযা- 

. পরাগে চন কৃর্ধ্যাৎ পুত্রবান্ গৃহীত্যাদিবচনৈঃ পুভ্রবতাং গৃহিণাং ক্ধৈকাদস্ত্যপবাসে। 
নিষিধাতে তত্র লিখতি ষ ইচ্ছেদ্িতি। অতন্তদ্চনানি ধনপুত্রাদিকামেন ব্রতং কিঞ্চিৎ 

কুর্বতে। গৃহিণঃ প্রতি তন্নিমিতোপবাননিষেধপরাণি, ন তু নিত্যেকাদশ্যুপবাসনিষেধকানি ; 

ইত্যেতদগ্রে ব্যক্তং ভাবি। ২১॥ বিশেষতো বৈষণবৈস্ত কথঞ্চিদপি ভেদে! নৈব কার্য ইঠি 
লিখতি যথেতি। অতঃ শুর্লামেব সদ] গৃহীতি বচনং সকামবৈষ্ণবগৃহস্থবিধায়কমেবেতি জ্ঞেয়ং। 

এতচ্চাগ্রে বিস্তরেণ ব্যক্তং ভাবি ॥ ২২ ॥ 
শপ তর সপ পর» সপ পসপ 

শুর ও কৃষ্ণ! একাদশীর ( প্রভেদ ) বিচার করিলে ্রক্ষঘাতী, স্থরাপায়ী, কৃতত্ব ও গুরুদার- 

গামী সদৃশ পাপী বলিয়া পরিগণিত হইতে হয় । কালিকাপুরাণে উক্ত আছে, আম গ্রমাদে 
শুরা ও রুষ্ণা একাদশীর (প্রভেদ ) বিচার করিলে ইহধামে পাতকপুপ্রের আধার বলিয়া 

পরিগণিত হইতে হয়। ভবিষ্য-পুরাণে লিখিত আছে, এইরূপ অবগত হইয়া নিরম্তর শুরা 

স্বাদশীতে উপবাসী থাকিবে, এই উভয়ের প্রভেদ বিচার করিবে না, ভেদজ্ঞান করিলে 

নিরয়গামী হইতে হয়। গরুড়-পুরাণে লিখিত আছে, শুরু! বা কৃষ্ণা এই উভয়ের কোন প্রভেদ 
নাই, ঠেদ জান করিলে পিতৃঘাতী বলিয়া! কীর্তিত হইতে হয়। সনৎকুমারের উক্তি আছে 

যে, একাদশীঘয়ের ভেদজ্ঞান করিলে আপ্রলয় পরিত্রাণের আর উপায় দৃষ্ট হয় না। ২০। 
বিষুরহম্থে লিখিত আছে, হরি-সহবাসে ও পুত্র-সম্পদাদি লাভে বাসন! হইলে উভয়পক্ষীয় 
একাদদীতেই উপবাসী ঘাকিবে।২১॥ তত্বসাগরে লিখিত আছে, শুরাও যেরূপ, রুষ্ণা৪ 

তাদৃী এবং কৃষ্ণাও যেরূপ, শুরাও সেই প্রকার । উভয় একাদশীকে সমান জান করিলেই 
বৈফব বলিয়! কীর্তিত হইতে পারে । ২২। 



৭৫৮ ীগ্নীহরিতক্তিবিলাসঃ| [ ১২শ বিলাসঃ। 
অথ সাংজ্রাস্তযাদাবপি মিত্যত্বং। 

কাত্যায়নস্বতৌ ।-_ 
সংক্রান্তে। রবিবারে বা যদ! চৈকাদশী ভবেৎ। উপোষ্যা সা মহাপুণ্যা সর্বপাপহর! তিথিঃ॥২৩ 

কিঞ্চ।-__ 

ব্যতীপাতো৷ বৈধৃতি্বা একাদস্তাং যদা ভবেৎ। উপোষ্যা সা তৃ বিজেয়া পুত্রসম্পদ্ধিবর্ধিনী ॥ 
সনৎকুমারতন্ত্রে।স র 

ভান্ুবারেণ সংযুক্ত! তথা সংক্রান্তি-সংযুতা। একাদশী সদোপোষ্যা সর্বসম্পংকরী তিথিঃ॥ 

নারদশ্চ ॥-_- 

ভাহুবারসমোপেত। তথা সংক্রাস্তিসংযুতা । একাদশী সদোপোষ্ব। পুত্রপৌত্রবিবর্ধিনী ॥ ২৪ ॥ 
অতএবোক্তং জৈমিনিন| ।-- 

আদিত্যেহ্হনি সংক্রান্তে। গ্রহণে চন্তনুর্যযয়োঃ ৷ পারণঞ্চোপবাসঞ্চ ন কুর্ধযাৎ পুত্রবান্ গৃহী | 

তন্নিমিত্বোপবাসন্ত নিষেধোইয়মুদ্ধা্বতঃ | নাহুষঙ্গগতো গ্রাহ্থো৷ যতো! নিত্যমুপোষণম্ ॥ ২৫ ॥ 

অতএব সংবর্তেনাপুযুক্তম।__ | 
অমাবস্যা হাদশী চ সংক্রান্তিশ্চ বিশেষতঃ | এতাঃ প্রশস্তান্তিথয়ে। ভাহ্বারম্তথৈব চ ॥ 

_. সাব্রান্ত্যাদী চ যদ্যেকাদশী ভবে, তদাপি উপোধ্োব ॥ ২৩॥ পুত্রসম্পদ্ধিবর্ধিনীতি 

পুত্রপৌত্রাদিবন্ধিনীতি চেত্যনেন কৃষ্ণপক্ষে তু সংক্রান্ত্যাৎ গ্রহণে চ উপোষণং। ন কুব্বীত 
গৃহী রাজন্ স্ৃতবন্ধুধনক্ষয়াদিত্যাদিবচনতঃ প্রাপ্তঃ পুত্রাদিমতাং গৃহিণাং ত্র তত্রাহুপবাসঃ পরি- 

হৃতঃ ॥ ২৪॥ তহি তন্নিষেধঃ কিংবিষয়কোহস্ত্ তত্র লিখতি আদিত্যেইহনীতি ্বাভ্যাং | .অয়- 

মাদিত্যাহাদাবুপবাসাদিনিষ্ধেঃ তন্নিমিত্তস্ত আর্দিত্যবারাদিনিমিত্বস্তোপবাসাদেঃ প্রতিষেধঃ 

উদ্দানততঃ, ন ত্বেকাদস্টামাদিত্যবারাদিসন্বদ্ধনিবন্ধনোপবাসপগ্রতিষেধঃ। যত একাদস্তামুপোষণং 
নিতামেব, অতঃ কাম্যন্ত রবিবারাছ্যপবাসস্য নিষেধোহয়ং, ন চৈকাদশ্যপবাসনিষেধো ভব- 

অনন্তর সংক্রান্তি প্রভৃতিতে একাদশীর নিতাতা৷ কথিত হইতেছে।-_কাত্যায়নম্থৃতিতে 
লিখিত আছে, সংক্রান্তিতে বা রবিবাসরে একাদশী হইলে তদ্দিনই উপবাসের উপযুক্ত । এ 
তিথি পুণ্যন্বরূপা ও সর্বপাপহারিণী। ২৩ ॥ আরও লিখিত আছে, একাদশী তিথিতে ব্যতীপাত 
ও বৈধৃতি যোগ ঘটিলে এ তিথি উপবাসের উপযুক্ত1 এবং উহা! পুত্র-সম্পদ্ধিবর্ধিনী। সনৎ- 
কুমারতঙ্ত্রে লিখিত আছে, রবিবার ও সংক্রান্তি -সমন্বিতা একাদশী সদ। উপবাসের যোগ্য! । 

এই তিথি সর্বসম্পদ্গাত্রী। নারদ বলিয়াছেন, রবিবার ও সংস্রান্তি-যুক্তা একাদণীতেই 
উপবাম করিবে । এই তিথি পুত্র-পৌন্র-বদ্ধিনী | ১৪ | জৈমিনির উক্তি আছে যে, রবিবারে, 

সংক্রান্তি-দিনে ও চন্্রুর্ধ্যোপরাগে পারণ ও উপবাস করা পুন্রবান্ গৃহীর কর্তব্য নহে। এই 
স্থলে রবিবারাদি জন্ত উপবামের নিষিদ্ধতা উক্ত হুইল বটে, কিন্ত একাদশীতে রবিবারাদি 
সম্বন্ধ বশতঃ উপবাঁসের নিষেধ নাই; কারণ, কাম্য উপবাসের প্রতিই আদিত্যবারাদির 

নিষিদ্বতা আছে, একাদশীতে নিষেধ নাই কেন না॥ একাদশীতে উপবাস নিত্য বলিয়া 



১২শ বিলাসঃ।] ঞহরিভভ্তিবিলীসঃ। ৭৫৯ 
অজ নান জপো! হোমে! দেবতানাঞ্চ পৃ্জনম্। উপবাসস্তথা দানমেকৈকং পাবনং মহৎ ॥ 

অতএব দেবলঃ ।-_ 

শনের্ববারে রবের্ববারে সংক্রান্ত্যাং গ্রহণেইপি চ। 
ত্যাজ্যা নৈকাদশী রাজন্ সর্বদৈবেতি নিশ্চয়ঃ ॥ ২৬। 

বিষু্রহস্তে |__ অথ হুতকাদাবপি নিতান্বম্। 
পরমাপদমাপন্নো হর্ষে বা সমূপস্থিতে । সুতকে মৃতকে ঠৈব ন ত্যাজ্যং দ্বাদশীব্রতম্ ॥২৭। 

বারাহে।_-স্থতকেহপি নরঃ স্বাত্ব! প্রণম্য মনসা হরিম্। 
একাদশ্তাং ন তৃপ্তীত ব্রতমেতন্ন লুপ্যতে ॥ 

অতএবোক্তম্।- 
মৃতকে তু ন তুীত একাদস্তাং সদ! নরঃ। স্বানস্তাস্ত সমস্রীয়াৎ ্গাত্বা বিষুং প্রণম্য চ॥ 

পাল্সে।-- 

" পূর্ববসন্কল্লিতং ষচ্চ ব্রতং স্নি্বতত্রতৈঃ | তৎ কর্তব্যং নরৈস্তদ্বৎ দানার্চনবিবজ্ছজিতম্। 
যথা সঙ্কল্পিতং সম্যগ্ব্রতং বিষ্কুপরায়ণৈ: | কর্তৃব্যঞ্চ তখৈবেহ ্বাত্বা সংশয়বর্ছিম্। ২৮ ॥ 

সপ পা 

| ভীত্যর্ জবি ॥২৫। বিশেষতঃ সংক্রান্ত্যাদাবুপবাসঃ পরমপ্রশত্ত এবেতি লিখতি অমেতি দ্বাভাং॥২ 
পরমামাপদমাপন্নো যদি স্যাৎ, তথাপি দ্বাদশীব্রতং ত্যাজ্যং ন ভবতি। আপন্ৈরিতি 
বা পাঠঃ ॥২৭॥ প্রণম্য মনসা হরিমিতি বিস্কৎ প্রণম্য চেত্যনেন স্থতকাদৌ ভগবৎপুজ| ন 
কার্য্েত্যায়াতম্, কিন্ত যন্ত বৈষ্ঃবন্ শিত্যপূজানিরমন্তেন তত্রাপি পৃজ্জা কর্তবোত্যাহ যখেতি। 
জানিবে। ২৫। অতএব সংবর্তেরও উক্তি আছে যে, অমাবস্তা, . ্বাদশী, অধিকন্তু স সংকান্তি, 
এই সকল প্রশস্ত তিথিতে এবং আদিত্যবারে গান, হোম, জপ, দেবাচ্চন, উপবাস ও দান 
করিলে 'ধ সকল ক্রিয়ার প্রত্যেকটাই পবিত্রতাজনক হইয়া থাকে। দেবলের উক্তি আছে ষে, 
হে নৃপতে! নিশ্চিত জানিবে যে, শনি ও রবিবার এবং সংক্রান্তি ও গ্রহণ এই সমস্ত কালে 
একাদশী ত্যাগ করিতে নাই। ২৬। 

অনস্তর স্থতকাদিতেও 'একাদশীর নিত্যত| কথিত হইতেছে ।-_বিষুঃরহস্তে লিখিত আছে, 
ভীষণ আপদ্-অবস্থায় বা ( বিপুল ) আনন্দদময়ে অথবা! জননাশৌচে ও মরণাশৌচেও কদাচ 
ছাদশীত্রত ত্যাজয নতে। ৭। বরাহ-পুরাণে লিখিত আছে, স্থতকাশৌচে শ্নানাস্তে মনে মনে 
হরিকে প্রণাম পূর্বক একাদশীতে আহার পরিত্যাগ করিবে; এই প্রকার করিলে আর 
ব্রতলোপের সম্ভাবনা থাকিবে না। অতএব উক্ত আছে যে, মৃতকাশৌচে একাদশীতে 
আহার কর! কদ্াচ মানবের কর্তব্য নহে। দ্বাদশীতে দ্বানাস্তে হরিকে নমস্কার পূর্বক 
আহার করিতে হয়। পক্পপুরাণে লিখিত আছে যে, অশৌচের অগ্রে যে ত্রতের সম্বল 
করা! হইয়াছে, নিত্য-ব্রতীর পক্ষে তাহা করণে দোষ নাই, কিন্তু দান ব! পূজ! ত্যাগ করিতে 
হইবে। হুরিপরায়ণ ব্যক্তিরা ইহলোকে যে ব্রতে যেমন সংকল্প করিয়াছেন, ঙ্গানাস্তে 
নিঃলদ্দেহ সেইকপই করিবেন। ২৮। 
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পালে পু্করখণ্ডে।-- অখোপবাসদগিনে শ্রাদ্ধনিষেধঃ | 

একাদশ্টাং যদ রাম শ্রাদ্ধং নৈমিত্িকং ভবেৎ। 

তদ্দিনে তু পরিত্যজ্য দ্বাদস্াং শ্রাদ্ধমাচরে। 

তত্রৈবোত্তরথণ্ডে | 

একাবস্ঠান্ত প্রাপ্ধায়াং মাতাপিত্রোর্মতেহহনি । ছাদশ্টাং তত প্রদাতব্যং নোপবাসদদিনে কচিৎ। 

গহিতান্নং ন চাশ্নস্তি পিতরশ্চ দিবৌকসঃ ॥ 

স্কান্দে।_ একাদশী যদ নিত্য শ্রাদ্ধং নৈমিত্তিকং ভবেৎ। 

উপবাসং তথ কুর্ধ্যাদ্বাদস্াং আদ্ধমাচরেৎ্॥ 

ব্রদ্ষবৈবর্তে 1 যে কুর্ধন্তি মহীপাল শ্রান্ধং ত্বেকাদশীদিনে। 

্রয়নস্তে নরকং যাস্তি দাত ভোক্তা পরেতকঃ | ২৯ ॥ 

অথাধিকারিণঃ | 

আগ্নেয়ে। _গৃহস্থে। ব্রন্মচারী চ আহিতা গ্রির্যতিস্তথা! | একাধস্তাং ন তৃজীত পক্ষয়োরুভয়োরপি ॥ 

পাল্মোতরখণ্ডে শিবপা দ্তীনংবাদে ।__ 

বর্গানামাশ্রমাণাঞ্ধ স্ত্রীণাঞ্চ বরবর্ণিনি। একাদস্ত্যপবাপস্্ কর্তব্যো৷ নাত্র সংশয়ঃ। ৩০ | 

ব্রতং নিরমঃ। বিষুপরায়ণৈরিতি তন্দোষা নিরপ্তাঃ॥ ২৮॥ একাদস্তাং যদা রামেত্যাদিনা 
উপবাসদিনে শ্রাদ্ধং নিষিদ্ধং। যচ্চ স্কান্দাদৌ।-_ শ্রান্ধদিনং সমাসাগ্ঠ উপবাসো! যদা ভবেৎ। 
তদ। কত! তু বৈ শদ্ধং তুক্তশেষস্ত যস্তবেৎ। তৎ সর্ব্বং দক্ষিণে পাঁণৌ গৃহীত্বানং শিখিধ্বজ। 

অবজিদ্রেদনেনাথ ভবেৎ শ্রাদ্ধং শিখিধ্বজ্জ। পিতৃণাং তৃপ্ডিদং তাত ব্রতভঙ্গো ন বিদ্কৃত 

ইত্যাদি, তচ্চ বৈষ্বেতরবিষয়ং মন্তব্যং। বৈষ্বপিতৃণামপি শ্রীবিষুদিনে শ্রান্ধগ্রহণাযোগা- 

দিতি দিকৃ॥ ২৯॥ এবং সর্ব্বেরেব সদ্দোপবাসঃ কর্তব্য ইত্যধিকারং নির্ণয়ন্ প্রথম 

চতৃ্ণামপ্যাশ্রমিণাং তত্রাধিকারং দর্শমতি গৃহস্ ইতি। পূর্বক ব্রান্মণক্ষতরিয়বিশাৎ শুস্রাণাঞ্চেব 

___ অনন্তর উপবাসদিনে শ্রাদ্ধের নিষিদ্ধতা কথিত হইতেছে।-_পদ্মপুরাণে পুষ্করধণ্ডে লিখিত 
আছে, হে রাম! উপবাস-দিবসে নৈমিত্তিক শ্রাদ্ধ উপস্থিত হইলে তদ্দিন বর্জন পূর্ববক 

ছবাদশীতে শ্রাদ্ধ করিতে হয়। উ€্* পুরাণের উত্তরখণ্ডে লিখিত আছে, মাতাপিতার 

মৃতাহে একাদশী হইলে দ্বা্শীতে শ্রাদ্ধ কর্তব্য; কদাচ উপবাসাহে শ্রাদ্ধ করিবে ন!। 

কারণ, দেবতার! বা পিতলোকের৷ নিন্দিতান্ন সেবন করেন না। স্কন্দপুরাণে লিখিত 

আছে, নিত্য্বরূপিণী একাদশীতে নৈমিত্তিক শ্রাঙ্ধ সমুপস্থিত হইলে একাদশীতে উপবাসী 

থাকিয়। -দ্বাদশী-দিবসে শ্রাদ্ধান্্ঠান করিবে। ব্রক্ষবৈবর্তপুরাণে লিখিত আছে, হে 
নূপতে! একাদশী-দিনে শ্রাদ্ধ করিলে দাতা, ভোক1 ও প্রেত তিন জনেরই নিরয়- 

গতি লাভ হয়। ২৯। 

অনন্তর একাদশীর অধিকারী নিরূপিত হইতেছে । - অগ্নিপুরাণে লিথিত আছে, উভয়- 

পক্ষীয়। একাদশীতেই উপবানী থাকা কি গৃহী, কি ব্রহ্মচারী, কি লাগ্লিক, কি যতি, চতুর়াশ্রমীরই 
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কান্যায়নস্থতৌ ।-_ 
অষ্টবর্যাধিকো মর্ত্যো অপূর্ণাশীতিবৎসরঃ| একামস্তামূপবসেৎ পক্ষয়োরুভয়োরপি ॥ ৩১। 

নারদীয়ে ।-_ 

অষ্টবর্ধাধিকো। মর্ড্যো হশীতিটনৰ পূর্ধ্যতে । যো ভূঙক্কে মামকে রাষ্ট্রে বিষোরহনি পাপরুৎ॥ 

স মে বধ্যশ্চ নির্বাস্যো দেশতঃ কালতশ্চ মে! এতম্মাৎ কারণাদ্িপ্র একাদশ্যামুপোষণং। 

কুর্ধ্যান্নরে। ব। নারী বা পক্ষয়োরুভয়োরপি ॥ 

বিষুতধর্শোত্বরে |. বৈষণবো বাথ শৈবে। বা কুর্ধ্যাদেকাদশীব্রতম্। 

সৌরপুরাণে।__ বৈধবে! বাথ শৈবে! বা! দৌরোইহপ্যেতৎ সমাচরেং | 

অতএবোক্তং স্বান্দে শ্রীশিবেন।__ 

ন শৈবে। ন চ সৌরো! বা নাগ্রমী তীর্থসেবকঃ। 

যো! ভূঙক্তে বাঁসরে বিষ্কোঃ শ্বপচাদধিকো হি সঃ ॥ ৩২) 

বিপ্রিয়ং তেন মে গৌবি কৃতং ছুষ্টেন পাপিন! । 

মন্তুক্তিবলমাশ্রিত্য যে। বৈ ভূঙ্ক্তে হরেধিনে ॥ ৩৩ ॥ 

যোধিতামিত্যনেন তথাগে চ কুরধা'্ধরো বা নারী বা ইত্যনেন চতুক্র্ণানামন্তাজানাং যোষিতা- 
ধাধিকারো। দর্শিত: | তত্র চ বিশেষতঃ বিধব! যা ভবেম্ারীত্যাদিন। বিধবায়াঃ, তথ! সপুত্রশ্চ 

সভার্ধ্যশ্চেত্যাদিন। সধবায়া অপি তত্রাধিকারে! লিখিতঃ | যচ্চোক্তং মঙগন! ।--নাস্তি স্্ীণাং 

পৃথগ্ যক্তো নব্রতং নাপুযুপৌষণমিতি, বিষ্ণুনাপি  পত্যৌ জীবতি ঘা নারী উপবাসব্রত- 

করেং। আমুঃ সা হরতে ভর্ত,ন্রক্ৈব গচ্ছতীতি, তচ্চ ভর্রাদ্যনন্থমতোপবাসকর্তৃ-্্ীবিষয়ং 

ক্রেয়ং। অতএবৌক্তং শঙ্খলিখিতাভ্য।ং।-কামং ভর্তূরনুজ্য়া ব্রতোপবাসাদীনারভেদিতি। 

অথব। বৈষণবেতরন্ত্রীবিষয়ং তদিতি মন্তবাং। সপুত্রশ্চ সভার্ধ্যস্চ স্বজনৈর্ভক্তিসংযুতঃ। 

একাদস্টামুপবসেদিত্যাদিবচনাৎ শর! +ক্াগগদাদিব্যবহার শ্রবণাচ্চেতি দিকৃ। ৩০ ॥ তত্র চ বয়ো- 

মর্ধ্যাাং লিখতি অষ্টেতি ত্রিভিঃ। অপূর্ণেত্যত্রাকারালোপাহবিবক্ষিতত্বাং। এবমগ্রেংপি ॥ 

৩১ ॥ অষ্টেত্যাদি নারদীরসার্দপদ্যং শ্রীকুক্াঙ্গদ্পটহোদ্ঘোষণং ॥ ৩২ ॥ অধুনা শৈবসৌরা- 

কর্তব্য । প্মপুরাণে উত্তরধণ্ডে শিবপার্কতী-সংবাদে লিখিত আছে, হে বগবর্ণিনি! নিখিল 

বর্ণ, নিখিল আশ্রম ও স্ত্রীজাতির পক্ষে একাদশীতে উপবাসী থাক! কর্তব্য, সন্দেহ নাই । ৩*। 

কাত্যায়নম্থতিতে লিখিত হ্গাছে, হাট বৎসর বয়ংক্রমের পর অপূর্ণ অশীতিবর্ধ যাবৎ শুরা ও 

রুষ্ণা উভয় পক্ষীয় একাদশীতেই উপবাস কর! মানবের বিধেয়। ৩১। নারদপুরাণে লিখিত 

আছে, “মদীয় অধিকারমধ্যে যাহার যাহার বয়ঃক্রম আট বর্ষের অধিক হ্ইয়াছে ও অশীতিবর্ষ 

পূর্ণ হয় নাই, তাহারা হরিবাসরে আহার করিলে আমি সেই সমস্ত পাঁতকীকে সংহার করিব 

এবং কালক্রমে তাহাকে আমার দেশ হইতে দূর করিয়! দিব 1” রুল্সাঙ্গর রাজ। এইরূপ ঘোষণা 

করিধ! দিয়াছিলেন; স্থতরাং হে দ্বিজ! উভয়-পক্ষীয়৷ একাদশীতেই উপবাসী থাক! নর 

নারী সকলেরই কর্তব্য। ৩২। বিষুধর্দোত্তরে লিখিত আছে, কি বৈষ্ণব, কি শৈব, সকলের 



৬২ শীপ্রীহরি 5ক্ভিবিলাসঃ। | ১২শ বিলাস; । 
অথাশজৌ প্রতিনিধিঃ | 

বাযুপুরাণে | 
উপবাসে ত্বশক্রন্ত আহিতাগ্নেরথাপি বা। পুত্রান্ বা কারয়েবন্যান্ব্রাঙ্ষণান্ বাপি কারয়েৎ ॥৩৪। 

অথবা বিপ্রমুখ্যেন্টো। দানং দগ্াৎ স্বশক্তিতঃ | উপবাসন্ত কুর্ববাণঃ পুণ্যং শতগুণং লভেৎ। 

যমুদিশ্ট কৃতং মোইপি সম্পূর্ণৎ ফলমত্রতে। নারী স্বপতিমুদ্দিন্য একাদস্থামুপোষিতা | 
পুণ্যং শতগুণং প্রাহুমুনয়ঃ পারদর্শিনঃ। উপবাদফলং তন্তাঃ পৃতি প্রাপ্রোতাসংশয়ম্। 
বারাহে | 

অসামর্থ্যে শরীরস্ত ব্রুতে বা সমুপস্থিতে । কারয়েছ্ম্মপত্বীঞ্চ পুত্রং ব! বিনম্বান্িতম্। 
ভগিনীং ভ্রাতরং বাপি ব্রতমন্য ন লুপ্যতে ॥ 

কাত্যায়নস্থতৌ ।-__ 
পিতৃমাতৃ-পতিভ্রাতৃ গুর্ধর্থে তু বিশেষতঃ | উপবাসং প্রকুর্ববাণঃ পুণ্যং শতগুণং লতেং ॥ 

দক্ষিণাত্র ন দাতব্য! শুশীষ! বিহিতা। চ যাঁ॥ গৃষ্থস্থঃ ক্ষত্রিয়ার্থে য একাদশ্টামুপোধিতঃ | 
পুরোধাঃ স প্রিয়ৈঃ সার্দং ফলং প্রাপ্পোতি নিশ্চিতম্ ॥ পিতামহাদীনুদ্দিশ্য একাদশ্টামুপোষণম্। 

কৃতং যেস্থ ফলং বিপ্রাঃ সমগ্রং তে সমাযযুঃ | কর্তা দশগুণং পুণ্যং প্রাপ্রোত্যত্র ন সংশয়: । 

যমুদ্দিস্ত কৃতং মোইপি সম্পূ্ণৎ ফলমাপু,়াৎ ॥ ৩৫ ॥ 
পপ পপ স্পা পপ পা শশা ৮ সপ স্পা সাপে শপ শত পপ পট পা ক 

দীনামপ্যধিকারং বিখতি বৈষণবে। বেতি সার্দদ্বয়েন। বৈষ্ণব ইত্যন্ত দৃটাস্ার্থসুপাদানম্।৩৩। 
আহিতাগ্নেঃ যজ্ঞাদৌ দীক্ষিতশ্ত ॥ ৩৪ ॥ উপবানং পিত্রান্র্থং কুর্ববন্নপি স্বার্থোপবাসাৎ শতগুণং 

পক্ষেই একাদশীত্রত কর! কর্তব্য । শৌরপুরাণে লিখিত আছে/--কি বৈষ্ণব, কি শৈব, কি 
সৌর, সকপেই এই ব্রতের অনুষ্ঠান করিবে। স্বন্দপুরাণে শ্রীশিবের উক্তি আছে, হরিবাসরে 

আহার করিলে তাহাকে শৈব বা সৌর অথবা আশ্রমী কিংবা তীর্ঘসেবী বলিয়! পরিগণিত কর! 

যায় না; নে শ্বগ্রচ অপেক্ষাও সমধিক পাপী। হে শঙ্করি! মদ্ভক্তি আশ্রয় পূর্বক হরিবাসরে 

আহার করিলে সেই দুষ্ট পাতকীকে মদীয় অপ্রিক্নকারী বলিয়া জানিবে। ৩৩। 

অতঃপর একাদশী-ব্রত-করণে অক্ষম হইলে ততপ্রতিনিধির বিষয় কথিত হইতেছে। _.বাযু- 
পুরাণে লিখিত আছে যে, সাগ্রিক ব্রাক্ষণ যজ্ঞ প্রভৃতিতে দীক্ষিত হইয়া যদি উপবাসে অক্ষম 
হন, তাহ! হইলে পুত্রগণকে অথব! অপর বিপ্রকে প্রতিনিধি-স্বর্ূপে উপবাস করাইবেন অথবা 

সামর্থা অন্থসারে ব্দেবিদ্বিপ্রকে দান করিবেন। নিজের জন্য উপব।স করিলে যেফগ্প হম, পিতৃ 

প্রভৃতির উদ্দেশে উপবাদ করিলে তদপেক্ষ। শতগুণ পুণ্য সঞ্চার হুইয়া৷ থাকে। আনু ধাহার 

উদ্দেশে ব্রত অনুষ্টিত হয়, তিনিও ব্রতের সম্পূর্ণ ফলভাগী হয়েন। পতির উদ্দেশে একাদশীতে 
উপবাস করিলে সেই নারী শত গ্রণ-পুণ্ভাগিনী হইয়! থাকেন, পারদর্শী খধিগণ এইরূপ কীর্তন 
করিয়। গিয়াছেন ; তপতিও উপবাসের ফলভাগী হন সন্দেহ নাই। বরাহ্পুরাণে লিখিত 
আছে, ব্রত-সমুপস্থিতিকালে যদি দেহের অক্ষমতা হয়, তাহ! হইলে সহ্ধর্শিণী, বিনয়বান্ পুত্র, 
ভতশ্নরী অথব! ভ্রাতার দ্বার ব্রত সম্পাদন করাইবে, তাহাতে ব্রতলোপ হুইবে না। কাত্যায়ন- 



১২শ বিলামঃ। ] প্রপ্নীহরিভভ্তিবিলামঃ| ৭৬৩ 

মার্কত্যপুরাণে।- 

একভক্তেন নক্তেন বালবৃদ্ধাতুরঃ ক্ষিপেৎ। গয়োমূলফলৈর্বাপি ন নির্ঘাদশিকো ভবেখ। 
বৌধায়নম্থতৌ।-_ 

উপবাসে ত্বশক্তানামশীতেরর্জীবিনাম্। একভক্তার্দিকং কাধ্যমাহ বৌধায়নো৷ মুনিঃ ॥৩৬| 
কিঞ্চ।--ব্যাধিভিঃ পরিভূতানাং পিত্তাধিকশরীরিণাম্। 

ত্রিংশদ্বর্যাধিকানাঞ্চ নক্তাদিপরিকল্পনম ॥ ৩৭ | 

পুণ্যং ্ রাপ্মোতি ॥ ৩৫। পত্ধ্যাপ্ভভাবে চোপবামাশকৈ; কিং কার্য তন্লিখতি একভক্রেনে- 

ত্যাদিন কদাচনেত্যন্তেন। বালে! বুদ্ধশ্চাতুরশ্চ ক্ষিপেৎ দিনং নয়েৎ। ন নির্ঘাদশিক: 

একাদশীব্রতরহিতো৷ নভবেং। দ্বাদশীতি একা দশ্ঠাং দ্বাদশ্্ামপুপবাসসাম্যাং ছাদশীবেনৈকাদশী 

লক্ষ্যতে। অতএব দ্বাদশী দশমীবিন্েত্যার্দিবাচো যুকাঃ। এবমেকাদশীশবেনাপি কুত্রাপি 
্বাদশী জেয়! ॥ ৩৬। ত্রিংশদর্যাধিকানামিতি ষ্টিরেবোত্তমং বয়: ইত্যুক্তযা। তাবছুত্তমবয়সন্ত্ংশ- 

হর্যৈরধিকানাং নবতিবর্ষবয়সামিতার্থঃ। যদ! বনং পঞ্চাশতো ব্রজেদিতি বচনতো গৃহস্থ 
গৃহে পঞ্চাদ্র্যাণি ্িতির্বিহিতা। ততোহগি তত্র তি শদর্যাণ্যধিকানি যেযামিতি অশীতিবরষ- 

স্বতিতে লিখিত আছে, বিশেষতঃ পিতা, মাতা, স্বামী, ভাত ওগুরুর জন্য উপবাস করিলে শত- 

গুণ-পুণ্যভাগী হয়া যায়। পুভ্রাদি পিতা মাত। প্রভৃতির শুহ্ধা করিবে, এই হেতু উপবাসার্থ 

পত্রদিগকে দক্ষিণ! প্রদান করিবে না। কোন গৃহী পুরোহিত, ক্ষত্রিয়নের জন্য একাদশীতে উপ- 

বাসী থাকিলে প্রিয়গণ সহ্ অর্ধফলভাগী হইয়! থাকেন সন্দেহ নাই । হে দ্বিজগণ! পিতামহাদির 

উদ্দেশে একাদশীর উপবাস করিলে মমগ্র ফলভাগী হইতে পারে। ধাহার উদ্দেশে একাদশী- 
বত অনুষ্টিত হয়, তিনি সম্পূর্ণ ফলভাগী হন এবং উপবাসীও নি:সন্দেহ তাপেক্ষা দশগুণ ফল 
প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। ৩৪--৩৫ । মার্কতেয়পুরাণে লিখিত আছে, ভার্ধ্যা্ি প্রতিনিধির অভাবে 

বালক, বৃদ্ধ ও আতুর বাক্কি নিশীতে একবারমাত্র আহার কিবা দুগ্ধ ও ফল মুল সেবন পূর্ববক 

দিনাতিপাত করিবে। বিনা ব্রতে দ্বাদশী অতিবাহন কর! কর্তব্য নহে অর্থাৎ একাদশীবর্জিত 

হইবে না। বৌধায়ন-শ্বৃতিতে কথিত আছে, যাহার বয়ধক্রম অগ্লীতি বর্ষের অধিক হইয়াছে, 

বাটৈকমান্র ভোজনরপ ব্রতানু্ানই তাহার পক্ষে কর্তবা, বৌধায়ন খধি «ইরপ নির্দেশ 
করিয়াছেন। ৩৬। আরও লিখিত আছে, যাহার বাধিপ্রস্ত, যাহাদিগের দেহ পিত্তপ্রবণ এবং 

যাহাদিগের বয়ংক্রম ত্রিংশঘর্ষের অধিক, তাহার! রাত্র্যাদি-ভোজনের কল্পনা করিবেন 1৩৭ 

ুর্মপুরাঁণে নিখিত আছে, বালক বুদ্ধ ও আতুরের পক্ষে একবারমাত্র নক্ত ভোঙ্জনই নিরূপিত। 
উপবাসব্বপ ত্রতে দ্বাদশী লঙ্ঘন করিতে নাই। ভবিষ্য-পুরাণে দ্বাদশীকল্পে লিখিত আছে, 

ব্যাধি দ্বারা অক্ষমতাদি অবস্থা ঘটিলে একাদশীদিনে প্রত হরির পুজা! করত উপবার় বা 
নক্তত্রত অথবা! অযাচিত ব্রত দ্বারা কিংবা বারৈকমাত্র ভোজন দ্বারা দিনপাত করিবে, দ্বাদশী 

অতিক্রম করিতে নাই। অতএব হে বংস! দ্বাদশী-দিবনে এই গ্রকার নিয়মের একটার আশ্রয় 

গ্রহণ করিলেও কাচ র্েশভাগী হইতে হয় না। 



3) ৭৩৪ ভা 

কুর্শপুরাণে | 

একভক্তেন নক্তেন বালবৃদ্ধাতুরঃ ক্ষিপেৎ। নাতিক্রমেদ্দাদশীঞ্চ উপবাদত্রতেন চ॥ 
ভবিষ্যপুরাণে ছ্বাদশীকল্পে ।-- 

একাদগ্ঠাং প্রভৃং বিষুণৎ সমভ্চ্চ্য কদাচন। উপোধিতেন নক্কেন তখৈবাধাচিতেন চ ॥ ৩৮ ॥ 

একভক্তেন ব। তাত ন নিথ্রণদশিকে। ভবেং।. তদেকনিয়মী নিত্যং ন সীদতি কদাচন | 
অথ বিশেষতে নন্ত।দিকং | 

হরিঙ্ভ্তিবিলাসঃ [ ১২শ বিলানঃ। 

বায়ব্যে।__ নক্তং হবিষ্যাননমনোদনংবা, ফলন্তিলাঃ ক্ষীরমথাম্ব, চাজ্যম্। 
যং পঞ্চগব্যং যদি বাপি বাযুঃ, প্রশস্তমত্রো ততরমুত্তরঞ্চ ॥ 

ভবিষো ।-__ উপবাসাৎ পরং ৫ভক্ষ্যং তৈক্ষ্যাৎ পরমযাচিতম্। 

অযাচিতাৎ পরং নক্তং তস্মান্নক্েন বর্ধয়েৎ ॥ ৩৯ ॥ 

কিঞ্চ। _সর্ববভূতভয়ং ব্যাধিঃ প্রমাদে| গুরুশাসনম্। অব্রতত্বানি পঠ্যন্তে সকদেতানি শাস্্তঃ ॥ 
মহাভারতে উদ্যমপর্ববণি ।-- 

অষ্টেতান্তব্রতস্নানি আপে! মূলং ফলং পয়: | হবিব্ররণ্ষণকামা চ গুরোর্বচনমৌষধম্॥3০। 
তত্রাপবা?2। 

কাসশ্তপপঞ্চরাত্রে ।”- 

মদুখানে মংশয়নে মহ পার্খ্বপরিবর্তনে | অত্র ষে। দীক্ষিতঃ কশ্চিৎ বৈষ্ণবে ভক্তিতৎপরঃ | 

অন্নং ব। যদি তূষ্ধীত ফলমূলমথাপি ব|। অপরাধমহং তশ্য ন ক্ষমামি কদাচন। 
ক্ষিপামি নরকে ঘোরে যাবদাহৃতপংপ্লবম্ ॥ ৪১॥ 

বরসামিত্যর্থঃ। তচ্চ অশীতিন”হি পূর্যাতে ইত্যানদিন। উক্তমেব। পাঠান্তরেইপি পুর্বববদেবার্থঃ ॥. 
৩৭ ॥ উপবাসেন ব্রতেন। ষদ্ব। উপবাসে যদ্ব তং কথঞিন্গিয়মন্তেন। কদাচন অসামধ্যাগ্যবস্থায়াং ॥ 

৩৮ ॥ তগ্তাং দ্বাদশ্টামেবৈকন্তাঃ নিয়মবান্ ॥ ৩৯ ॥ সর্বভৃতেভেয ব্যাদ্রা দিছুষ্টজন্তভে]! ভয়ং ॥৪ ॥ 

নক্তাদ্িকেষপণাদং লিখতি মহুখানে ইত্যাদিন। | অন্নাধিভোজনরূপমপরাধম্। যা পূর্বকৃত-_ 

অঞঃপর বিশেষরূপে নক্তাদিব্রত বিবৃত হইতেছে বায়ু পুরাণে পিখিত আছে, রাত্রিকালে 

হবিষ]ান, অন্ন ব্যতীত অন্ত দ্রব্য, ফল, তিল, দুগ্ধ, জল, দ্বত, পঞ্চগব্য বা বামু এই সমস্ত বস্ত 
উত্তরোত্তর প্রশস্ত বলিয়া পরিগন্তি। ভবিষ্য-পুরাণে লিখিত আছে, উপবাস হইতে 
ভিক্ষালন্ধ অন্ন, ভিক্ষান্ন হইতে অযাচিত ভ্ব্য এবং অযাচিত হইতে নক্তব্রত শ্রেষ্ঠ; অতএব 
অক্ষমতাস্থলে সতত নক্তব্রত দ্বারাই জীবন যাপন করিবে। -৮--৩৯। আরও লিখিত আছে, 
সর্বভূতভয় (ব্যাগ্রাদি স্বাপদ হইতে ভয় ), বাঁধি, ভ্রান্তি ও গুরু-আদেশ এই সকল একবার- 
মাত্র হইলে শাস্ত্রাচ্সারে ব্রত-লোপ হয় না। মহাভারতে উদ্ষোগপর্বে প্রকাশিত আছে, জল, 
ফল, মূল, ক্ষীর, বত, ব্রাহ্মণ কামনা, গুরুর বচন ও ওঁষধ এই আটটা ব্রত-নাশক নহে। ৪০। 

এই বিষয়ের অপবাদ ( বিশেষ বিধি ) কথিত হইতেছে। -কাশ্ঠপপঞ্চরাত্রে লিখিত আছে, 

' দীক্ষিত ও ভক্তিনিষ্ঠ যে বৈষ্ণব ইহ্ধামে মদীয় উথান-দিবসে, শয়নাহে ও পার্শবপরিবর্তনে অন্ন 



১.শ বিলাসঃ। ] - জীষ্রীহরিভক্তিবিলাসঃ ৷ ৭৬৫ 

অন্যত্র চ।__ 

মচ্ছযনে মছুখানে মংপার্থপরিবর্তনে । ফলমূলজলাহারী হৃদি শলাং মমার্পয়েং ॥ ৪২। 
ইং স্সিদ্ধে নিত্যত্েপ্যগনিহোত্রাদিবং ফলং। চিত্ংস্যাদিতি মাহাক্ম্যমেকাদস্ঠ। বিলিখ্যতে ॥৪৩। 

অধৈকাদখাম।হাম্মযমূ। 

তত্বনাগরে ।__ 

মাতেব সর্বববালানামৌষবং রোগিশামিব। রক্ষার্থং সর্দ্ঘলোকানাং নিশ্মিতৈকাদশী তিথিঃ | 
নানাছুঃখসমাকীর্ণে সংপারে নরজন্মনি। একাদশ্তাপবাসী ষঃ ম ধন্য: স চ বুদ্ধিমান্॥ 

একাদশীং পরিত্যজা যোইগ্ব্রতমুপানতে। স করস্থং মহারত্বং ত্যক্ত1 লোষ্ট্র' হি যাচতে। 
একামেকাদশীঞ্চাপি সমুপোধ্য জনার্দনম্। তোয়েনাপি মমভ্যচ্চ্য সংসারামুক্তিমাপু,য়াৎ ॥ 

গ্রসঙ্গাদথবা দস্তাল্লোভাদা ত্রিদ্শাধিপ। একাদশ্ঠ।ং মনঃ কৃত্ব! সর্বদুঃখাদিমুচ্যতে ॥ 

শমারান্ত মহারোগাদ,খিশাং  সর্বাদেহিনাম্ | একাস্তাপবাসোইং নির্মতং পরমৌষধম্ 18৪1 

মাধুনিকমেতচ্চ সর্বমিতি ॥; ॥ এবং বৈফবৈর্বন্জনীয়মিতি শিখিত,, অধুন| চ সামান্তত' স্বো- 

রেব প্রযত্বতোইবশ্ং বঞ্জ্যমিতি লিখতি মৎ্শয়ন ইতি । ফলং মুল: জলং বাপি আহারং যঃ 

করোতীত্যর্ঘঃ। মম হৃদি শ্যমর্পয়েদিতি মহাপরাধী শ্য/দিত্যর্থ: ॥ ৪২ ॥ এবং পক্ষদ্বয়াদাবুপ- 

বানন্ত নিতাত্বং সাধরিত্ব! তথাধিকারনির্ণয়েনাপি সর্কেষ/মেব কার্ধাত্বেন তদেব দ্র়যিত্বা তথা 

অশক্তাদীনামপে।ক ৬ক্তািন। ব্রতপ[লনতশ্চ তদেব নিতরাং দৃ়ীঞ্ক তং । এবং ফলানপেক্গকরূপং 

নিত্যত্বং দশয়িত্বাহধুন। মহাফপান্তপি দর্শয়ন লিখতি ইখমিতি। নন্থ ফলেন নিত্যত্বং বিরুধ্যতে 

তত্রাহ অগ্রিহোত্রাদিবর্দিতি। আদিশবেন দর্শপৌর্ণমাসাদি। তত্র যথ| নিত্যত্বং ফলঞ্চ 
সংযোগপৃথক্ত্বেন শ্রয়তে তদদত্রাপীত্যর্থ: | তত্র চ যুক্তির্মীমাংসাদিপ্রসিদ্ধা শ্ীকষণদেবাচার্য)।- 
দিভিঃ স্পষ্টং দর্শিতাস্তীতি। কিমত্র তদিগ্ুরেণতি। চিত্রম্ £হিকামুন্মিকভেদেন বহুবিধ) 
অদ্ভুতমিতি ধ॥৪5॥ অন্য মহারোগস্ত শমায় উপশাস্থয়ে পরমৌঘপম্ ॥ 8৪) জন্তাগিতি সর্ধেষ1- 

ব৷ ফল-মূল সে মেধন করে, আমি কদা5 তীয় অপরাধ মার্জনা করি না, আপ্রলয় তাহাকে ভীষণ 

নিরয়ে নিপাতিত করিয়া রাখি। ৪১। অন্তত্রও লিখিত আছে যে, মদীয় শয়ন, উত্থান ও পার্খ 

পরিবর্তনে ফল মুল বা জল সেবন করিলে ততৎকর্তৃক আমার হৃদয়ে শলা প্রোথিত করা হয়।5২। 

এই প্রকারে একাদশীর নিত্যত্ব সাধিত হইলেও অগ্রিহোত্রাদিবং ইহার অদ্ভুত ফল হইয়া 
থাকে, স্থৃতরাং একাদশীর মাহাত্মা লিপিবদ্ধ করিতেছি । ৪৩। 

অতঃপর একাদশী-মাহাত্ম্য বিবৃত হইতেছে।__শিশুগণের রক্ষণার্থ জননীর ন্যায় এবং 
রোগীর পরিত্রাণার্থ ওমধবৎ সর্বজনরক্ষণার্থ 'কাদশী তিথির স্থজন হইয়াছে । অশেষ-দুঃখ- 

সঙ্কুল সংসারে মানবজন্ম ধারণ পূর্বক একাদশী-উপবাসে নিরত থাকিলে তহাকেই ধন্য ও 

বুদ্ধিমান বল! যায়। একাদশী বিসঙ্জন পূর্ববক ব্রতান্তরের উপাসক হইলে করগত মণি ত্যাগ 
করত লোষ্টর প্রার্থনা করা হইয়া থাকে। কেবলমাত্র একাদশ্তুপবান করিয়! জল দ্বারাও 

হরির পুজা করিলে সংসার হইতে পরিত্রাণ প্রাণ্ত হওয়া যায়। হে স্থররাজ! প্রসঙ্গতঃ, 



৭৬৬ প্ীগ্রহরিভক্তিবিলাসঃ। [১২শ বিলাদঃ। 

সংসারসর্পদষ্টানাং নরাণাং পাপকর্মণাম। একাদগুযপবাসেন সদাএব স্থখং ভবেৎ॥ 
নারদীয়ে বশিষ্ঠোক্তৌ।-- 
একাদশীসমূখেন বন্িন! পাতকেন্ধনং। ভন্মতাং যাতি রাজেন্্র অপি জন্মশতোত্তবম্॥ 

নেদৃশং পাবনং কিঞ্চিননরাণাং ভূপ বিদ্যতে। যাদৃশং পদ্মনাভস্ত দিনং পাতকহানিদম্॥ 

তাবৎ পাপানি দেহেহন্মিন্ তিষ্টস্তি মুজাধিপ। যাবন্লোপবসেজ্জন্তঃ পদ্মনাভদিনং শুভং 1 ৪৫॥ 

অশ্বমেধসহক্রাণি বাজপেয়শতানি চ। একাদশ্যুপবাসম্য কলাং নাহ্স্তি ফোড়শীং ॥ 

একাদশেন্দ্রিয়ৈঃ পাপং যৎ কৃতং ভবতি প্রভো | একাদপ্যাপবামেন তৎ সর্বং বিলয়ং ব্রজ্েৎ। 
একাদশীলমং কিঞ্চিৎ পাপত্রাণং ন বিদ্ততে। ন্বর্গমোক্ষপ্রদা হোষ। রাজাপুত্রপ্রদায়িনী | 

স্থকলত্রপ্ররা হেষা শরীরারোগ্যদায়িনী। নগঙ্গা ন গয়! ভূপ ন কাশী নচ পু্ণম্। 

নচাপি কৌরবং ক্ষেত্রং ন রেবা ন চ বেদিক!। যমুনা চন্দ্রভাগ। চ তুল্য তুপ হরেপ্দিনাৎ ॥3৬। 

ব্যাজেনাপি কৃঙ। রাজন্ ন দর্শয়তি পাতকম্। অনায়াসেন রাজেন্দ্র প্রাপাতে বৈষ্ণবং পদম্ ॥8৭ 

চিন্তামণিনম! হোষা অথবাপি নিধিঃ স্বতা। কল্পপাদপপ্রেক্ষা বা সর্ববেদোপমাথবা ॥ ৪৮ ॥ 

তত্্ৈবান্তাত্র ।__ 

সম্প্রাপ্য বাপরং বিষ্কোর্ধে। নরঃ সংযতেন্ত্রিয়ঃ । উপবাসপরে! ভূত্বা! পৃজয়েনসধুস্দনম্। 

দৃহস্তি পূর্বপাপাণি কিন্তুপোভিঃ কিমধ্বরৈঃ। একাদশীং প্রপন্না ষে নর! নরবরোত্তম। 
তেহদ্বন্দ বাহবে! ভূত্বা নাগারিক্লতকেতনাঃ ॥ ৪৯ ॥ 

মপ্যধিকারঃ কৃচিতঃ ॥ ৪৫ ॥ হরেদ্রিনাৎ দিনেন তুল্যা ন ভবতি॥ ৪৬॥ ন দর্শ়তি নাশয়তী- 

ত্য; ৪৭ বেন্েঘপি যে যে বেদ! উপনিষদাদয়ন্তংমমেত্যর্থঃ | কচিৎ সর্ববেদেতি পাঠঃ 18৮) 

দম্ভ বশতঃ অথবা লোভ নিবন্ধনও একাদশী প্রতি চিত্তনিবেশ করিলে নিখিল ছু দুঃখ হইতে 

পরিত্রাণ লাভ হয়। মোহারোগরিষ্ট শরীরিগণের মহারোগ প্রশমনার্থ পরমৌষধ-্বরূপ 
একাদপ্তাপবানের স্্টি হইয়াছে! ৪৪। যে সকল পাগী সংসারদ্ধূপ মহাসর্প কর্তৃক দ্ট, 

একাদশ্যাপবাস দ্বারা সগ্ভই তাহাদিগের আনন্দোপলন্ধি হয়। নারদ-পুরাণে বশিষ্টোক্তি 
আছে যে, হে রাঞ্জসত্তম! একারদশীভব বহ্ছি দ্বারা শত-জন্মোখ পাতকরূপ কাষ্ঠ দগ্বীভূত 

হইয়া থাকে । হে রাজন! মানবের পক্ষে পাপনাশন হরিবাঁসরের তুল্য পবিত্র অন্য কিছুই 
লক্ষিত হয় না। হে ভূমিপ! যাবৎ কমলনাত হরির পবিত্র বাসরে ( একাদশীতে ) উপবাসী 
থাকা ন। যায়, ততদিনই শরীরে পাপের অধিষ্ঠান থাকে । ৪৫। সহম্্র সহন্্র অশ্বমেধ ও শত 

শত বাক্জপেয়া্দি বজ্ঞও একা দস্ত্যপবাসের ষোড়শাংশের একাংশের সমান নহে। হে ভগবন্! 
একাদস্তিপবাস দ্বারা একাদশ ইন্জরিয়ক্কৃত পাতকএঞও ক্ষয় হইয়া! থাকে। একাদশী সদৃশ 

পাপো্ধারক অন্য কিছুই দৃষ্ট হয় না? একাদশী স্বর্গ, মোক্ষ, রাজা ও পুত্রগ্রদ | হে নৃপতে ! 

একাদশী স্থৃভার্ধ্যাপ্রদায়িনী এবং দেহের আরোগ্য-জননী | গলা, গয়া, বারাণসী, পুষ্কর, 

কুরুক্ষেত্র, রেবা, বেদিকা, যমুনা ও চন্দ্রভাগা ইত্যাদি কেহই একাদশীর সদৃশ নহে। ৪৬। 
| হে রাজসত্তম ! ছল পূর্বক একাদশী ব্রত অনুষ্ঠিত হইলেও পাতক ধ্বংস হয় এবং অবহেলে 



১২শ বিলাসঃ। ] শ্রীত্ীহরিভক্তিবিলাসঃ । ৭৬৭ 

অধিণঃ পীতবস্থা হি প্রয়াস্তি হরিমন্দিরম্। এধঃ প্রভাবে হি ময়! দ্বাদস্টাঃ পরিকীর্তিতঃ | 
নি পাপেন্ধনন্য থেরস্য পাবকাখ্যো মহীপতে ॥ 

1-" 

ষদ্যোগৈম“ৎপদং সাংখ্যৈঃ প্রাপ্যতে ব ন বা দ্বিজ। অনায়াসেন তং প্রাপাং পদং হরিদিনাহ্থগৈঃ। 

অম্নাভাবে যদ! বিপ্র একাদশ্যামুপোধিতঃ | উপবাসফলং তেন সমগ্রং সমবাপ্যতে ॥ ৫০॥ 

রাজবন্ধাদঘদ! বিপ্র একাদস্টামুপোষিতঃ । উপবাসফলং তন্য সম্যগৃভবতি নিশ্চিতম্ ॥ ৫১॥ 
্রহ্ষবৈবর্তে | _ 

যথ! দাবাগ্নিরদিতঃ শুমার্্ঞ্চ গহ্বরে । দহত্যেব সমস্তানি কলুষাণি হরেদ্িনম্ ॥ ৫২ ॥ 

পাপেন্ধনন্য ঘোরস্য শুষবন্যার্ডস্ত ভার্গব। নান্যদ্ধিনাশ।য় মতং বিনৈকাদশ্াপোষণম্ ॥ 

কিঞ্চ।-_র্বপ্রায়শ্চিতমিদং সংসারোত্তারকারকম্। একাদশীব্রতং বিপ্র কৃর্ববন্ মুক্তিমবাপুযাৎ 
নরে৷ দিনৈর্ধদ্বশভিশ্তুর্ভিশ্চ করোত্যঘমূ। উপোষ্য পঞ্চদশমং দিনং বিষ্োহি মুচ্যতো ৫৩ 
ইতি সর্বপুরাণেষু মুনীনাং নিশ্চিতং মতম্। উপোষধ্যৈকাদশীং পাপান্মুচ্যতে নাত্র সংশয়ঃ ॥ 

- _কলাবুচ্ছিননমার্গাণাং নৃশংস্যপাতিতাত্মবনামূ। একাদশীং বিনা বিপ্র ন সংসারাদিমোক্ষণমূ। 

অছন্দবাহবঃ চটুতূর্জাঃ ॥ ৪৯1 বিপ্র হে ব্রাহ্মণ! অবিবক্ষিতত্বাদসন্ধিঃ ॥ ৫* ॥ তন্তাপি 

ভবতি। সম্যক্ সম্পূরণং॥ ॥ ৫, | শুফং পাপং চিরকালক্কতং | আদ্র সম্প্রতিকৃতং। 

বৈকুষ্টধামে গতি হইয়া থাকে । 3৭ এই একাদশী চিস্তামণি সদৃশ, নিধির সমান, কল্পবৃক্্বরপ 
এবং বেদ-সমুহের উপমাস্থল বলিয়। পরিকীর্তিত। ৪৮। উক্ত পুরাণে? অন্তত্রও লিখিত আছে 

যে, যে জিভেস্দিয় ব্যক্তি একাদশীতে উপবানী থাকিয়া হরির অর্চনা করেন, তাহার পূর্ববরৃত 
যাবতীয় পাপ ভন্মীভূত হইয়া! যায়, স্থতরাং তপন্থ শুষ্ঠানে বা যজ্জসাধ'ন তাহার কি আবশ্তক ? 

হে নৃপসত্বম ! একাদশীর শরণ লইলে চতুর্ভুজরূপে গরুড়োপরি আরঢ় হুইয়। মাল্য ও পীতবাস 

ধারণ পূর্বক হরিনিকেতনে প্রস্থান করে। হে ভূমিপ! ভীষণ পাতকরূপ কাষ্ঠের অগ্নি-্বরূপ 
হবাদশীর এই মাহাত্ম্য বর্ণন করিলাম। আরও লিখিত আছে, হে বিপ্র! একাদশীনিষ্ঠ 

ব্যক্তির। অক্কেশে যে পদ লাভ করেন, মদীয় সেই পদ যোগ অথবা সাংখ্য দ্বারাও লাভ করা 
যায় কি না সন্দেহ। হে বিপ্র! একাদশী দিনে অন্নাভাবে উপবাপী থাকিলেও সম্যক 

উপবাদ্ফল প্রাপ্ত হইতে পারে। ৪৯-৫০। হে দ্বিজ, রাজগৃহে বন্দী হইয়া একাদশ্তুপবাধ করিলে 
সমগ্র উপবাস-ফলভাগী হইতে পারে সন্দেহ নাই। ৫১ ব্রম্মবৈবর্ত-পুরাণে লিখিত আছে, 

ধেরূপ দ্রাবানল সমুদগত হইয়া গহ্বরস্থ শু ও আর্দ্র কাষ্ঠরাশিকে ভন্বীভূত করে, 
তন্দ্রপ শ্রীহরিবাসর নিখিল পাতক বিনাশ করিয়া দেন। ৫২। হে ভার্গব! একমাত্র 

একাদণ্যুপবাস ব্যতীত ঘোর, শু ( চিরাঞ্জিত) ও আর্দ্র (অধুনাকৃত ) পাতকরূগ কাষ্ঠের 
বিনাশার্থ অন্ত কিছুই প্রশস্ত নাই। আরও লিখিত আছে, হে দ্বিজ! এই একাদশী 
নিখিল পাতকের প্রায়শ্চিত্ত-ম্বরূপ ও সংসারজ্রাণকারক, ইহা মুক্তিদাত্রী। চতুর্দশ তিথিতে 
যে সমন্ত পাতক সঞ্চিত হয়, হরির পঞ্চদশ দিবসে ( একাদশীতে ) উপবাসী হইলে সেই 
নকল পাপ হইতে উদ্ধার হইতে পারে ।৫৩। একাদশীতে উপবাসী থাকিলে সমস্ত পাতক হইতে 



শ৬৮ শ্ীশীহরিভক্তিবিলাসঃ । (১২ বিলাঃঃ 
কিঞ্চ। এতং সারমিদ: ভত্বমিদং সত্যমিদং ব্রতমূ। প্রায়শ্চিত্তমিদং সম্যগেকাদশ্টামুপোষণম্॥ 

কিঞ্চ। _গোবিন্বম্মরণং নণামেকাদশ্যামুপোষণম্। প্রায়শ্চিত্ত মিদং নৃনং সংসারোত্তারকারকমূ॥ 

তত্রৈবান্তে | 

শ্নেহেন ভক্ত/। বৈরেণ প্রসন্গেন যথা! তথা । নিহস্তি সর্ব্ং কলুষমেকাদস্া স্বতে। হবি; ॥ 
কিঞ্চ। - এবং সমস্ত নুখধন্ম গুণা শয়ধ, একাদশীব্রতমিধং কলিকে তুরুক্তঃ | 

শাস্ত্যু শোনক জগংপতিন্রপ্রিয়ঞ্চ, অদ্ধাপরঃ প্রকুরুতে লভতে স মুক্তিম্॥ 
তাত্রৈব সর্বান্তে 

এতচ্ছ ণোতি কুরুতেইস্মতিং দদাতি, শ্রন্ধাঞ্চ কারয্নতি যশ্চ তথ। নরাণাম্। 

একাদশীব্রতকতে কণুধৈর্ধিমুক্তঃ, গ্রাপ্োতি দিব্যভুবনং গরুড়ধ্বজম্ত ॥ ৫৪ ॥ 
পান্মে বৈশাখমাহাস্মো দেবদূতবিকুগ্ুলনংবাদে | - 
উপম্যৈকাদশীমেকাং প্রসঙ্গেনাপি মানঝঃ | ন যাতি যাতনাং যামীমিতি নে! যমতঃ শ্রুতম্ ॥ 

একাদশেন্দরিয়ৈঃ পাপ: যৎ কতং বৈশ্য মানবৈঃ | একাদশ্যুপবাসেন তৎ সর্বং বিলয়ং ব্রজেং ॥ 

একাদনীসম, কিঞ্চিৎ পুণাং লোকে ন বিদ্যতে। 

ব্যাজেনাপি কতা টৈন্তে বখং ংযাপ্তি ন ভাঙ্করেঃ ॥ ৫৫॥ 

মহাল্লপ্রায়শচিত্ততঙা তয়োর্ভেদঃ ॥ ৫২॥ পঞ্চদশমং একাদশীলক্ষণং॥ ৫৩॥ কলিকেতুঃ 

কলিকালে সর্ধাধশ্মীদিশ্রেষ্টমিত্যর্থঃ | হেতুরিতি পাঠে সমস্তঙ্থখাদিকারণং। শান্সেযক্রঃ। 

শাস্্ান্বিত ইতি পাঠে শান্্বেভ্তেতোর্ঘঃ। শাস্থবিৎ ফলমঞ্্রত ইত্যুক্তেঃ ॥ঘ৪॥ প্রসঙ্গেন 

কেষামপি সঙ্গতা|। যা । রা্বোধাগ্ন্যদ্েণাপি। ব্যাছেন শাঠ্যোপি। ভাঙ্করেধমস্য ॥৫৫| 

পরিত্রাণ প্রাপ্ত হয় সন্দেহ নাই, ইহ। যাধতীয় পুরাণে সর্ববাদি-সন্বত। হে বিপ্র  কালযুগে। যে 

সকল বাক্তি উচ্ছিন্ন-পথাখলম্বী ও নিষ্ঠরতা নিবন্ধন কলুিতাত্মা হইয়াছে, একাদশী ভি 

সংসারে তাহাদিগের ইদ্ধারের উপায় আর নাই। একমাত্র একাদশ্তাপবাসই পার, তত্ব, সত্য, 

ব্রত ও উহাই নম্যক্ প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ । আরও লিখিত আছে, গোবিন্ব-স্থতি ও একাদসশ্যপবাস 

এই ছুইটীই নিঃসন্দেহ ম নবগণের পক্ষে প্রায়শ্চিন্-্বূপ এবং ইহাই সংসারের ত্রাণকর । উক্ত 

পুরাণের এ প্রসঙ্গের শেষে লিখিত গাছে, শ্েহ নিবন্ধন, তক্তিবশতঃ, শক্রতানিবন্ধন অথব! 

প্রসঙ্গত: যেরূপেই হউক্ «1 কেন, একাদশীর দিনে জনার্দনের স্ততিবাদ করিলে ভগবান্ 
সর্বপাপ ক্ষয় করেন। আরও লিখিত আছে, হে শৌনক ! যাহা! সমস্ত স্থুখ ধর্ম ও গুণের 

আশ্রয় স্বরূপ, নিখিল শাস্ত্রেই যাহা কালকে? ( কলিতে সর্ববধর্দমশ্ে্ঠ ) বলিয়! গরিকীর্তিত এবং 

যাহা জগৎপতির অতি প্রীতিকর, শ্র্ধাবান্ হইয়া সেই একাদশী ব্রতের অনুষ্ঠান করিলে 
মুক্তিভাগী হওয়া যাঁয়। এ স্থানের ' সর্বশেষে লিখিত আছে, একাদশী-ব্রত-কথ! শ্রবণ 

করিলে, তদব্রতানুষ্ঠানে অগমোদন করিলে এবং একাদশী ব্রতাচরপার্থ মানবগণের (হৃদয়ে) 

শরদ্ধ। জন্মাইয়৷ দিলে অখিল পাঁতক হইতে পরিত্রাণ লাভ করত: গরুড়ধ্বজের অতুযুত্তম পদ 

1 বৈকুঞধামে গতিলাভ করিতে 'পারে। ৫৪। পদ্মপুরাণে বৈশাখমাহাজ্ম্যে দেবদৃতবিকুণ্ডল- 
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এবমস্ত্রাপি নেদৃশমিত্যাদীনি সঞ্চ পপ্ঠানি পূর্বববদত্র প্রবর্তস্তে॥ ৫৬। 

, কিঞ্চ। -বালত্বে যৌবনে বাপি বৃদ্ধত্বে বা বিশাংবর । 

উপোধ্যৈকাদশীং নৃনং নৈব প্রাপ্রোতি ছুর্গতিম্ ॥ 

তব্রৈব বৈশাখমাহাত্যো শ্রীযমবাক্ষণসংবাদে 1 

একাদস্ঠাঞ্চ বিধিবহুপবাসপরায়ণাঃ| শুর সিতেতরে পক্ষে তে নরাঃ হ্বর্গভাগিনঃ ॥ ৫৪। 

মাতৃবৎ সর্ববালানামিতি পূর্ব্ববৎ ॥ 

কিঞ্চ।-- 

একাদশীসমং কিঞ্চিৎ পাপত্রাণং ন বিচ্যতে । তামুপোধ্য বিধানেন পুকুষাঃ হবগ[মিনঃ 1৫৮) 

একাদশেহিযৈ: পাপং বৎ কৃতং ভবতি দ্িক্ব। নরো নির্ঘূ্ধ ত্র ব্রতী স্বর্গ তিমান্ ভবেৎ। 

অথ অশ্বমেধেত্যাি ূর্ববৎ | 

কিঞ্চ -:একতঃ ভ্রুতবঃ সর্ব সর্ব্তীর্ঘতপাৎনি চ। ম্হাদানানি দতাণি ব্রতৎ বৈষ্কবমেকতঃ ॥ 

বৈফবক্রতজে ধর্শো ধর্খো যজ্ঞারিসম্তবঃ। একত্র তুলিতে ধাত্র। তৎপূর্ববো হৃভ বদগুরুঃ | 

হরিবাসরত ক্রানাম্চ্যচাচ্যুতভা ধিণাম্ ৫৯ ॥ 

রব: যথা নারদীয়ে তথাত্র মাঘমাহাত্মোহপি সস্তি ৪৫৬। বিধিবদিতি অগ্রে লেখ্যেন পাপ- 

বঙ্জনাদিবিধিনেত্যর্থঃ | স্বর্গশব্দেনাত্রোর্দলোকো। লক্ষাতে । তেন চ শ্রীবৈকু্ঠপদং | যদ্থা 

বৈকু্লোকগমনেইপি ক্রমগতা। স্বর্গ ্খভোগাৎ স্বগেত্যুক্তমিতি দিক্ ॥ ৫৭॥ পূর্ববব্দিতি 

যথা তত্বপাগরে তথা বৈশাখমাহাত্তে রি ইত্যর্থঃ। তত্র চমাতেবেতি অত্র তু মাতৃবর্দিতি 

শশী শাপলা 
লা সপীশ্প্প্প্প পপ ও  * 

হবাদে লিখিত আছে, আমরা শমন প্রমুখাৎ শ্রুত আছি ষে, কাহারও সঙ্গ মা একটামাত্র 

একাদস্তাপবাস করিলেও আর যামী যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয় না। হেবেশ্ত ! একাদশীর 

উপবাস করিলে মানবগণের একাদশ-ইন্দিয়ক্ক ত পাতক বিধ্বস্ত হয়। লোকে একাদশী সদৃশ 

পুণ্য আর বিদ্যমান নাই। শঠতা সহকারেও এই ব্রতের আচরণ করিলে আর শমনরাজের 

বশীভূত হইতে হয় না। ৫৫। “নেদৃশম্* ইত্যাদ সপ্তপদ্য অনাত্রও এইরাপ পূর্বববৎ এস্থলে 

গ্রবন্তিত হয় অর্থাৎ নারদীর পুরাণের ন্যায় পদ্মপুরাণের মাঘমাহাত্মোও উক্ত বচন-সমূহ 

বিগ্ভমান আছে। ৫৬। আরও লিখিত আছে, হে বৈশ্থাসত্তম | কি বাল্যে, কি যৌবনে, 

কি বৃদ্ধাবস্থায় যখনই হউক ন। কেন, একাদশী-উপবাপ করিলে নিঃসন্দেহ দ্বর্গতি 'ভোগ 

করিতে হয় না| উক্ত পুরাণে বৈশাধ্মাহাত্মোে যম-্রাক্ষণনংখাদে লিখিত আছে, শুরু 

ও কুষ্ণপক্ষীয়া একাদশীতে উপবাস করিলে দ্বর্গগামী হইতে পারে। ৫৭। তত্বলাগর গ্রন্থে 

যেক্ূপ “মাতৃবৎ সর্বাঝালানাং” ইত্যাদি প্লোক লিখিত আছে, পদ্মপুরাণের বৈশাখ- 

মাহাত্মোও সেইরূপ সেই সেই বচন দৃষ্ট হয়। আরও লিখিত আছে, একাদশসদৃশ 

_ পাপোক্ধারক অপর. ব্রত আর নাই, যথাবিধি একাদশীতে উপবাসী থাকিলে স্বর্গে গমন 

করিতে পারে। ৮। হে দ্বিজ! একাদসীব্রতনিষ্ঠ ব্যক্তি একাদশ-ইন্তিস্বকত পাক বিধ্বস্ত 

লু ৯৭ 
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নাহং শান্তা বিশেষেণ তেভ্যো বিপ্র বিভেম্যহম্। যেষাং পুত্রশ্চ পৌত্রশ্চ একাযশ্যামুপোধিতঃ | 

স মহাত্মা স্বপুরুষান্ শতমুদ্ধরতে বলাৎ ॥ ৬* ॥ 

উপোষণং তঃ কুর্ধ্যাৎ পক্ষয়োরুভয়োরপি। একাদশ্ঠাং স পুরুষে! ভূক্তিমুক্যেকভাজনম্ ॥ 
অথ তত্রৈব কান্তিকমাহাত্যোে শ্রীযধ্অকেতৃলংখাদে।-_ 
একাপসথাস্ত গ্রাপ্ধায়াং সমুপোষ্যেহ মানবাঃ | সর্বপাপৈর্বিনিমু্কা যাস্তি বিষ্কোঃ পরৎ গ্দম্। 

র্মাদ হৃর্থদাঁ চৈব কামদা মোক্ষদা কিল। সর্ধবকামছুঘ! নৃণাং দ্বাদশী বরবর্ণিনি 

একাদশীরহং সৌম্য যগ্যেকং সমাগঞ্জিতম্ । কিং দানৈঃ কিং তপক্তীরঘৈ; সর্ববদং বিধিনা কৃতম্ ॥ 
অথ তত্রৈবোস্তরথণ্ডে শিবপার্বতীদংবাদে ।__ | 

একাদশীং পরিত্যজ্য যো হ্যন্থত্ব তমাচরেৎ। স করস্থং মহারত্বং হিত্বা তৈঙ্য চে /৬১। 
স্কাম্দে।-_ 

বিনাপি খক্ষমংযোগাদেকৈবৈকাদশী বৃণাম্। বিনিহস্তীহ চৈনাংসি কুবুপো নি রষয়ং ধা দি বা ০ ২১৯৯ 
ৃষ্ান্তত্েণনাক্তম্॥ ৫৯॥ অহ্ং যমেন॥ ৬*॥ দানাদিভিঃ কিং তেনৈব সর্ববসিদ্ধেঃ | কুতঃ? 

-বিধিনা যথাবিধি সর্বদং কর্ম কৃতং। যদ্বা। বিধিন! বিধাত্র। তৎ সর্বদং কৃতং। অথবা 

বিধিনা কৃতং সর্ব ভবতি, কিং বিশেষে।ক্যা, সর্বেষামেব সর্বকামং পরিপূরয়তীত্যাহ 
সর্ধেতি। তেন বৈকুঠলো কপ্রাপ্তযাদিকমভিপ্রেতম্॥ ॥ ৬১॥ খক্ষাণি পুষ্যাদীনি তৎসংযোগা- 
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করিয়া স্থুরপুরে গমন করে। পূর্বববৎ অশ্বমেধেত্যাদি বচনও লিখিত ও আছে । আরও লিখিত 

আছে, একদিকে নিখিল যজ্ঞ, নিখিল তীর্থ, অখিল তগস্া। ও মহাদানসমূহ এবং অপর- 

দিকে বৈষবব্রত অর্থাৎ একমাত্র বৈষ্বত্রত একাদশীই উক্ত সমস্তের সদৃশ । বিধাতা 
বৈষ্ণবব্রতজনিত ধর্ম ও ষজ্ঞাদিসম্ভৃত ধর্ম এই উভয়কে একত্র ( তুলাদণ্ডে) তুলন1 করিয়া- 

ছিলেন, তাহাতে অচ্যুত-অচ্যুতন।মভাষী হরিবাসরভক্তগণের বৈষ্কবব্রতজ ধর্মই গুরুতর 
হইল। ৫৯। হে বিপ্র! যে সকল ব্যক্তির পুত্র বা পৌভ্রাদি একাদশীব্রতাচরণ করে, 

আমি শাসনকর্তা হইয়াও তাহাদিগের সমীপে সর্ধবথা ভ'ত থাকি। সেই একাদশীব্রতবান্ 

মহাত্মা স্ববলে স্বীয় শতপুরুষকে পরিত্রাণ করিয়া থাকেন।৬ | উভয় পক্ষীয় একাদশীতে 

উপবাসী থাকিবে, তাহা হইলে ভোগৈষ্বধ্য ও মুক্কিভাগী হইতে পারে। উক্ত পুরাণে 
কার্তিকমাহাজ্মে যমধৃত্রকেতৃদংবাদে লিখিত আছে,__মানবগণ একাদশীতে উপবাস করিলে 

নিখিল পাতক হুইতে পরিত্রাণ গাভপূর্ব্বক হরির পরমপদ্দে গমন করিতে পারে। হে 
বরবর্ণিনি! মানবগণের সম্বন্ধে দ্বাদশী ধর্শার্থঝানমোক্ষদায়নী ও সর্ববাভীষ্টপ্রদা সন্দেহ 
নাই। হেসৌম্য! একটামাত্র একাদশী সম্যক অনুষ্ঠিত হইলেই আর দান, তপোহুষ্ঠান 

ব! তীর্থসেবনে কি প্রয়োজন ? বিধাতা কর্তৃক এই তিশি সর্বফলপ্রদরূপে স্থষ্ট হইয়াছে। 

পদাপুরাণের উত্তরথণ্ডে শিবোমাসংবাদে লিখিত আছে,_-একাদশী বৃর্্ধন পূর্বক ব্রতান্তরের 

অনুষ্ঠান করিলে করগত মহারত্ব পরিহার পূর্ব্বক ভিক্ষান্ন প্রার্থনা কর! হয়।৬১। স্বন্দপুরাণে 

লিখিত আছে,-পুধ্যা্দি নক্ষত্রের যোগ ব্যভীতও একাদশী মানবগণের পক্ষে কু-রাজার 
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ন দানং ন তপঃ ন্নানং ন চান্তং সৃকৃতং কচিৎ। 

মুক্তয়ে হাতবত ক্র মুক্তিকং হরিবাসরম্॥ ৬৩। 
সরুচ্চোপোষণেনাস্ত।ং নশ্বান্তি পাপরাশয়ঃ | একতঃ পৃথিবীদানমেকতো হরিবাসরঃ| 

ন সমং কবিডঃ প্রোক্তং বাসগো হৃধিকঃ স্বৃহঃ॥ 

তট্রবামৃতদারোদ্ধারে শ্রীষমন্ত দূতান্থশাসনে |-- 
অগম্যাগমনে পাপং মিত্রদোহে চ পাতকম্। ইতাদিপাঁতকং যচ্চ যত্বৈরন্য?পাজ্িতম্। 
পাষগালাপজনিতং পতিতা গাঁঞ্চ সঙ্গমাত। তন্ময়া মাঞ্জিতং সর্বমেকাদশ্যুপবাঁসিনাম্ ॥৬৪। 

গ্রতিগ্রহোখং যৎ পাপং দশাত্রংশোত্বঞ্চ যং। 
রি তন্ময়। মার্জিতং দূত। একাদশ্যুপবামিনাম্ ॥ ৬৫ ॥ 

| অতএব তত্র।_ 
'* খরকাদশ্তুপবাদী যো! নরো! ভবতি ভূতলে। মুক্তং ময় শতানন্দ তেযাং ত্রিপুরুষং কুলম্॥ 
একদা তৃপ্ধানা যুক্তাঃ পাপশতৈরপি | ভবন্ধিঃ পরিহর্তব্যা হিতা মে যদি সরদা॥ 

কিঞ্চ।-- 

বরং চাগ্ডালঙ্জাতীয় একাদশ ণবাণকৎ। ন তু বিপ্রশ্ততুর্বেবেদী যে! ভূঙ্ক্তে হরিবাসরে ॥ 
তত্রৈব শ্রত্রদ্ষনারদসংবাদে।__ 

কল্পবৃক্ষদমা খ্যাত ছাদশী বাঞ্ছিতার্থদ1। স্গতের্ধায়িনী পুংসাং স্বতা চ কৃতকীর্ততনা! ॥ ৬৬ 

দ্বিনাপি। তেষাং যোগমাহাস্ম্যবিশেযোইগ্রে লেখাঃ॥ ৬২॥ সুত্র হে গার্ধতি॥ ৬ 

আদিখবেন স্বর্ণস্তেঘ়াধি। অন্তং পরনপি অভক্ষ্যতক্ষণাদিকং | | ৬৪ ॥ দশ! অবস্থ। টা 
সা সপ পপর 

বিষয়বিনাশের ন্যায় নিখিলপাতকহারিনী। ৬২। হে সুক্র! একাদনী বিস্জন পূর্বক দান, তপ, 
স্নান অথব! অপর কোনরূপ পুণ্যাচরণই মুক্তির কারণ হইতে পারে না।৬৬ বারৈকমাত্র একা- 

ঘশীতে উপবানী থাকিলে পাতকপুঞ্জ বিধ্বস্ত হই! যায় । একদিকে নিখিণবন্ৃমতীদান ও 
অপরদিকে একাদশী স্থাপন পূর্বক তুলাদণ্ডে তুলন! করার উভয় সমান ন! হওয়াতে স্বধীগণ 

শ্রহরিবাসরকে গুরু বলিয়া বর্ণন করিয়া্থেন। উক্ত পুরাণের অমৃতসারোদ্ধারের পূর্বোক্ত 
স্থানেই যমদূতানুশালনে ব/ক্ত আছে,-যাহারা একাদশীতে উপবাদ করে, আমি তাহাদিগের 

অগম্যাগমনঞজনিত, মিত্রদ্রোহরুত, পাষগুগণ সহ সম্ভাষণজন্য ও পতিতজনসঙ্গজ পাপ এবং 

যতবার্জিত অন্তান্ত কোন পাতকই গ্রহণ করি না, সমস্ত ক্ষমা করিয়া থাকি। ৬৪। হে. 

দুতবৃন্দ! একাদশ্যুপবাপীর প্রতিগ্রহজন্য ও ব্রম্বচর্ধ্যাদিত্রংশজ পাপ মার্জন। করিয়া 
থাকি। ৬৫। অতএব উক্ত স্থানেই লিখিত আছে যে, হে শতানন্ব! ধরাধামে একা- 
দশীতে উপবাসী থাকিলে আমি তীয় তিনকুল পরিত্রাণ করিয়া থাকি। হে দৃতবৃন্দ! 
যদি নিরন্তর মদীর় হিতদাধনে তোমাদিগের বাসনা থাকে, তাহা হুইলে একানশ্ুপবামীরা 

শত্ত শত পাপাছ্ষ্ঠান করিলেও তাহাদিগকে ব্জ্জন.করিবে। আরও লিখিত আছে, 
চতুর্বেদী দ্বিজাতি যদি একাদশীতে আহার করে, ভাহা হইলে: একাদপ্তুপবাসী চঞ্জালঙ- 
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নাস্বমেধসহশৈশ্চ তীর্থকোট্যবগাহনৈঃ | যৎ ফলং গ্রাপ্যতে বৎস ঘ্বাদশীবাসরে কৃতে ॥৬৭। 
পৃজামাপ্রোতি সর্বত্র ন রোগেভ্যে! ভয়ং ভবেং। নোপমর্গভয়ং তন্য ছুষ্টজীবসমুস্তবম্। 
ন দাঠে ন কমো নার্তিঃ স্মরণং সর্বদা] হরেঃ। সম্থতেন” বিয়োগশ্চ ছাদশীকারিণাং হরেঃ | 

কথারুচির্ভবেন্নিত্যৎ ন ভয়ং বিদ্াতে কচিৎ। বরণে রাজকুলে টৈব সর্বত্র বিজয়ী ভবে । 

ধর্খোপরি মতিনিত্যং কৃষে ভক্তিঃ স্থনির্মপা। পাতকৈনৈব লিপ্যেত ছবাদশীভক্তিতো নরঃ। 

ইখং গুহ্ৎ সমাখ্যাতং দৃষ্ট। শাস্তসমুচ্চয়ং । সর্ববধন্মান্ পরিত্যজ্য কলৌ কার্ধযং হরেদ্দিনম্ 1৬৮ 
ন ভবেন্মানসী পীড়া রোগাশ্চাত্য ইদুঃখদাঃ । মাহায্মং পঠতঃ পুংসে। দ্বাদণীসস্তবং কলো। 

ন্ তৎপুণ।ং কুরুক্ষেত্রে গ্রয়াগে চ সতাং কলো। 

মাহাত্যং পঠতাং পুংসাং যৎ ফলং দ্বাদশীভবম্ ॥ 

ভবিষ্যে ।_ 

একাদশী মহাপুণ্যা সর্ধবপাঁপবিনাশিনী। ভক্তেম্চ দীপনী বিষ্ণোঃ পরমার্থগতি প্র! ॥ 

যামুপোষ্য নরে ভক্ত্য। ন সংসারে ভবিষ্যতি। একাদশ্ঠাং নিরাহারো যে! তৃঙ্জে ঘবাদশী দ্বাদশ 'দনে। 

তত্তং, ংশেনোত্তবো! যন্ত তৎ ॥ ৬৫॥ বাঞ্ছিতং কর্ত মিষ্টং॥ ৬৬॥ দ্বাদশীবাসরে কৃতে ককৃতে মতি তিযৎ 

ফলং প্রাপ্যতে, অশ্বমেধাদিভিস্তন্ন প্রাপাতে ॥ ৬৭ ॥ উপসর্গা অরিষ্টানি তে ভ্যা ভয়ং। সর্বদা 

হরেঃ ম্মরণং ভবতি। হরেঃ কথায়াং রুচিরিত্যন্থয়ঃ। ভক্তিঃ শ্রবণাদ্িবূপা ্রেমলক্ষণ! ব!। 

এবং দ্বাদশী-ভক্তিতঃ দ্বাদস্টাঃ সেবয়া। যদ! দ্বাদস্তাং প্রীতিমাত্রেণাপি পাতকৈঃ কথঞ্চিৎ, ক্রিয়- 
মাণৈরপি নলিপ্যতে (৬৮। অস্ত ্ তাবদ্দাদশীব্র তাদিনিষ্পাদন তন্মাহাআ্যপঠনাদপি সর্ববহূঃখশাস্তিঃ 

 তপেক্ষা শ্রেষ্ঠট। উক্ত অমৃতসারোদ্ধারের ব্রদ্মনারদসংবাদে লিৰিত আছে,__অভী্টর্ঘপ্রদাত্রী 
বলিয়! দ্বাদশীকে কল্পতরু বল! যায় স্থতরাং তাহীকে ম্মরণ ব! কীর্ঘন করিলে তিনি 

উত্তম-গতিদাত্রী হইয়া থাকেন। ৬৬। হে তাত! দ্বাদশীদিনে উপবাপী থাকিলে যে 
ফললাভ হয়, অশ্বমেধলহম্র বা কোটতীর্থাবগাহন দ্বারাও তংফলের সম্ভাবনা নাই। ৬৭। 

একাদশীব্রহবান্ ব্যক্তি সর্বত্র পুজনীয় হর; রোগ, ছুষ্টপ্রাণি বন্ত উপনর্গ, দাহ, গ্লানি ও 

পীড়া প্রভৃতি হইতে তদীয় ভয়ের সম্ভাবন! থাকে না, এবং সর্বদ1 তদীয় চিত্তে হরিস্থৃতি 
বিদ্কমান থাকে । যাহার! ছ্বাদশী ব্রত সাধন করেন, তাহাদিগকে পুনত্রকন্তাবিরহে কাতর 

হইতে হয় না, নিত্য হরিকপায় তাহাদিগের অভিরুচি জন্মে, তাহাদিগের সকলপ্রকার 

ভয় অপগত হয়। তাহার! যুদ্ধে বা নৃপকুলে বিজয় লাভ করেন, ধর্মে নিরন্তর তাহাদিগের 

বুদ্ধি ধাবিত হয় এবং শ্রীক্ষের প্রতি বিমলা ভক্তির সঞ্চার হইয়! থাকে। দ্বাদশীর 
উপাসন! করিলে পাত্তকের সম্ভাবনা থাকে না। নিখিল শাস্ত্র পর্যবেক্ষণ পূর্বক এইবপ গুহ 
আখান বর্ণন করিলাম যে, কলিকালে মানব নিখিল ধরন বিসঞ্জন পূর্ববক একমাত্র একা" 
দশীব্রতের অনুষ্ঠান করিবে। ৬৮। কলিকালে দ্বাদশীমাহাত্ময অব্যগ্ন করিলে মানপিক 

ক্লেশ বা! অতীব কষ্টগ্রদ রোগ বিদ্যমান থাকে ন|। থে সকল সাধু কলিকালে হাদশীমাহাত্থয 
ধ্যদন করেন, তাহাদিগের যে পুণ্যলধ্ হর, কুরুক্ষেত্রে ব! প্রয়্াগধামেও তাদৃশ পুণ্য 
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ন স দুর্গতিমাপ্পোতি নরকাণি ন পশ্ততি। কৃত্বা পাপসহআাণি একাদস্টামুপোধিতঃ | 
বাদস্থামর্চয়েঘিকুরং নস ভর্গতিমাপ্ুয়াৎ। এষ! তিখিঃ পরা পুণ্যা বিষ্ণোরীশশ্য তুটিদা। 
তশ্ামেব জগন্নাথো অমৃত! মূর্তিমান্ স্থিতঃ। তেন স! সর্বপাপদ্রী সর্বদুঃখাবিনাশিনী ॥ 
য1 সা বিষুণমমী শক্তিরনস্ত! ব্যাপ্য যা স্থিত। | সা তেন তিথরূপেণ দ্রষ্টবৈ/কাদশী স শী ।৬৯॥ 

সনৎকুমারপ্রোক্তে ।__ 
কৃত। পাপসহত্রাণি ব্রহ্মহত্যাশ হানি বৈ। একামেকাদশীং ভক্ত! সমুপোধ্য শুচিরবেৎ ॥ 

একাদশীব্রতাদন্মদ্যদ্ব তং ক্রিয়তে নরৈঃ। ত২ফলং তঙ্দিজানীয়াদ্দুঃখোডভূতমিবাঙ্ুরম্ ॥ 

ই সৌরধর্ম্ে।_একতশ্চায়িহোত্রাদি দ্বাদশীমেকতঃ প্রভূঃ। তুলয়াতোলয্ত্র ঘাদশী চ বিশিষ্যতে॥ 
দেবীরহস্ত-স্কন্দপুরাণয়োঃ ।-_ 

পাপং পঞ্চবিধং প্রোক্তং পাতকঞ্চাতিপাতকং। উপপাতকমংজঞ্চ মহাপাতকমেব চ। 

প্রকীর্নকর্থ তত সর্ববমেকা দ্টামুপৌষণাৎ। বিলয়ং যাঁতি তোয়স্থং ষথ! চৈবাম ভাজনম্ ॥ 

দেবীরহস্তে।_গীঁয়ত্রীহ যশ! সর্ববপাপপঞ্জরভেদিনী। একাদশী তথ। সর্ব সর্বপাপপঞ্জরভেদিনী ॥ 

পরমপুণ্ পরাপ্তিশ্যেত্যাহ ন ভবেদিতি দ্বাভ্যাং। অমৃর্তোইব্যকত:,  মুষ্িমান্ স্থিতঃ ব্যক্তোহ- 

ভূৎ॥৬৯।॥ তশ্য অন্তব্রতহ্য ফলং তং একাদশীব্রতমেব বিশেষেণ জানীয়াং। কথমিব?--ছঃখেন 

অন্তব্রতপ্রয়াসেনোতুতমস্কুরং পুণ্যবীজোস্েদমিব জানীয়াৎ। যদ্বা তন্য ফলং তৎ বিজানীয়াৎ। | 
০৯ এ ৯০. পপ পপ ০৮৯৮ পপ পল পল ০: ও পপ নর 

উপাঞ্জিত হয় না। ভবিষাপুরাণে লিখিত আছে,__-একাদশী মহাপুণ্য্বরূপিণী, নিথিল পাতক- 

হারিণী, ভক্তিসন্দীপনী ও হরির পরমার্থগতিদাত্রী; ভক্তিমান্ হইয়৷ ইহার উপাঁসন! করিলে 

ভবপাশ হইতে পরিত্রাণ প্রার্থ হওয়! যায়। একাদশীতে উপবাসী থালা! দ্বাদশীতে আহার 

করিলে হুর্গতিগ্রস্ত হইতে হয়না এবং তাহার নরক-দর্শন নিবারিত হয়। সহম্র পাপ 

করিয়াও একাদশীতে উপবাস পূর্বক দ্াদশীতে হরির অর্চনা করিলে ছুর্গতি বিদুরিত 

হয়। একাদশী অতীব পুণ্যন্বকূপিনী এবং সর্বেশ্বর হরির পরমপ্রীতিকরী। অব্যক্ত 

জগৎপ্তি উ একাদশীতেই মুষ্তিমান্ হইয়। অধিষ্ঠিত রহিম্াছেন। এই হেতু একাদশী মানব- 

কুলের নিখিল পাতক ও যাবতীয় দুঃখ বিদূরণ করেন। যে বৈষবী শক্তি অনন্বস্বরূপিষ্ী এবং 

ধিনি নিখিল জগং ব্যাপিয়া৷ অবস্থিত আছেন, তীহাকেই শুভা একাদশী ভিথি- 

' ক্পে দর্শন করা কর্তব্য । *৯। সনৎক্মারের উক্তি আছে যে, সহশ্র সহ পাপাহষ্ঠান 

ও শত শত বিপ্রহত্যা করিয়াও ভক্তিসহকারে একটামাত্র একাদশী-ব্রত সাধন রিলে 

পবিআ্রতা লাভ করিতে পারে। নরগণ একাদশীব্রত বিসর্জন পূর্বক ব্রতান্তরের আচরণ 

করিলে তত্তদহঠিত ব্রত হইতে দুঃখের অন্কুরই উৎপন্ন হুইয়। থাকে। সৌরধর্টে 

প্রকাশিত আছে,--ভগবান্ একদিকে অগ়িহোত্র প্রভৃতি যজ্-সকল ও অপরদিকে ঘাদশী- 

ব্রত স্থাপনপূর্ব্বক তূলনা করাতে দ্বাদশীই গুরুতর হইয়াছিল। দেবীরহল্সে ও স্বন্মপুরাণে 

লিখিত আছে,__পাপ, অতিপাপ, উপপাপ, মহাপাপ ৬» প্রহীর্ণ পাপ এই পঞ্চবিধ, পাপ 

নির্দি্ই আছে। একাদশী-দিনে উপবাসী থাকিলে সণিগ-মধ্গত আমভাগুবং এ সকল 
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বায়ব্যে স্কান্দে চ 1 

অ:ভোজ্যভোজনাজ্জ।তমগম্যাগনণাস্চ য২। অধাজ্যযাজনাদঘচ্চ অভক্ষ্যাণাঞ্চ ভক্ষণ।ৎ | 

অন্পৃশ্থাম্পর্শনাদ্যচ্চ পরেষাং িন্দয়। চ যৎ। আত্মপস্তাবনাদযচ্চ পারদা ধ্যকক ত্চ যৎ। 
বিহিতাকরণাদযচ্চ পরবিত্তাপহারতঃ | কাশান্ষেন কৃতং যচ্চ পাতকং চোপপাতকম্। 

তৎ সর্বং বিলয়ং যাতি একানশ্তামুপোষণাৎ ॥ 

বিষুণরহস্তে শ্রীত্রন্ষোক্রৌ।__ 

মনসাপি চিকীর্যস্তি ঘ্বাদশীং গে নরোত্তমাঃ | তেহপি ঘোরং ন পশ্স্তি সংসারছঃখসাগরম্ । 
বিষুপুরাণে ।-- 

গুঁকারঃ সর্ববেণানাং যথ। টাগ্ঃ প্রপূজিতঃ। তথ! সর্ধব্রতানাঞচ টিররোর | 

দ্বারকামাহাত্যো শ্রীকষ্ণং প্রতি শ্রীচন্দ্রণন্মণ উক্তৌ।-_- 
ত্বৎপাঁদাম্ব'জভক্তানাং নদঃখং পাপিনামপি | কিং পুনঃ পাপহীনানাং ধদসীদেবিদৎ বৃণাম ॥ 

তত্রৈব ্রবলিং প্রতি প্রহলাদোক্তৌ।__ 

নোষ্ত্বং ছিজরান্গে ছি শীতত্বং ন হুতাশনে । বৈষ্ণবানামপাপত্বমে কাদশ্তুপবাসিনাম্ ॥৭০। 

বৈষ্বতস্ত্রে।- 

একাদশী মহাঁপুণ্য। বি.ফারীশস্ত বল্পভা। তন্ামুপোষিতো৷ যন্ত্র দ্বাদশ্তাং পৃজয়েদ্ধরিম্। 

_তন্ত পাপ।নি নগুস্তি বিষৌ তক্তিশ্চ জায়তে ॥ 

কিমিত্যপেক্ষায়ামাহ। ছু: খন্যোভুতমন্কুরমিব। একাদশীব্রতত্যাগেনান্তব্রতকরণা দঃ খমেবো- 
পার্জিতমিতর্থ)। ৷ পাতকং পাতিত্যকারকং। অতিপাতকং স্সযাগমনাদি। উপপাতকং গোবধাদি। 

পাপ ক্ষয় প্রাপ্ত হয়। দেবীরহপ্তে লিখিত আছে,_ইহধামে গায়ত্রীবং একাদলীও নিখল 

পাতক-পঞ্জর-ভেদিনী বলিয়া কীর্তিত। বায়ুপুরাণে ও স্বন্দপুরাণে লিখিত আছে,-_অভক্ষ্য- 

ভক্ষণ, অগম্যাগমন, অযাজ্া-মাঞ্জন, অভোজ্া আহার, অস্প শ্ব স্পশ, পরাপবাদ, স্ব প্রশংসা, 

পরদারগমন, কর্বব্যকর্ধের অনুষ্ঠান ও পরস্ব হরণ এই সকল কর্ম দ্বারা ঘে পাপ সঞ্চিত 

হয় এবং মদনোন্সত্ব হইয়া যে পাপ ব| উপপাপ অর্জিত হইয়া থাকে, একাদশ্যুপবান 
ছারা ৬্সমন্ত বিনাশ পারন। ঝিষুররহন্তে ব্র-দ্ধক্তি আছে যে, মনোদ্বারাও দ্বাদশীব্রত 
করিতে অভিলাধী হুঈগে সেই নরশ্রে্ঠগণকে আর দারুণ সংসারক্ূপ ক্লেশসাগর দর্শন 
করিতে: হয়না1। বিষ্পুরাণে লিখিত আছে,_বেদাদিভূত প্রণব যেরূপ পৃজ্য, তন্রপ 

্বাদশীত্রতই নিখিল ব্রতের প্রধান। হ্বারকামাহাত্মোে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি চন্ত্রশর্নার উক্তি 
আছে ষে, হে প্রভো!! ত্বদীয় পাদপন্ের ভক্ত হইলে পাতকীরাও যখন দুঃখ গ্রাণ্ধ হয় না, 
তখন নিষ্পাপ দ্বা নীব্রতবান্ মন্গযোর কথ! আর কি বর্ণন করিব? উক্ত গ্রন্থে বলির প্রতি 

প্রহনাদের উক্তি আছে যে, যেরূপ শশান্কে উষ্ণতা ও বন্ধিতে শীতগতা৷ থাকিতে পারে 

, না, তক্জরপ একাদশ্যাপবাসী বৈষবগণের দেহেও পাপ অবস্থিতি করিতে নমর্থ নহে ।.4* | 
বৈষ্বতত্ত্রে লিখিত আছে, মহাপুণ্যন্বরূপিণী, পরমেশ্বরের প্রিয়তমা একাদনীতে উপবানী 
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বৃহন্নারদীয়ে একাদশীমহাত্যারস্তে | - মহাপাতকযুক্তো বা যুক্তো বা! সর্ববপাতকৈঃ। 

একাদস্টাং নিরাহারঃ স্থিস্থা! যাতি পরং পদম্। 
বাযুপুরাণে ।-_- 

. একাদশীব্রতং যস্ত ভক্তিমান্ কুরুতে নরঃ। সর্বপাঁপবিনিম্মক্তঃ স বিষ্কৌোধ।তি মন্দিরম্॥ 
বিষুধর্শেত্বরে ।-_ 

একাদত্যাপবাসং যঃ শ্রদ্ধয়৷ কুরুতে নরঃ | স সর্বপাতকৈঃ সদ্যস্চেবা হির্বিরমুচাতে । 

ন পশ্তত্যাময়ং নাপি নরকান্থরযাতনাম্। স নমস্তঃ প্রপৃজাশ্চ বা হুদেবপ্রিয়ো হি সঃ । 
 গারুড়ে ।-- একাদশ ব্রতং ভক্ত্যা যঃ করোতি নরঃ সদ|। 

০... স বিষ্ণলোকং ব্রজতি যাতি বিষ্চোঃ স্ববূপতাম্ ॥ 
আগ্নেয়ে |. 

একাদশ্তাপবাসং যঃ সদা তু কুরুতে নরঃ। স যাতি পরমং স্থানং যত্র দেবে হরি: স্থিতঃ 1 

শিবপুরাণে ।-_যঃ করোতি নরো ভক্ত্যা একাদশ্ঠ।মুপোষণম্। 

সযাতি বিষুুপালোকাং প্রাপা বিষ্কোঃ স্বরূপতাম্ ॥ ৭১ ॥ 

_ঈদৃষ্যাহাত্মযরত্বানি * শান্তাস্তোধো স্ফুরস্ত্যপি। ক: সং গ্রহীতুং শক: স্তাদত্র কষ্ককপাং বিন! ॥৭২॥ 

মহাপাতকং ব্রদ্মহত্যাদি। প্রকীর্ণং বহুবিধক্ষুত্রপাপং বা। ৭০॥ অধুনা বিশেষতে। ভগ- 

বদ্বল্ভত্বেন ভগবন্তক্তি-তল্লোকাি-প্রা গ্রমহাকলং ঠবঞ্ণবতন্বাদিবচনৈরন্তে দর্শয়তি একাদশী- 

ত্যাদিনা স্বরূপতামিতান্থেন॥ "১॥ ইদানীং মাহাম্মালিখনমুপনংহরন্ পরমোপাদেয়ানামপি 

তন্মাহাত্ময বচনানাং রবে, বিধবা বাঞ্চয়তি ঈদৃগিতি। ক্ষুরস্তি প্রসিদ্ধ 

থাকিয়া ঘাদশীতে বিষুংপূজ। করিলে নিখল পাতক বিনষ্ট হয় এবং হরিতে ভক্তির উদ্রেক 
হইয়া থাকে । বৃহন্নারদীয়পুরাণে একাদশী-মাহাত্মোর আরস্তে লিখিত আঁছে,_-একাদশীতে 

উপবাস করিপে মহাপাঁপী বা সর্বপাপে পাতকী ব্যক্তিও পরম পদ লাভ করে। বায়ুপুরাণে 

লিখিত আছে,_ভক্তিমান্ হইয়া একাদশীব্রত সাধন করিলে নিখিল পাতক হইতে পরিত্রাণ 

পাইরা হরি-নিকেতনে গমন করে। বিষুঃধর্মোত্তরে লিখিত আছে, শ্রদ্ধাবান্ হইন্না একা-- 
দৃশীর উপবাস করিলে তৎক্ষণাৎ কঞ্চ কমুক্ত তূজঙ্গের ন্যায় নিখিল পাতক হইতে পরিজ্াণ 

প্রাপ্ত হয় এবং রোগ ব! নিরয়যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয় না। দেইব্যক্তি সকলের নমক্কার- 

' পাব, পৃজনীয় ও হরির প্রিয় হইয়! থাকে। গকুড়পুরাণে লিখিত আছে,--তঙ্জিন্মান্ হইয়া 

একাদশীব্রত সাধন করিলে হুরিধামে গতি হয় এবং হরির সাব্প্য লাভ করিতে পারে। 

অরিপুরাণে লিখিত আছে,_-নিরস্তর একাদশীদিনে অনাহারে থাকিলে দেবপ্রবর হরিকর্তুঁক 

অধিষ্িত স্থানে গমন করে। শিবপুরাণে লিখিত আছে,__ভক্তিমান্ হইয়া একাদশীদিনে 
উপবাসী হইলে হুরিসারপ্য লাভ করত হুরিসালোক্য প্রাপ্ত হয়। শান্তসাগরাভ্ান্তরে 
একা দশীমাহাত্মযরত্ব স্ফৃত্ত ্ রাগ্ত হইতেছে বটে, কিন্তু হরির করুণ! ভিন কোন্ ব্াক্তি এই 
সংসারে তাহ। সংগ্রহ করিতে সমর্থ হয়? | ৭২। 



৭৭৩ শ্ীপ্রীহরিভক্তিবিলাসঃ ॥ [ ১২শ বিলাসঃ। 

অথোপবানদিননির্ণয়ঃ| 

একাদশী চ সম্পূর্ণ! বিদ্ধেতি দ্বিবিধা স্বত1। বিদ্ধা' চ দ্বিবিধা৷ তত্র ত্যাজ্যা বিদ্ধ! তু পূর্ববজ। 1৭৩ | 

তথা চ গৈঠীনসিঃ।-_ 
নাগবিদ্ধা! চ যা যী শিববিদ্ধা! চ সপ্তমী । দশম্যৈকাদশীবিদ্ধ! তত্র নোপবসেঘ,ধ: ॥ 

সারদাপুরাণে ।- 

একাদশী তথা ষষ্ঠী পৌর্ণমাসী চতুদ্দশী। তৃতীয়! চ চতুর্থ চ অমাবস্থাষ্টমী তথা। 
উপোধ্যাঃ পরসংযুক্তা! নোপোষ্যাঃ পূর্ববসংযুতাঃ ॥ ৭ | 

সৌরধর্মোতরে চ।-_ 
একাদশীমুপবদেদ্দাদশীমথবা পুনঃ । বিমিশ্রাং বাপি কুব্বীত ন দশম্য। যুতাং কচিৎ, ॥৭৫! 

অথ সামান্যতে বিদ্ধোপবাসদোধ: | 

অত্র বার্যটায়ণিঃ ।-_ 

ভূতবিবধ ত্বমাবান্তা দশ:ম্যকাদশীযুত!। দিশ। বিদ্ধা তু সা গং হস্তি পুণ্যৎ পুরা কৃতম্! ৭৩ 

তয়া। প্রকাশমানান্তপি। অতো! নিজাযোগ্যত্বেন তদানস্তেন চ তানি সর্বাণ্যত্র ও সংগৃহ্য 
লিখিতৃং ন শক্যপ্ত ইত্যর্থঃ॥ ৭২॥ বিদ্ধৈকাদ্দশী চ অগ্রে লেখ্যেন বেধাতিবেধ- 
মহাবেধযোগা ইতি ভেদচহ্ষ্য়েন সন্দিকা। সংযুক্তাদিভেদত্রয়েণ চ কিংবা ম্বতঃ 
সাম্যন্যুনতাধিকক্যেদ্রণদহ্ঠ। সামান্যনাতাধিক্যৈর্ন ছেদতো নানাবিধ! ভবতি। তর্ত্র 
পূর্বববিদ্ধোত্তরবিদ্ধয়োর্মধ্যে পূর্বয়। দশম্য। বিদ্ধা ত্যাজ্যা নোপোষ্যেত্যর্থঃ। অত্র চ 
ত্যাজোেতি সামান্ুনির্দেশেন সর্ব্বৈরেব পরিত্যাজোতি বোদ্ধব্যং। ততশ্চ, শুদ্ধৈব 

দ্বাদশী রাজন, পোষ্য। মোক্ষকাজ্ষিভিঃ। সকামৈগূর্হিভিঃ পূর্ববাবিদ্ধাপীতি বিনিশ্চয়ঃ ॥ 

ইতি পুরাণসমুচ্চয়াদিব$নার্থে। নিরস্তঃ। তদ্যুক্তিশ্চাগ্রে দশগিতব্যেতি দিক্ ॥ ৭৩॥ নাগ: 
পঞ্চমী তেন বিদ্ধা॥ ৭৪ ॥ শিবঃ ষঠী তেন বিদ্ধা। বিমিশ্রাং একাদশীং দ্বাদশীং চান্যোস্ত- 

মিলিতাং। একাদশীযুক্তাঁং ছাদশীমিত)র্৫থ; ॥ ৭৫ ॥ ভূতেন চত্ুর্দস্টা বিদ্ধ! | একাদস্তা। যুতা 

অনন্তর উপবাসেরা দননিরূপণ বিবৃত হইতেছে। _;একাদশী দ্বিবিধ । সম্পূর্ণ ও বিদ্ধা। 

বিদ্ধাও আবার পূর্বববিদ্ধা, পরবিদ্ধ! গ্রভতি ভেদে অনেকবিধি | তাহার মধ্যে পূর্বববিদ্ধ' 
পরিত্যাজা। ৭৩। পৈঠীনসির উক্তি আছে যে, পঞ্চমী বিদ্ধা যঠীতে, যষ্টাবিদ্ধা সপ্তমীতে 
ও দশমীবিদ্ধা একাদশীতে উপবাস কর! স্থধীব্যক্তির অকর্তব্য। সাঁরদাপুরাণে ।লখিত 

আছে,__-একাদশী, যী, পূর্ণিমা, চতুর্দশী, তৃতীয়া, চতুর্থী, অমাবস্তা ও অষ্টমী এই সকল 
তিথি পরবিহ্ধা! হইলে উপবাসে গ্রাহা, কিন্তু পূর্ববিদ্ধা হইলে পরিত্যাজ্য । ৭৪। 
সৌরধর্মোত্তরেও লিখিত আছে,_একাদশী ও হ্বাদশী উপবাসের যোগ্যা কিংবা একাদশী- 
সমন্বিত! দ্বাদশীতে উপবাস কর্তব্য; কিন্ত দশমী-সমন্িতা একাদশী উপবাস সম্বন্ধে 
পরিত্যাজ্যা | ৭৫। 

অতঃপর সাধারণতঃ বিদ্ধোপাসে যে দোষ হয়, তাহাই কথিত হইতেছে ।--এ বিষয়ে 



১২৭ বিলাসঃ। ] ঞত্রীহরিভক্তিবিলাসঃ। 4৭৭ 
নারদঃ |- 

দশম্যন্গগতা যর তিথিরেকাদশী ভবেং। তত্রাপত/বিনাশঞ্চ পরেত্য নরকং ব্রজেৎ ॥৭৭॥ 

নোপোষ্যা দশমীবিদ্ধা সদৈবৈকাদশী তিথি: | সমুপোষ্য নরে। জহ্যাৎ পুণাং বর্শতোন্তবম্। 
কিঞ্চ ।__দশম্যা চৈব বিদ্ধায়ামেকাদশ্যামুপোধিতঃ। 

তন্তাঘুঃ ক্ষীয়তে নিত্যং নারদোহহং ব্রবীমি বঃ | 

সত্যং সত্যং বিনস্তেত সগতিস্ত ন চান্যথ। ॥ 

কিঞ্চ।-_মুহূর্তেনাপি সংযুক্ত! দশম্যৈকাদণী তু ষা। তামুপোষ্য নরো। মোহাৎ স্থধাদ্ধন্খাচ্চ হীয়তে ॥ 

- বশিষ্টশ্চ।-__-দশম্যৈকাদশী যত্র তত্র নৌপবসেঘ,ধঃ। অপত্যানি বিনশ্থন্তি স্বর্গলোকং ন গচ্ছতি ॥ 
্রাঙ্ে ব্রতখণ্ডে।-_ 

উপোধ্যেকাদশীং মোহাদ্বশমীশেষণংযুতাম্। ন নরঃ হৃখমাধত্তে ইহলোঁকে পরত্র চ ॥ 

ধূতরাষ্ট্রেণ মৈত্রেয়ঃ পৃষ্টঃ প্রা নরাধিপমূ। যদর্থং তে বিয়োগোহভূৎ পুত্রাণাং ভার্য্যয়। সহ। 

পূর্ব ত্বপ্না সভার্যেযণ দশমী-শেষসংযুতা | কতা চৈকাদশী রাজন্ তশ্যেদং কারণং মতম্।৭৮। 

দশমী চ তবেহ। সা একাদশী তু দিশয়। দশম্যা বিদ্ধ স্বর্গ, পুণ্যঞ্চ হবি ॥ ৭৬ ॥ অপত্যানাং 

বিনাশং ব্রজেৎ প্রাপ্রোতি, বিনাণ ইতি ব। পাঠঃ ॥ ৭৭॥ ভাধ্যঘ্া সহ গান্ধারীসহিহম্য তব। 

তন্তান্তব চ যদর্থং পুত্রবিয়োগোহস্ৎ, তন্যেদং কারণমিত্যহবয়ঃ। তদেবাহ পূর্ববমিতি ॥ ৭৮॥ 

বারধ্যায়ণি বলিগ্নাছেন, অমাবন্ত। চতুর্দশী দ্বারা, দশমী একাদশী শী বারা এবং এব একাদশী দশমী 

বারা বিদ্ধা৷ হইলে ( তত্তন্দিনে উপবাস করিলে) স্বর্গগ:ত নষ্ট হয় এবং পূর্ববাঞ্জিত পুণ্যক্ষয় 

পায়। ৭৬। নারদ বলিয়াছেন, কোন ব্রতে একাদশী তিথি দশমীর অন্গামিনী হইলে 

সম্ভতিনাঁশ হয় এবং দেহান্তে নিরয়-গতি লাভ হইয়া! থাকে। ৭৭। দ্শমীবিদ্ধা একাদশীতে 

কদাচ উপবাশী থাকিবে না। তদ্দিনে উপবাস করিলে শতবর্যার্জিত পুণ্যের হাস হইয়। 

ধাকে। আরও লিখিত আছে, আমি নারদ সত্য সত্যই তোমাদ্দিগের নিকট বলিতেছি যে, 

দ্বশমী-বিদ্ধা! একাদশীতে উপবাস করিলে নিত্য পরমাযুর ক্ষয় হয় এবং সম্ততি বিনাশ পাইয়। 

থাকে, এ বাক্য অন্তথ! হইবার নহে। আরও লিখিত আছে, মুহূর্ত-প্রমিত দশমীসমগ্থিতা একা- 

দ্রশীতেও ভ্রমগ্রমাদ্দে উপবাস করিলে মুখ ও ধর্ম বিনাশ পায় । বশিষ্ঠ বলিয়াছেন, স্থুধী ব্যক্তি 

দশমীসমন্থিতা একাদশীতে উপবাস করিবেন না। তদ্দিনে উপবাসী থাকিলে সন্ততি-নাশ হয় 

এবং স্থরপুরে গতিলাভে বঞ্চিত হইয়! থাকে। ত্রদ্মপুরাণে ব্রতখ্ডে লিখিত আছে, দশমীর 

শেষ-সমন্বিত একাদনীতে উপবাস করিলে ইহ বা পর উভয়ত্র স্থখলাভে বঞ্চিত হইতে হয়। ধুত- 

রাষ্ট্র মৈত্রেযর সকাশে স্থীরন পুন্ধের মৃত্যুবিষয়ে প্রশ্ন করিলে মৈত্রেয্ বলিয়াছিলেন, হে নৃপতে ! 

তুমি পূর্বের সহধর্মিনীর সহিত দৃশমীশেষ-সমস্থিতা একাদশীতে উপবাস করিয়াছিলে, এই হেতুই 
তোমার ও তোমার স্ত্রীর পুত্র-বিয়োগ ঘটিয়াছে। ৭৮। উক্ত পুরাণে আরও লিখিত আছে, হে 

রাজন্! একদ। মহর্ষি বান্মীকি নীত। কর্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়াছিলেন ধে, হে তপোধন ! আমি 

স্বৈরিণী ব। অসতী নারী নহি, ইহ জন্মে আমি কোনরূপ পাপের আচরণ করি না, আমি 
৯৮ 
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কিঞ্চ তত্রৈব।-_ 
ন চাহং শ্বৈরিণী ভার্ধ্য। ন চাহমপতিব্রতাঁ। ন চেহ কলুষং যেন কিং পাঁপং তবন্তজন্মনি ॥ 

রামপত্বা। ব%: স্রুত্ব! বাস্মীকিমুনিপুঙ্গবঃ ৷ চিরং ধ্যাত্ব! মহারাজ তামুবাচেদূশং বচঃ ॥৭৯। 
দশম্যৈকাদশীং পৃর্ব্বং সমুপোধা জনার্দনঃ | 

অভ্যর্চিতন্ত়া দেবি তন্তেদৎ কম্মণঃ ফলম্ ॥ ৮০ ॥ 

কিঞ্চ।-_বশিষ্ঠঃ সমুবাচেদং পৃষ্টে। মান্ধাতৃভাষ্যয়া ৷ দশম্যকাদশী দেবি পুর1 চোপোধিত। তয় 1৮১ 
তেন তে কর্ণ! চেহ স্বভর্তৃন্থ তবাদ্ধবৈঃ ৷ বিয়োগঃ সমনুপ্রাপ্তঃ সত্য বিদ্ধি পতিব্রতে ॥ 

যানি যানীহ পাপানি ভ্রলোকো সম্ভবস্তি বৈ। তেষাংস্থানং দশম্যা বৈ সহিতৈকাদশী মতা] । 

সঞ্চজন্মকৃতং পুণ্যৎ নশ্তোত নাত্র সংশয়; ॥ 

কৌর্-নারদীয়-বিষ্টরহস্তেষু। _ ৪ 

দশমীশেষসংযুক্তাং যঃ করোতি বিমূঢ়ধীঃ। একাদণীং কলং তন্য ন স্তাদ্দাদশবার্ষিকম্। 
ষৈঃ কৃতা দশমীবিদ্ধা বিদ/-মৌহেন মানবৈঃ । €5 গতা নরকং ঘোরং যুগানামেকসপ্ততিম্ ॥ 

কিঞ্চ।-_-দ্শমী বেধসংযুক্তামুপোধ্যৈকাদশীং কিল। সংবৎ্নরকৃতেনেহ নরো! ধর্শে মুচ্যতে ॥৮২ 
০৯ ০ ২ ০ আসা. প সপ সস 

ন চাহমিত্যা্দি বচঃ ॥ ৭৯ | দশমীযুকামেকাদশীম্ । দোঁব হে শ্রীপীতে ॥ ৮০ ॥ তামিতি পাঠে 

মান্ধাতৃভার্্যাং প্রত্যুবাচ । দেবি হেরাজ্জি! মান্ধাতৃভার্ষে ! ॥ ৮১ ॥ মুচ্যতে পরিত্যজাতে 
॥ ৮২ ॥ পলা্েনাপি পর্ণযা দশন্যা বিদ্ধাং নন্দামেকাদণং পূর্ণামপি চতুর নিয়মেষু বক্ষ্য- 

শপ পারার ০, সর ০ ৬ আস্পাশপ ক পপ সত জিত ৭ পিসি ও সা সপ রর” 1 রর পপ জপ ০ 

জন্মান্তরে কি পাঁতকের অনুষ্ঠান জা ? মহ্ধধিগ্রবর বাল্মীকি রামবল্লভার এই কথা 

শুনিয়া! বছুক্ষণ চিন্তা করত কহিলেন, দেবি! তুমি পুরাকালে দশমীবিদ্ধ! একাদশীতে 

উপবাস করত হরিপুঞ্জা করিয়াছিল, সেই জন্ত এই ফল ফলিয়াছে। ৭৯--৮*। আরও 

লিখিত আছে, বশিষ্ঠ খ্থাষি মান্ধাতৃপত্বী কর্তৃক ভ্রিজ্ঞাপিত হইলে এইরূপ বলিয়াছিলেন, হে দেবি! 

পূর্বকালে তুমি দশমীবিদ্ধা, একা দশীতে উপবাস করিয়াছিলে। হে পতিরতে ! সেই কর্মফলে ইহ 

জন্মে তুমি পতি, পুত্র ও বাদ্ধববিয়োগে কাতর হঠয়াছ, আমার এই বাক্য সত্য বলিয়া হৃদরঙ্গম 
করিও। ত্রিভূবনে যত কিছু পাঁতক সম্ভব, দশমীবিদ্ধ! একাদশী তত্বং-পাপসমূহের আধার । 

দুশমীবিদ্বা একাদশীতে উপবান করিলে নিঃসন্দেহ সপ্তজ মাঞ্জি ত পুণ্য ক্ষয় হইয়া থাকে। কৃর্্- 
পুরাণ্নারদীয়পুরাণ ও বিষুঃরহপ্তে লিখিত আছে,দশমী-শেষসংযুক্ত একাদশীতে উপবান করিণে 

সেই মৃঢ়মতির দ্বাদশবাধিকী একাদশীর ফল হ্থাপ পায়। যে সকল ব্যক্তি বিদ্যামদোন্মত হইয়া 

দ্রশমীসমন্থিত৷ একাদশীতে উপবাসী থাকে, একসপ্রতিসংখ্য যুগ যাবৎ তাহার! ভীষণ নিরয়- 

যাতন৷ প্রাপ্ত হয়। আরও লিখিত আছে, যে ব্যক্তি দশমীব্ধেসমন্বিত। একাদশীতে উপবাস 
করে, তাহার সংবংসরকৃত ধন্ম বিলুপ্ত হয় ।৮২। ভবিষ্যপুরাণে লিখিত আছে,সস্তানকা মীর পক্ষে 

বক্ষ্যমাণ চারিটা নিয়মেও পলার্ধীমিতদশমীযুক্তা সম্পূর্ণ একাদশী পরিত্যাজ্য । ৮: | যিনি একা- 
দশীব্রতসাধনে অক্ষম,সে ব্যক্তিও যেন ধনগর্বে গর্বিত হইয় পূর্বববিদ্ধা! একাদশীর নিশাতে এক- 

জগ 
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ভবিষ্যে।- পূর্ণা-বিদ্ধাং পলার্ধেন নন্দাং পূর্ণামপি ত্যজেৎ। 

যদীচ্ছেদোত্সস্তানং চতুর নিয়মেঘপি ॥ ৮৩। 
নোপোধিতঞ্চ নকঞ্চ নৈক5ক্তমযাচিতম্। নন্দায়াং পূর্ববিদ্ধাযাং কুর্ঘ্যাদৈশবরধ্যমোহিত:1৮8| 

্রক্ষবৈবর্ণে ।__ 
গঙ্গোদকন্ত সম্পূর্ণ, যথা ত্যাজ্যং ঘটং তবেং। স্থরাবিন্দুমমাযুক্তং তৎ সর্ব মদ্যতাং ব্রত্রে৮৫। 

হালাহলং বিষং রৌন্রং কঃ পিবেন্নঢধীর্ন4:। দশমীশেষপযুংক্কাৎ ক উপোষতি দ্ধ তী॥ ৮৬। 

এবং জ্াত্বা মুনিশেষ্ঠ দশমীশেষস:যুত। । বর্জিত। মুনিভিঃ সর্বৈর্বান্দেবমভীপস্ভিঃ ॥ 

গারুড়ে।__বিদ্ধামেকাদশীং বিপ্রান্ত্যজন্ত্েতাং মনীধিণঃ। 
তশ্যামূপোষিহো যাতি দারি্র্ং দুখমেব চ। 

নারদীয়ে।--লববেধেইপি বিপেন্ত্র দশমোকাদশীং ত্যজেৎ। 
্থরায়। বিন্দুন। *প্্টং গঙ্গান্তঃকলসং যৎ।। 

্বদূতৌ পঞ্চগব্যঞ্চ দশম্যা দুষিতং ত্যজেৎ ॥ ৮৭। 

্কান্দে_দ্বাপরাস্তে তু গান্ধারী কুরুবংশবিবর্ধিনী। করিষ্যতি চ সেনানি মুঢ়ভাবাচ্ছিখিধ্বজ ।. 

তেন পুত্রশ তং তন্তা নাশমেষ্যত্যসংশয়ম্ ॥ কল! কাষ্টাপি য| চেব দৃশ্ঠতে দশমী বিভে|। 

একা্থাস্ সেনানি কর্তব্য ন বথঞ্চন। 

মাণোপোবিতাদিযূ তাজেৎ ॥ ৮৩ ॥ একভক্েন নক্তেনেত্যাদিন! কা চিদশক্তাদীনামেকাদণী- 
ব্রতপালনার্ঘমেকভক্তাদিকং বিহিতমন্তি, তদপি বিদ্ধায়াং বর্জনীয়মিত্যাহ নোপোধিতমিতি। 

উপবাপং যথা তথেত্যর্থঃ ॥ ৮৪ ॥ ত্যাঙ্গাত্বে হেতুঃ স্থরেত্যাদিঃ ॥ ৮৫॥ এবং পরলোকে 

ছুঃখহেতুত্বমুক্তং ইহলোকেহপ্যাহ হালেতি। দশম্যাঃ শেষেণ যুক্তামেকাদশীমিতি শেষঃ ॥৮৬| 

শুনে নো দূতৌ র্্মণি পঞ্চগব্যমিব ॥৮৭॥ তত্রান্থরঃ নন্গিহিত ইতি দৈত্যানাং তদুপবাদফলপ্রাথে; 
প্লে ০ পাপা পাপা পাপাসপাাসপীপাও 

ভক্ত ও অযাচিত ব্রত দ্বার উপবাল রক্ষা না করেন। ৮3। ্ধবৈর্তপুরাণে 1 লিখিত আছে,মদ্য- 

বিদুসংযোগে যেরূপ গঙ্গোদবপূর্ণ কুস্ত মদ্যভাগবৎ পরিত্যাজ্য হয়, সেইরূপ দশমীবেশলম- 

স্বিত। একাদণীও অপবিত্র! জানিবে। ৮৫1 কোন্ মৃঢ়মতি ভীতি প্র হৃণাহলবিষ পান করিয়া 

থাকে? কোন্ সত্ব তবান্ বাক্তিই বা দশমীশেষবিদ্ধা একাদশীতে উপবাসী থাকে 1। ৮৬ 

হে তাপসপ্রবর | হরিলাভেগ্স, মুনির! এই ঘকল বিদ্দিত হইয়াই দশমী-শেষবিদ্ধা! একাদশী 

উপবাসের অযোগ)া বলিয়। বর্জন করিয়াছেন । গরুড়পুরাণে লিখিত আছে,হে ছ্িঙ্গগণ ! এইক্প 

বিদ্ধ! একাদণীতে উপবাদ করিলে ছঃখ ও দারিদ্র্য ভোগ করিতে হয় বলিয়াই স্থধীগণ উহা 

ত্যাগ করিয়াছেন। নারদপুরাণে লিখিত আছে, হে দ্বিজসত্তম | গঙ্গোদকপূর্ণ কুস্ত যেমন মদ্য- 

বিন স্পর্শে নষ্ট হইয়া যায়, সেইরূপ দশমীগেশসমন্থিতা একাদশী ও ত্যাজ্যা। দশমীবিদ্ব। একাদশী 

কুসকুরচন্স্থিত গঞ্চগবের স্তায় দূষিত । ৮৭। স্বন্দপুরাণে লিখিত আছে, হে মদুরধ্বঞ্জ | হে 

কাঁঠিকেয় ! ্বাপর যুগের শেষে কুরুকুলবিবদ্ধিনী গান্ধারী দেবী ভ্রান্তিবশে দশমী-সমস্থিত! একা- 

দশীতে উপবাসী ধাকিবেন, সেই জন্ত তদীয় শতপুত্র ধ্বংস গ্রাঞ্ত হইবে। হে ধড়ানন! কলা বা! 



৮ 
] 

৭৮৩ শ্রীশ্াহরিভক্তিবিলানঃ 1 [ ১২শ বিলাস: । 

কিঞ্চ।-_দশম্যৈেকাদশী মত্র তত্র সন্লিহিতোইন্থ্রঃ | বাণ্ঠৈকাদশী যত্র তত্র সন্গিহিতো! হরি 1৮৮। 

কিঞ্চ তত্রেবোমামহেশ্বরসংবাদে ।-- 

্বর্গাপেক্ষ। মহাদেবি তেন ত্যক্ত! ন সংশঙ়ঃ | বাঞ্ছিতং নারকং পৌখ্যং বিদ্ধ কৃত্বা হরেধিনম্ ॥ 

নিহতাঃ পিতরস্তেন দেবতানাং বধঃ কৃতঃ। দত্তং রাগ্যন্ত দৈত্যানাং কৃত্ব! বিদ্ধং হরেরিনম্ ॥ 

পিতৃতিঃ লহিতং বৈরং কৃতং তৈস্থ হুরৈঃ নহ। কারাপয়প্জি বিদ্ধং যে কুর্বস্তি হরিবাসরম্।৮৯ 

কিঞ্চ তত্রৈব।__ 

যে শংসন্তি দিনং বিষোদ্দশিমীবেধদৃষিতম্। জ্েয়ান্তে পাপপুরুষাঃ শুক্রমায়া-বিমোহিতাঃ ॥ 
উপোষণদিনে বিদ্ধে জাগরঃ পৃর্দনং হরেঃ। বৃথ। দানাদি কং সর্ববং কৃতয্েষু কৃতং যথ| | 

উপোষণদিনে বিদ্ধে প্রারন্ধে জাগরে সতি। বিহায় স্থানং তদ্দিষুঃঃ শাপং দত্বাপগচ্ছতি ॥ ৯০ ॥ 

কিঞ্চ।--একাদশীং যদ। বিদ্ধাং কুরুতে চারুলোচনে। দশমীবেধজং পাপং নগ্ঠতে কৃষদর্শনাং ॥ 

ন চাস্তি সংশয়: কশ্চিৎ পুনর্ন কুরুতে যদি। কারাপয়ন্তি যে ত্বজ্ঞাঃ কুটযুক্তাত্ত হৈতুকাঃ ॥ ৯১॥ 

।৮৮। কারয়ন্তীতি বক্তব্যে কারাগয়্তীত্যার্যং।৮7। শংসন্তি কর্তমুপদিশস্তি। নন নস 
পুরুযাঃ বিদ্ধাপ্যবিদ্ধ। বিজ্েয়বেত্যািশাস্্রবিধানাৎ, তত্রাহ শুক্রেতি। তদগ্রে ব্যক্তং ভাবি ॥৯০ | 

কৃষ্ণদর্শনান্শ্ততীতি পাপন্য মহত্য়! প্রায়শ্চিত্তমপি দুর্ঘটং মহহুক্তং। পুনর্ন কুরুতে যদীত্যনেন 

পুনর্ধদি বিদ্ধাং কুরুতে তদা! পুনঃ পাপোতৎপত্তেরনিষ্টমেবেতি বিদ্ধাকরণপাপস্ত মহাভয়ানকত্বমুক্তং। 

_কুটং শাঠ্যং তাযুক্তাঃ। হৈতুকাঃ শুতর্কপরা: ॥৯.॥ নিল ধা দ্বাদণ্টেব মতা মুনিভিরুপবা- 
০০ স্পা সপ জল শত পপ তত পপ আত পপ আপ সপ সপ ক পপ ০ সপ পল পা 

কাষ্ঠা-প্রমিত দশনী দ্বার বিদ্ধ হইলেও একাদশী উপবাসের যোগ্য নহে। আরও লিখিত আছে, 

দূশমীবিদ্ধ! একাদশীতে অশ্থরগণ অধিষ্ঠিত থাকে অর্থাং তদ্দিনকৃত উপবাস-ফল অনুর কর্তৃক 

অপহৃত হয়। শ্রীহরি একাদশীযুক্ত ঘ্াদশীর দমীপবর্ত। ৮. *** তদ্দিনে উপবাসী থাকিলে 
হরি সংপূর্ণ ফল প্রদান করিয়া থাকেন। ৮৮। উক্ত পুরাণে উমা-মহেশ্বর-সংবাদে আরও লিখিত 

আছে যে, হে পার্বতি ! বিদ্ধা একাদশীতে উপবাস করিলে নিঃসন্দেহ স্বর্ণন্থখ বর্ন পূর্ববক নরক- 
স্থথের অভিলাষ কর! হয়। বিদ্ধ! একাদশীতে উপবাস থাকিলে পিতৃগণকে বধ, হুরগণ'ক বিনাশ 

ও দেত্যকুলকে রাজ্য দান কর! হয় ।দশমীবিদ্ধা একাদশীতে উপবাঁপ করিলে অথবা অন্ত ব্যক্তিকে 
উপৰাস করাইলে পিতৃগণ ও দেবগণ সহ শক্রতা সাধিত হয়। ৮৯। স্বন্দগুরাণে আরও লিখিত 

আছে,দশমীবিদ্ধ! এক।দশীতে উপবাসের বিধি দান করিলে সেই পাপাত্মাকে নিঃসন্দেহ শুক্রমায়ায় 

বিমুগ্ধ জানিবে। দশমী-সমদ্বিতা একাদশীপিনে জাগরণ, হরির অর্চন! ও দান প্রভৃতি নিখিল কর্ম 
কৃতত্ পুরুষের কর্ণের ন্যায় নিক্ষল হইয়া! থাকে । যে ব্যক্তি দশমীযুক্ত1 একাদশীতে জাগরণ করে, 
ভগবান্ জনার্দন'তাহাকে অভিশাপ প্রদানপূর্ববক সে স্থান পরিত/াগ করেন।৯*। আরও লিখিত 

আছে,হে সুচারুনয়নে | বিদ্ধ! একাদশীতে ব্রত করিলে হরিদর্শনে দশমী-বেধজন্ত পাতকের 
মোচন হর, কিন্তু পুনর্দার তদ্প ব্রতাচরণ করিলে পাঁতক আরও গুরুতর হইয়া উঠে। কুটযুক্তি- 

পরার়ণ শুষ্কতর্কবদীরই বিদ্ধা-ব্রতের বিধি দিয়! থাকে। ৯১। সুতরাং সেই সকল ব্যক্ষিকে 

পিতৃগণ সহ প্রেতযোনি দর্শন করিতে হয়। দশমীযুক্তা দ্বাদ্শী ধন সন্ততি পুণ্য ও হরিভি- 



১২শ বিলাদ;।] শ্রীপ্ীহরিভক্তিবিলাসঃ | ৭৮১ 

প্রেতযোনিং গ্রপশ্যন্তি পিতৃভিঃ সহিত। নরা: | ঘবাদশী দশমী-বিদ্ধা ধনস 'াননাশিনী। 

_ ধ্বংসিনী সর্বপুণ্যানাং কৃষ্ণতক্তিপ্রণাশিনী ॥ 
তবৈৰ প্রীমার্কডেয়ভগীরথসংবাদে ।__ 

ন স ভাগবতো জো যঃ'করোতি হরেপিনম্। দশমী-বেধস যুক্তং পাপমূলং সদৈব হি॥ 
পুরাণমন্তথা কৃত্বা করোত্যেকাদশীদিনম্। দশমীশেষসংযুক্তং স নরঃ পশ্তসম্ততিঃ | 

বসন্ত চ যৎ পাপং স্ত্রীবালগুরুঘাতিনঃ | দশমীশেধসংযুক্তাং য; করোতি তদাপুয়াৎ 
বৃুষলীসেবনাৎ পাপং শ্বপচীগমনে চ ধৎ। তং পাপং জায়তে বিদ্ধং যঃ করোতি হরেদিনম্॥ 

দশমীশেষসংযুক্তং নিষিদ্ধ বিষুঃনা পুরা । তম্মাডাগবতৈভূপ শোধয়িত্ব! হরেদিনম্। 

উপোধিতব্যং যত্ন পূর্বসঙ্গতিবজ্জিতং ৷ পৃথিব্যাং যানি পাপানি স্থুলনুক্্াণি ভূপতে। 

তেষাং ফলমবাপ্পোতি সশল্যৈকাদশী ব্রতে ॥ কুরুতে বৈষণবো ভূত্বা সশল্যোকাদশীব্রতম্। 
জ্ঞানতোহজ্ঞানতো! বাপি ন স বিষুপ্রিয়ো ভবে | 

কিঞ্চ তত্্ৈবান্তাত্র ।_ 

বিদ্ধামেকাদশীং মোহাদ্দশমীশেষসংযুতাম্। কুর্বব্ন স্থখমাধত্তে ইহলোকে পরত্র চ। 
তন্মাদেকাদশী যুক্ত! দশম নরসতুম। ন কর্তব্যা প্রধত্বেন নিলা দ্বাদশী মতা! ॥ ৯২ ॥ 

যথা চৈকাদশী রাজন্ হাদশী চ তথ! নৃণাং। 
সমানা তৎফলা প্রোভ! ব্রতেইশ্মিন্ চক্রপাণিনঃ 1 ৯৩॥ 

০ ৫৮ ৮০ & 2, হার রা উপ 

আার্থমনজাতেত্যর্থ:॥ ৯২ ॥ সমানা [বিষুদৈবতেন। ততঃ তৎফলাঃ দমানফলাঃ। তত্র হেতু: ব্রত 
পর ও চপ পি স্ ০ সপ 

নাশিনী। উক্ত স্থানে মার্কতেয়-হগীরথ-সংবাদে লিবিত আছে, দশমীবিদ্বা একাদনীতে 

ব্রত করিলে কদ্দাচ ভগবন্তক্ত বিয়া গণনীয় হইতে পারে না। দশমীবিদ্ধা একাদশী 

নিরস্তরই পাতকের মূল। পুরাণ অন্তথ। করত দশমীবিদ্ধা একাদশীব্রত করিগে মেই ব্রতী 
পশুসস্তান বলিয়! কীন্তিত হয়। দশমীখেষবিদ্ধা একাদশীতে ব্রত করিলে বিপ্রঘাতী, নারী- 

ঘাতী, শিশুহস্ত। ও গুরুঘাতীর পাতকে পরিলিপ্ত হইতে হয়। বিদ্ধ! একাদশীব্রতকারী 

বৃষলীগমনজ পাপে ও শ্বপচীগমনজ্নিত পাঁতকে মগ্ন হইয়| থাকে । হে নৃপতে ! পুরাকাণে 

দেবদেব বিষু দুশমী-শেষবিদ্ধা একাদশীতে ব্রতঞ্রণের নিষেধবিধি কীর্ভন করিয়াছিলেন, 
ভাগবতগণ সেই কারণেই সযত্বে দশমীবিদ্ধা একাদশী পরিত্যাগ পূর্বক গ্রহরিবাসর শোধন 
করত উপবাস..করেন। হেনুপ! ধরণীতলে স্কুল বা সুক্ষ যে কিছু পাতক বিদ্যমান আছে, 

দশমীবিদ্ধা! একাদশীতে ব্রত করিলে তৎসমস্ত পাতকের ফলভাগী হইতে হয়। জানত: 
বা অজ্ঞানতঃ বিদ্ধা একাদশীতে ব্রত করিলে সেই বৈষব কদাচ হরির প্্রিয্পাত্র হইতে 

পারে না। উক্তগ্রস্থের অন্তত্রও লিধিত আছে, ভ্রমবশতঃ দ্শমীবিদ্ধা! একাদশীতে ব্রত 

করিলে ইহপর কোন লোকেই হুখপ্রাপ্তির আশ! থাকে না| অতএব হে নরোত্বম ! 
দশমীসমন্থিতাঁ একাদশীতে ব্রত করিতে নাই। বিশ্ুদ্ব' একাদশীত্রতের উপবান করাই 

মুমিগণের মতে ব্যবস্থেয়।৯২। হে নৃপতে | মানবগণের পক্ষে একাদপীও যন্্রপ, দ্বাদশীও সেই, 



৭৮ই শ্ীপ্বীহরিভক্তিবিলাসঃ | [১২শ বিলাসঃ। 

দ্বারকামাহাজ্মো চন্রশর্মাণং প্রতি তৎপিতৃণামুক্কৌ।-- 

বর্জনীয়ঃ প্রযত্বেন বেধে। দশমিসম্ভবঃ। নোচেৎ পুত্র ন সন্দেংঃ প্রেতযোনিমবাপস্তমি 1৯৪। 

হত্যা গচ্ছতি কাশ্থান্ত গঞ্নায়াং পৈতৃকং খণম্। দশমীবেধজং পাপং ন কাশ্তাং ন গঞ্াশিরে ॥ 

ত্রলোক্যপস্ভবং পাঁপং তেষাং ভবতি ভূতলে। সশল্াং ষে প্রকুর্ববন্তি বাসরং কৃষ্ণসংজ্ঞকমূ। 
প্রেতত্বং হঃসহং পুত্র ছুঃসহা৷ যমযাতনাঃ ॥ 

তত্রৈব তং প্রতি শ্রীভগবদুক্তৌ।_ 
পুগ্যং নুসঞ্চিতং যাঁতি কল্পকোটিশতার্জিতন্। সশল্যং যে গ্রকুর্ববস্তি মুক্তিদং মম বাসরম্॥ 

অতএব তত্রৈব ভগবস্তং প্রতি তত্প্রার্থনে ।-- 
দশমীবেধজং পাপং ত্বদ্দিনে মম পূর্ববজৈঃ | যং কতং নাশমায়াতু ত্বতপ্রসাদাজ্জনার্দন ॥ 
সবিদ্ধং ত্বদ্দিনে কৃষ্ণ য কৃতং জাগরং বিভো ॥ তৎপাঁপং বিলয়ং যাতু লবণস্ত যথাভসি ॥৯৫| 
সবিদ্ধং বাসরং যম্মাৎ কৃতং মম পিতামহৈঃ ৷ প্রেতত্বং তেন সংপ্রাপ্তং মহাছ্ঃখপ্রদায়কম্ ॥৯৬। 

ইতি | চক্রপাণেরেব ব্রতদ্বয়মেতং অতন্তত্র সাম্য যুক্তমেবেত্যথা: ॥ ৯৩। দশ বীতি স্বত্ব 

মার্ষম্ ॥ ৯৪ | জাগরমিতি নপুংসকত্বমার্যম্ ॥ ৯ ॥ বিদ্ধং বেধঃ তেন সহ বর্তমানং। সা 

চাখ্যায়িকা তত্রৈব। চন্ত্রশশ্মা বিপ্রঃ শ্রীরুপ্রেকভক্তঃ শ্রীভগবদ্ধিমুখঃ কদাচিৎ স্বপ্নে দৃষ্টর্বিদ্ধ- 
ত্রতেন প্রেতন্বং গতৈম্তৎপিতৃগণৈঃ শ্রীভগবন্তক্যর্থমুপদিষ্টে! দ্বারকাং গত্ব! ভগবন্ক্তমারাধা 

সংগ্রার্থা সপিতৃকো বিষুক্তিং প্রাপেতি ॥ ৯৬॥ হিরণ্যাক্ষবধ প্রসঙ্গে দৈত্যানাং বধং দুফরং দৃষট! 
্র্ষণা তৎকারণং ৃষটঃ শ্রীভগবানাহ শুক্রেণেত্যাদি । কাঁরণমেবাহ্ ্ষর্থমিতি । মদীয়ং 

রূপ। চক্রপাণি হরির এই ব্রতে উক্ত তিথিঘ্ব় সমানই ফলপ্রদ। ৯৩। স্বারকামাহাস্মো চন্্- 
শন্দীর প্রতি তাহার পিতৃগণের বাক্যে প্রকাশিত আছে, হে বৎস! সবযত্বে বিদ্ধ! একাদশী 

পরিত্যাগ করিবে, নচেৎ নিঃসন্দেহ প্রেতযোনি লাভ করিতে হইবে সন্দেহ নাই। ৯৪। 

হত্যাজন্ত পাপ বারাণনীতে বিদূরিত হয়, গম্মাতীর্থে পিতৃখণ হইতে মুক্তি পাওয়া যায়, কিন্ত 

দ্শমী-বেধোখ পাপ কাঁশীঠে ব1 গয়ায় কুত্রাপি বিনাশের সম্ভাবনা নাই। হে বৎস! সশন্য 

(দশমীবিদ্ধ) একাদশীতে উপবাস করিলে ছুঃসহ প্রেতযোনি লাভ হয় এবং অস্থা 

যমযস্ত্রণী ভোগ করিতে হয়। এ স্থানেই তৎ্প্রতি ভগবহুক্তি আছে যে, ঘে পুরুষ মুক্তিজনন 

মন্দিনকে দশমীবেধসমন্থিত করিয়! উপবান করে, তর্দীয় শতকো ট-কল্পসঞ্চিত পুণা বিদূরিত 

হইয়া থাকে। অতএব উক্ত স্থানেই ভগবানের প্রতি তদীয় প্রার্থনাবিষদ্নে উদ্ত আছে ষে, 

হে জনার্দন! মদীয় পূর্বপুরুষের! ত্বদ্দিনে ( একাদশীতে ) যে দ্শমীবেধজন্য পাতক করিয়া- 

ছেন, আপনার অন্ত গ্রহে তাহ! বিনষ্ট হউক। হে কৃষ্ণ! হে বিভো! তীয় দিনে বেধসমন্থিত 

জাগরণ করায় যে পাতক সঞ্চিত হইয়াছে, সলিলে ক্ষিপী লবণবৎ তৎ্নমন্ত বিলীন হউক্।৯৫। 

দশমীবিদ্ধ একা দশীতব্রত করাতে মদী॥ পিতামহগণ মহারেশকর (্রতযোনি লাভ করিয়া" 

ছেন। ৯৬। পন্নগুরাণে ভগবধ্কব্রক্মমংবাদে লিখিত আছে, হিরণ্যাক্ষসংহার প্রসঙ্গে দানববিনাশ 

স্থকঠিন দর্শনে বিধাতা কারণ জিজ্ঞাসা করিলে ভগবান্ বলিলেন, হে বর্মন! ব্রাঙ্মণগণ 
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পায্সে শ্রীভগবহ ক্ষসংবাদে।_. 
শুক্রেণ মোহিত| বিগ্র। দৈতযানাং কারণেন তু। পৃষ্টার্থ, দশমীবিদ্ধং কুর্বন্তি মম বাসরম্।৯৭। 
বাসরং দশমীবিদ্ধং দৈত্যানাং পুষ্বর্ধনম্। মদীয়ং নাস্তি সন্দেহঃ সত্যং সত্যং পিতামহ ॥ 
যাবন্বশম্যা সংযুক্তং করিষ্য্তি দিনং মম। তংপুণ্যং দৈত্যঙ্গাতীনাং স্থরৈরন্তং পিতামহ ॥ 

তেন পুণ্যেন সংপুষ্টো! হিরণ্যাক্ষঃ পিতামহ। 

নিজ্জিত্য বাসবং সহখ্যে হৃতং রাজ্যং দিবৌকসাম্॥ ৯৮ ॥ 
শুক্রেণ মোহিত।ঃ সর্কে দৈত্যানাং বিজয়ায় বৈ । অতে। বিদ্ধ প্রকুর্বন্তি বাসরং মম মানুষাঃ ॥ 

- মার্কগু গচ্ছ ভত্রস্তে ভূলোকন্ত মমাজ্ঞয়! দশমীবেধবিষয়ে মায়াং শুক্রন্ নাশয় ৯৯ ॥ 

শরাবিষ্কোর্বচনং ক্রত্ব। মার্কপ্ডো মুনিসত্তমঃ| সংপ্রাঞ্তোহানমিষারণ্যং যত্ত্র যজ্ঞপুমান্ হরিঃ ॥ 

মার্কগুবচনং শ্রত্ব। খষয়ে! নৈমিষালয়াঃ। শুক্রমায়াবিনিমুক্ত1। বিম্বয়ং পরমং গতাঃ ॥ ১০৪ ॥ 

ইন্্যুয়ায় কথিতং মহাভাগবতায় বৈ। গস্বাশ্রমেষু সর্ধেষু কথিতং বনবাপিনাম্ ॥ ১০১ । 
হিত্ব। শুরুত্য বাক্যানি মার্ক গুবচনাজ্জনৈঃ। ত্যক্তা দখমিসংযুক্ত। বিপ্রাষ্ৈঃ পুণ্যকাজ্িভিঃ | 
পূর্ণ। বেধকুঠরেণ নর! দ্বাদ শিপাদপম্ | ছেদয়স্তি চ যে পাপাঃ কল্লান্তং নার] হি তে 1১০২ 

৭ বাসরমেকাদশীদিনং ॥ ৯ ॥ ৯৭ ॥ মতএব তেন রাঙ্গযাদি হৃতং ॥ ৯৮ | তত্রাধুনোপায়ঃ কঃ ? তত্রাহ 

মার্কগেতি। মানাং শুক্রন্ত নাশয়েতি বিদ্ধোপবাসবচনানি শুক্রমায়াকৃতান্তেবেত্যুপদিস্ত 
তত্রেপবানং নিষেধয়তীত্যর্থঃ ॥ ৯৯॥ পরমং বিন্ময়ং গত! ইতি শাস্মেঘপি তাদৃশমায়।- 

সম্ভবাহ ॥ ১**॥ বনবাপিনাং বনবাপিনঃ প্রতি কশিতং মার্কগেয়েন ॥ ১**॥ পুর্ণয়া 

দশম্যা বেধ এব কুঠারত্তেন ছেদরস্তি তত্র ব্রতদ্বারা। ১২। বেদবলাধপীতি বেদেষু তাদ- 

শুক্রমায়ায় বিমুগ্ধ হইয়া দানববধার্থ ও পুষ্টার্থ দশমীবিদ্ধ! একাদশী ব্রত করেন। ৯৭। হে 

পিতামহ! আমি পুনঃ পুনঃ সত্য করিয়া বগিতেছি, দশমীববদ্ধা একাদশী দৈতাগণের 

পুষ্টিবঞ্ধিনী সন্দেহ নাই। হে পিতামহ ! যাবৎকাল দশমী-বিদ্ধা একাদশীতে উপবাস করিবে, 

তাবংকালকৃত নিখিল পুণ্যই দেবগণ কর্তৃক দানবদিগকে প্রদত্ত হইয়াছে জানিবে। এই জন্ত 
হিরপ্যাক্ষ দৈত্যরাজ সেই পুণ্যদ্বার। পরিপুষ্ট হইয়া সখরে দেবেন্দ্রকে পরাজয় পূর্বক স্থরগণের 
রাজ্য হরণ করিয়াছিল । ৯৮। মন্ষ্যেএ! শুক্রমায়ায় বিমোহিত হইয়। দানবজয়ার্থ দশমীবিদ্ধ! 

একাদশী ত্রত করিতেছে; অতএব হে মার্কণেয়! তে'মার মঙ্গল হউক্, তুমি মদীয় 

আদেশে ধরাঁতলে গমন পূর্ব্বক দশমীবেধবিষয়ে শুক্রমায়! বিদুরিত কর ।৯৯। মহিপ্রবর 

মার্কপ্ডেয় হরির এই কণা শ্রবণ পূর্বক যজপুরুষ হরিকতৃ* অধিষ্ঠিত সেই নৈমিযারণ্যে 

গমন করিলেন। নৈমিষকাননবাসী খধির! মার্কগ্ডেয়ের কথ! শুনিয়া অতীব বিশ্বয় প্রাপ্ত 
হইপেন এবং শুক্রমায়া হইতে পরিমুক্ত হইলেন। ১**। তৎপরে মার্কপ্ডেয় মহাভাগবত 

ইন্দদযায়কে বলিয়া ঝাননাশ্রমিগণের আশ্রমে উপনীত হইয়৷ তাহ'দিগের সক'শে এঁক্প বর্ণন 

করিলেন। ১*১। তদনস্তর মার্কণেয়ের আজ্ঞাধীন পুণ্যকামী দ্বিজাদি সকলে শুক্রবাক্য অতি- 

করম পূর্বক দশমীবিদ্ধ! একাদশী বঙ্দন করিলেন। ১*২। যে সমস্ত গাপী বাকি দ্বাদশীরূগ 
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ভবিষ্ে মার্কেয়পুরাণে চ।-- 

পূর্ণা-বিদ্ধামুপাস্তে কো নন্দাং বেদবপাদপি । 

কো! বেদবচনাত্তীত গোসবে গাৎ নিহন্তি বৈ ॥ ১০৩। 

দশমীশেষসংযুক্তমাশ্রয়েৎ কো ব্রতং ব্রতী। তন্মাদেকাদশী ত্যাজ্যা দশমীপলমিশ্রিতা। 

উপোধ্যা দ্বাদশী শুদ্ধা জয়োদশ্যান্ত পারণম্ ॥ 

কৌ্শে ব্রঙ্গবৈবর্তে চ প্রীব্যাসস্থতসংবাদে ।__ 

সথগুণ্যৈকাদী সত যদি শল্যবিবঞ্ভিত। | কর্ত,নিরয়পাতায় সশল্য। দমুসোিতা। 

শল্যং বেধ ইতি প্রোক্তং পুরাণার্থবিচক্ষণৈ: ॥ ১৭৪ ॥ 

কিঞ্চ তত্রৈব শ্রীস্ৃতশৌনকসংবাদে ।__ 

যে তু মিথ্যাভিধানেন মোহয়ন্তি নরা ভূবি। বিমূঢ়াঃ পাপিনস্তেষাৎ রৌরবং শরণৎ চিরম্।॥ 

অধ্যাপয়স্ত্যবিজেয়ৎ পণ্ডিতশমনযবুদ্ধয়ঃ। কারয়ন্ত্যবুধা লোকে ্বাদশী দশমীযুতাম্॥ 

যে কারয়ন্তি কুর্বন্তি ঘ্বাদশীং দশমীষুতাম্। শুদ্ধয়ে তনুখং বীক্ষ্য নুধ্যদর্শনমাচরেৎ॥ 

নমো নারায়ণায়েতি জপেঘ! দ্বাদশাক্ষরম্। 

বরাকাঃ কিমু জানস্তি প্রাণিনঃ কাধ্যনিশ্চয়ম্ | ১০৫ ॥ 
সপ পাপী পতি পপ ৮ 

শাদি নানি ন সন্তোব। সংস্থপি তঘলাৎ ক উপান্ধে, অপি তু নকোহপি। কথক্িৎ 

পূ্ববৃত্তীনামপি বচনানং পরবচনৈর্বাধিতত্বৎ। তত্র দৃষ্টান্ত । গোমেধে পূর্ববৃত্তমপি 

গোবধং কঃ কুর্য্যাৎ, অধুনা কলিকালে তগ্নিষেধাং। এবং শুক্রমায়াদিনা কথিত পূর্ববং বৃনতা- 

নীমপি বিদ্ধোপবাসবচনানামধুনা শ্রীভগবদাজয়া মার্কগেয়বচনেন নিথিদ্বত্বাৎ পুনর্কিদ্ধোপবাদং 

কঃ কৃর্ধ্যাদিত্যর্থ; ॥ ১*৩॥ যদি শল্যবিবঞ্জিতৈকাদদী সমুপোধিত! তদ। নুপুণ্যা। পরমমজল- 

কারিনীত্যর্থ:। সা চেৎ সশল্যা সমুপোধিতা তদা কর্ভস্তদ্ তকঞ্জুনিরয়ে পতনায় তবতি 

সৈব ॥ ১*৪॥ অধুনা বিদ্ধোপবাসোপদেশকান্িন্দতি যে ত্বিতি সার্দৈশ্চতুঠিঃ। অবিজেয়ং 

য়ং জ্ঞাতুমশক্যমপ্যন্যানধ্যাপযন্তরীতি ॥ ১*৫ ॥ বিদ্ধাকরণে চ মহাদোষবিশেষং পুনরাহ হিংসিত 
পেপে ০ শা শা শা শী শা *  পস 

০০০০
০ 

তরুকে' পূর্ণ দশমীবেধব্বপ কুঠার যোগে কর্তন করে, তাহারা আকন নর কমধ্যে অবস্থিতি 

করে। ১,২। ভবিষ্যপুরাণে ও মার্কেয়পুরাণেও লিখিত আছে, হে বৎস! বেদবিধি বিদ্- 

মানেও কে পূর্ণ। বিদ্ধ একাদশীতে উপবাসী থাকে? কোন্ জনই ব৷ বেদাজাধীন গোমেধ- 

যজানুষ্ঠান পূর্বক গোহত)। করে ?1১*০। কোন্ ব্রতীই বা দশমী শেষ-সমন্থিত ব্রতের আশ্রয়ী 

হয়? সুতরাং দশমীপলসংযুক্ত একাদশী বর্জন পূর্ববক শুদ্ধ। একাদশীতে উপবাসী থাকিয়া 

অয়োদশীতে পারণ করা কর্তব্য । কৃর্মপুরাণে ও. ব্রক্মবৈবর্তপুরাণে ব্যানস্ৃতসংবাদে লিখিত 

আছে, হে স্থত! শল্যহীন একাদশী সম্যক উপোষিতা হইলে পরমকল্যাপরূপিনী হইয়! 

ঘাকেন, কিন্তু সশল্যা একাদশীতে উপবান করিলে তিনি নিরয়পতনের হেতু হন। পুরাণ' 

বিদগ্ণ কর্তৃক শল্যই বেধ শব্দে কীত্তিত হয়। ১*৪।  স্থলেই হুত-শৌনক-সংবাদে প্রকা- 

শিত আছে, যে সমস্ত মূ়মতি পাপাত্ম! ধরাধাষে বৃথা ব্যবস্থা ঘার! মানবের মোহ উৎপাদন 



১২শ বিলাস: ] প্ক্রীহরিভক্তিবিলাসঃ | ৭৮৫ 

ধিগৃথিগ্ মুঢধিয়ঃ পাঁপান্ ধর্শবিপ্রবকারিণঃ | হিংসিঙো ভগবাংস্তেন দ্বাদশী দশমীযুত!। 

কুতা যেন দ্বিজশ্রে্ঠ সম্য গুক্ং ময়! তব। সংস্থিতো ভগবান্ কৃষ্ণদবাদশীরূপধৃক যতঃ । 

তম্মাদসংশয়ং ত্যাজ্যা ছাদশী দশমীযুতা! ॥ ১০৬ ॥ 

কিঞ্চ।-_. 

দ্বয়োর্র্বিবদতো: শ্রত্ব! ঘবাদশীং সমূপোষম়েৎ | পারণন্ত জয়োদশ্তামেষ শাঙ্বিনির্ণয়ঃ ॥ ১০৭ । 

স্বাদশী দশমীযুক্ত। যত্র শাস্ত্রে প্রতিষ্ঠিত | ন তৎ শান্ত্রমহং মন্যে ষদি ত্রন্ধ। শ্বয়ং বদে ॥ ১০৮ | 

অতএব নারদীয়ে | _ 
বহুবাক্যবিরোধেন সন্দেহে! জায়তে ঘদ।। উপোষ্য। দ্বাদশী তত্র অয়োদস্তান্ধ পারণম্॥ 

শ্রীমার্কগেয়েন চেন্তদ্যক্ং প্রতি শ্রভগবদাজায়াঃ গ্রতিপালনে ।-- 

বিবাদেষু চ সর্বেষু ঘ্বাদশ্যাং সমুপোষণম্। পারণং হি ত্রয়োদশ্যামাজেয়ং মামকী মুনে। 

হেতৃবাদে। ন কর্তব্যো হেতুনা পততে নরঃ ॥ 

ইতি হাভা755॥ বুতবববত বিবাদেননিশচদেপি জাতে বিছা পরিতাঙয শু 
দ্বাদশ্তেবোপোষ্যেতি সনিশ্চয়ম'হ দ্বয়োরিতি ॥ ১*৭ ॥ ননু শাস্তদৃষ্টেরবিবাদঃ তত্রাহ ছ্বাদশীতি। 

অহং দেবব্যালঃ ॥ ১০৮। বিদ্ধাবর্জনমেব তিথিক্ষয়দিনোপবাপ দোষদর্শনাদিন। । একাদশীদিনন্ত 

করে, চির'দন রৌরবাখ্য নরকে তাহার্দিগকে অবস্থিতি করিতে হয়। যে সকল ব্যন্কি 

পাগ্ডত্যাভিমানী হইয়া! অবিজ্ঞেয় অধ্যাপন। করেন, যে সমস্ত মুঢমতিরা সংসাতে মানবগণকে 

দ্বশমীবিদ্ব। একাদশী ব্রত করায় এবং যে সফল ব্যক্তি এরূপ দশমীবিদ্ধ! ঘাদশীব্রত সাধন 

করে ব৷ অন্ত দ্বারায় সম্পাদন করায়, তাহার্দের মুখ দর্শন করিলে নুরধ্যাবলোক” দ্বার! গুদ্ধি- 

লাভ করিবে। গথব। "নমো! নারায়ণায়” মন্তব 'কন্ধ! স্বাশ।ক্ষর মন্ত্র (ও নমে। ভগবতে বান্থ- 

দেবায়) জপ করিবে। ক্ষুদ্র খ্ক্তিরা কি আবগণের ক্রিন্না নিশ্চিতরূপে অবগত 

হইতে সমর্থ হয় ?। ১০৫। ধর্মলোপকারী মুড়মতি পাপাত্মাদিগকে ধক্ ! হে ছ্বিজোত্তম ! আম 

ত্বংসকাশে নিশ্চিত বলিতেছি যে, যে ব্যক্তি দশমীবিদ্ধ স্বাদ্বশীতে উপবাস করে, তাহাকে 

ভগবঘধিদ্বেষী বলিয়া অবগত হইবে । কেননা, ভগবান্ হুরিই ছাদশীরূপ পরিগ্রহ করিয়াছেন 

স্রতরাং দশমীবিদ্ধ! হ্বাদশী পরিত্যাজা, তাহাতে সন্দেহ নাই। ১০৬; আরও লিখিত আছে, 

বা্দিঘধয়ের পরম্পর বিবাদস্থলে কৃতর্কবলে কোনবূপ স্থিরনিশ্চয় ন! হইপেও তথশ্রবণ পূর্ববক বিদ্ধ 

ত্যাগ করত বিশুদ্ধ ঘ্বাদশীতে উপবাস ও অয়্োদশীতে পারণ কর! কর্তবা $ ইহাই শাস্ত- 

নির্ণয় ১*৭। যে শাস্ত্রে দশমীবিদ্ধ। দ্বাদশী প্রতিষ্টিতা আছে, ব্রদ্ধোক্তি হইলে ও তাহা! আমার 

নিকট শাস্ত্র বলিয়া গ্রাহ্য নহে ।১০৮। নারদ শরাণে লিখিত আছে, যে স্থলে বু বাগ বিতণ্ড| হ্তু 

সন্দেহের উৎপত্তি হয়, তথায় হ্বাদশীতে উপবাস পূর্ববক অয়োদশীতে পারণ করাই কর্তব্য। 

মার্কপ্ডেয কর্তৃক ইন্ত্ছায়ের প্রতি ভগবদাজাপালনে লিখিত আছে, হে খষে | যত কিছু বিবাদ 

ঘটে, তৎসমন্তেই আমার এই আদেশ যে, দ্বাদশীতে উপবাস পূর্ব্বক অয়োদশীতে পারণ কর্তব্য, 

৯৯ 



৭৮৬ গরশ্হরিতক্তিবিলাঁদঃ। [ ১২শ বিলাসঃ। 

অতএব পি-ামহঃ|-- * 

একাদশীদিনক্ষ-ঘ্ উ বাগং করাত যঃ। তন্ত পুত্র! বিনশ্যন্তি মঘ।য়াং পিগুতো৷ যথা! 1১*৯॥ 

দিনক্ষণ তু ন: প্রান্তে নোপোষ্যা'শমীযুত| | যদীচ্ছেৎ পুত্র জৌত্রাণাং বৃদ্ধিং সম্পদ মাত্মনঃ0১১৭ 

বাসঃ1- | 

একাদশীদিনে ক্ষীণে উপবাপী ভবেদ্যৃহী | অন্নভাবে নিরুদ্ধে| বা! সঙ্কল্লাদ্ব। বিশেষত; 
ধন্মহানিশ্চ ভবতি সন্তিনশ্যতি ঞরবমূ। তপ্যাঘুঃ ক্ষীরতে নিত্যং সংবৎসরমিতি শ্রুতি; | 

অতএৰ গোভিলঃ।-- 

একাদশ্াং যদ। ত্রহ্মন্ দিনক্ষয়তিথির্ভবেৎ। তদ। হ্যেকাদশীং ত্যক্ত।। দ্বাদ্বশীং সমুপোষয়েখ॥ 
তত্র ক্রতুশতং পুণ্যং ভ্রয়োদশ্যান্তধ পারণম্ ॥ 

শ্রীনারদীয়ে।__ 
ক্ষয়ে বাঁপ্যথবা বৃদ্ধৌ সংগ্রাঞ্ধে বা! দিনত্রয়ে । উপোষ্যা ছবাদশী শুদ্ধ। ত্রয়োদশ্যাস্ত পারণম্ ॥,১১ 
কিঞ্চ।_-দখম্যেকাদশী বিদ্ধা পরতে] দ্বাদশী ন চেং। দ্বাদশী তু তদোপোষ্য ব্রয়োদশ্যান্ত পারণম্। 

পৌর্শে ।__দিনক্ষয়ে তু সশ্্রাপ্তে উপোষ্যা দ্বাদশী ভবেং। দশমীশেষসংযুক্তাং ন কুব্বীত কদাচন॥ 
কিঞ্চ।__তিথিবৃৌ তথা হ্রাসে সংপ্রাণ্ে বা দিনক্ষয়ে | সন্দিগ্ধেযু চ বাকোযু দ্বাদণীং সমুপোষয়েৎ 
ব্রান্ষে 

তিথিচ্ছেদে তু সংপ্রাথ্ধে ঘা'শীং সমুপক্রমেং । গারয়েছৈ ত্রয়োদশ্াং যদীত্েছ্ছেয় আাগ্নঃ॥ ১২ 
জপে হোমে তথ। দানে ত্রাক্ষণান'% তর্পণে পারণে চাপি রাজেন্দ্র প্রশস্তা চ ত্রয়োদশী ॥ 

ক্ষয়ে! দশম্যাঃ শেষাল্গবৃত্তাবেব শ্যাৎ। অতন্তপ্দিনং বিদ্ধমেব তশ্মিন্ য উপবাসং করোতি ॥১০ন 

দশমীমুতেতি ছাদশীক্ষযব্যাবৃত্যর্থং 1১১৯ ॥ ক্ষয়ে তিথিক্ষয়ে। দিনত্রয় ত্র্যহম্পর্শ ইত্যর্থ;: | এবং 

ত্রয়োদশীবিয়োগসংযোগাভ্যাং ভেদঃ ॥ ১১১ ॥ তিথিচ্ছেদে তিথিক্ষয়ে | ১১২ | যচ্চোক্ং বিষু- 

তাহাতে হেতুবান নিশ্রয়োজন,হেতুঝদ করিলে নিরয়গামী হইতে হয়, অতএব পিতামহ বলিয়া. 
ছেন, একা দশীদিনক্ষয়ে (দশমী একাদশী ও দ্বাদদশী এই ত্রাহম্পর্শে ) উপবাস করিলে মঘায় 

পিগুদানবৎ তীয় পুত্রসমূহ ধ্বংস প্রাপ্ত হয় ।১০৯। স্বীয় পুত্র-পৌতাদি-বৃদ্ধি ও সম্পদ্লাভের 
বাসন। থাকিলে কদাপি দিনক্ষয়ে (ত্রযহম্পর্শে ) দশমীসমদ্থিত। একাদশীর উপবান করিবে ন! 

1১১০। ব্যান বলিয়াছেন যে, অল্লাভাবে নিরুদ্ধ হইয়। কিছ্ব। কামনাভেদে দিনক্ষয়ে উপবাস 

করিলে সেই গৃহীর ধর্মলোপ হয়, সন্ততি বিনাশ পায় এবং নিত্য সংবংসর প্রমিত পরমামুর হাস 
হয় অতএব গোভিলের উক্তি আছে যে, হে ব্রন্মন্! একদশী পরি ত্যাগ পূর্ববক দ্বাদশীতে *প- 

বাস করিয়। অয়োদশীতে পারণ করা বিধেয় | তাদৃশ পারণ শতঘজী: ফল দান করে।১১১। আর ও. 

লিখিত আছে দশশীসমন্থিতা একাদশীর পর দ্বাদশী না থাঞ্লে শুদ্ধা ্বাদশীত উপবাস পূর্বক, 
আরয়োদশীতে পারণ করিবে। কৃর্পুরাণে লিখিত আছে, ত্র্যহস্পশ ঘটলে দ্বাদশীতে উপবাস, 
কর্তব্য, কদাপি দশমীবিদ্ধা! একাদশীতে উপবাস করিবে না। আরও লিখিত আচে, একাদসীর 
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স্কানদে চ।-- 

একাধস্ঠাস্ত বিদ্ধায়াং নোপবাসার্চনাদিকম্। দ্বাদস্তামেব তং কুধ্যাৎ ভ্রয়োদস্ঠান্ত পারণম্। 

শতযজ্ঞাধিকং পুণ্যং মুক্তিরেব মহাফলমূ ॥ 

কিঞ1--উত্ধং হরিদিনং ন স্তাদ্দাদশীং গ্রাহয়েত্ততঃ | ছবাদস্থামুপবাসোহত্র ত্রয়োদস্থাস্ পারণমূ্। 

এবং কুর্বন্ নরে। ভক্ত্য। বিষুঃসা ধুজামাপ্ল যাং। অন্যথা কুরুতে যস্ত সযাতি নরকং ফ্লবম্ 1১১৩ 
একাদশী খধীণাস্ত ঘবাদশী চক্রপাণিনঃ 1১১৪ ॥ 

অত এব মার্কতেয়েন্জ্ছ্যুম়মংবাদে | - 

- একাদণী খষীণাস্ত হ্বাদশী চত্রপাণিনঃ | তৎ কথং দ্বাদশী ভূপ নোপোষ্য। ক্রিয়তে জনৈঃ ॥১:৫॥ 

বহস্তাদৌ।-_পারণস্ত ন কর্তব্যমুপোধ্যকাদশীমিহ। রয়োদস্তাং নরৈমিভ্যং ধর্নবৃদ্ধিমভীপতি- 
বিত্যার্দি। তত্রাহ জপ ইতি । এবং ভ্রয়োদশী-পাঁরণ নিখেধ-বচনানি অয়োদস্টাং দ্বাদশীসপ্তাবে 

ঘ্বাদশ্যতিক্রমেণ অআয়োদশ্টাং পারণব্ষয়াণি জ্ঞাতব্যানি। এতস্চাগ্নে বিবুতং ভাবি ॥১১৩। যদ্চপো- 

কাদশ্পি ভগবত এব তিথিঃ তথাপি ঝমীণাং সম্বঞ্জেনৈব দ্বাদশী চ সাক্ষাচ্চক্রপাণেরেবেতি ছাঃশ্ট। 

মাহাম্ম্যবিশেষার্থমুক্তং 1১১৪। শ্রীমার্কগ্ডেয়েন পূর্বমেকাদশ্তুপবাসো! দ্বারস্ঠাধ্চ পারণমিত্যুক্তা- 

নন্তরধ্ধ বেধসংশয়াদৌ সতি দ্বাদশ্যপবাসন্্য়োদস্াং পারণমিত্যুক্তং তত্র গর্বতরস্প্রসিদ্ধৈকা- 
» দশীরতপরিত্যাগন কথঞিদ্দোষঃ স্তাদিত্যাশঙ্কয়া মহা রাজে্দুয্ন্েন পৃষ্টে সতি ঘ্বাদপ্তাপবাসেনৈব 

সর্বদোবক্ষয়ো মহাফলঞ্চেতি ছ্বাদশীমাহাত্মযং প্রীমার্কগেয়েনোক্তৎ লিপতি একাদশীত্যাদিনা 

পাপনাশিনীত্যন্তেন ॥১১৫॥ ফনং মোক্ষা্দি, ভোগশ্চ বিষয়স্থখ'দিস্তয়োর্বর্ধনী। গাঠান্তরে ফলং 

বৃদ্ধি বা হাস ঘটিলে অথবা ত্রযহম্পর্ণ হইলে কিংব। বাক্যবিগোধে সংশর উপস্থিত হইলে দ্বাদ-. 
শীতে উপবাম কন্তব্য। ব্রহ্গপুরাণে পিখিত আছে, তিথিক্ষযস্থণে দ্বাদশীতে উপবাস পূর্ব্বক 

জ্রয়োদনীতে পাঁরণ করাই কল্য।ণ-কামীর কর্তব্য । ১১২। হে নৃপেন্ত্র! ত্রয়োদশীতিখিই জপে, 

হোমে; দ্বানে, বিগ্রগণের প্রীণনে ও পারণক্তিগ্ায় প্রশস্ত । বন্দপুরাণে লিখিত আছে, বিদ্ধ 
একাদশীতে উপবান বা৷ পুজাদি কর| অকর্তব্য। দ্বাদশীতে £ সকল কাধ্য সম্পাদন পূর্বক 
জ্রয়োদশীতে পারণ করিবে তাহা হইলে শতযজ্ঞাধিক পুণ্য ৪ মহাফণ মেক্ষ প্রাপ হইতে 

পারিবে। আরও লিখিত আছে, দশমীবিদ্ধব! একাদশীকে হরিবাসর বপিয়। গণন। করা যায় 

না, সুতরাং দ্বাদশীই গ্রাহথা। এখানে দ্বাদণীতে উপবাস ও ভ্রয়োদশী:5 পারণই বোদ্ধবা। 

এইরূপ তক্কি সহকারে ব্রতের অনুষ্ঠান করিলে হরিসাযুঙ্গারূপ মুক্তি লাভ ঠ%, *17 বিপরীতা- 

চরণে নরকে গতি হয় সঙ্দেহ নাই ।.১১৩। একাদশী খাঁষগণের এবং ছাদরশ। হরির তিথি 
বণিয়! নির্দিষ্ট । ১১৪ । মার্কতেয়-ইন্্রু/য়সংবাদে মার্কগ্েেয়ের উক্তি আছে, হে নুপতে ! 

জিজ্ঞান্ত হইতে পারে যে, যখন একাদশী ধাধিগণের ও স্বাদশী শ্রীহরির তিথি হঃল, শুখন 
মানবগণ ধাদশীতে উপবাসী না থাকে কেন ইহার উত্তর এহ যে, হে নৃপ.ত! একানণা। 
কেবল কল্যাবরূপিনী; ব্বর্গহ্থখ ও বিষরনখাদদি“বদ্ধিনী, এই হেতু পূর্বের তাধ-প্রধান! ঘ্বাদশীংক 

' সোঞ্ধার্থিকা বলিঘ। বর্ণন কর। হইয়াছে। ১১৫--১:৬। হে নৃগতে ! একাদশী দেহ ও ম্বাদশী 



৭৮৮ ীগ্রহরিভক্তিবিলাসঃ [ ১২শ বিলামঃ। 

এয। নিঃশ্রেয়সী ভূগ ফলভোগবিবর্ধিনী। মোক্ষাত্ত্িকা পুরা প্রোক্তা বাদী প্রবরা! তিথিঃ 1১১৬ 

একাদশী শরীরন্ত পুরুষে দ্বাদশী স্থৃতা। ছ্বাদস্টামুপবাসেন সিদ্ধ! ভূপ সহল্রশঃ। 

চঞ্রবত্তিত্বমতুলং সংপ্রাপ্ত। অচলাং ভ্রিয়ম্। চতু্দশৈতে সঞ্জাতা বলিনশ্চক্রবর্তিনঃ 

[বণ ংশান্তে মহাবীরা ছুষ্টদৈত্যনিবর্থণাঃ ৷ উপোষ্য দ্বাদশীং শুদ্ধাং যাবজ্জীবং ব্রতান্ধি ভাঃ। 

চক্রবর্তিত্বমাপন্। তৃক্ত।। ভোগান্ সুখানি বৈ। কুবলাশ্বো বিশ্বগন্ধির্থরিশ্ন্ত্র! নলঃ পৃথুঃ। 
মরুত্তে! ভরতশ্চৈব কার্তবীর্ধ্যশ্চ ট্হহয়ঃ | মান্ধাত৷ সগরে! রামঃ ককুৎস্থে। নহষস্তথা ॥ 

উপোধষ্য দ্বাদশীং পুণ্যামপরাঞ্চ বিবর্জ্য তু । তৃত্ত! হ্ব্গনখান্তেতে চক্রবতিত্বমাগতাঃ ॥ ১১৭ ॥ 

জনকান।ং মৃহীপাল দ্বাদস্তাং সমুপোষণে। সপ্তত্য। সম্ততিযুক্তা। সংসিদ্ধিং পরমাং গত 

পুরুকুংনো মহাপালো! দ্বাদশ্যাং দমুপোষণে। সিদ্ধিঙ্গতঃ পরিত্যজ্য কম্মবন্ধং দুরাসদম্॥ ১১৮ 

মান্ধা ঠ৷ যৌবনাশ্শ্চ দ্বাদশ্তাং সমূপো।ষণে। সংগ্রামে নিধনং প্রাপ্য সংগ্রাঞ্ধঃ পরমং পদম্ ॥ 

শাকুন্তলো “হীপালো দৌন্মস্তিরপরাজিত:। ছাতশ্তামূপবাসেন গতন্তদ্বৈষঃবং পদ্ম ॥ 
নৈণ্যঃ পুরূরব! ভূপ পালর্িত্বা ধরাতলম্। ধরণীধরমভার্চ্য দ্বাদশীষু সদা পুনঃ 

গতণুদৈষ্ণবং লোকং দাহ প্রলয়বঙ্জিতম্। এতে রাজর্বয়ে! ভূপ ছাদশ্াৎ সমুপোবণৈঃ। 

নিদ্ধিং পরমিকাং প্রাপ্ত। যে দিজাপ্তান্ শূণুষষ মে। যাবক্রীতশ্চ বৈদর্তো মাগুব্যঃ কৌশিকো মুনিঃ। 

ভংদ্বাজন্তথা কণ্ঃ গভযোনিস্তথা মুনিঃ। অষ্টাশীতিনহম্াণি মুনীনামুর্ধরেতসাম্। 
পরয়ান্তি স্যন্দনন্ত গ্রে তিমিরারেজননাধিপ | তে সর্ব পরমাং সিদ্ধিং ছ্বাদস্তাং সমুপোষণে। 

ময়। সহ গত। তূপ কথস্তে সংশয়ো। ভবে । হ্বাদশীবাসরং রাজন্ হরিগুহং প্রকীর্ভিতম্। 

নিরাপবাধং লোকেহশ্থিন্ শুদ্ধং বৈষ্ণববল্লভম্। তম্মাতুপ ন সন্দেহ: কর্তবে। দ্বাদশীং প্রতি 

বিশেষফলদ! প্রোক্তা দ্বাদশী পাপনাশিনী ॥ ১১৯ । 

স্ব্গাদিন্বখং তন্ত ভোগেন রহিত। মোক্ষাত্মুকত্বাৎ ॥ ১১৬ ॥ অপরাম্ একাদশীং ॥ ১১৭ । ছুরা- 

সদদাম্ অন্ৈদুর্নভাং পিদ্ধিং। পাঠাস্তরে দুষ্পরিহরং কর্ণ বন্ধং ॥১১৮ ॥ নিঃশেষেণ আ সম্যক অগ- 

পুরুষ বলিয়া স্থত হইয়াছেন । সহত্র সহশর ব্যক্তি দ্বাদশীতে উপবাস পূর্ববক সিদ্ধি লাভ করত 

অতুল চক্রবঙ্িত্বপদ ও অচলা রী প্রাপ্ত হইয়াছে । হরির অংশস্বরূপ বক্ষামাণ চতুর্দশসংখ্য 

ব্যক্তি মহাবল, চক্রবর্তী, মহাবীর্যযবান্ ও ছুষ্টদৈত্যনিস্দন হইয়াছিলেন। এই সকল ব্যক্তি 

আজীবন ব্রতধারী হইয়া শুদ্ধ! দ্বাদশীতে উপবাস পূর্বক সার্ববভৌমপদ লাভ করত স্থখসভোগ 

উপভোগ করিয়! গিয়াছেন। উক্ত চতুর্দশ জন কুবলাশ্, বিশ্বগন্ধি, হরিশ্চন্দর, নল, পৃধু, মরুত, 

ভরত, কার্তবীর্য্য, হৈহয়, মান্ধাতা, সগর, রাম, ককুতস্থ ও নহুষ নামে প্রনিদ্ধ। এই সকল 

বাক্তি একাদশী বজ্জন পূর্বক পুণাকপিণী দ্বাদশীতে উপবাসী থাকিয়া হ্বর্গহুখ উপভোগ করত 

চক্রবর্ডিপদ্ লাভ করিয্বাছিলেন। ১১৭ । হে রাজন্! জনকবংশীয় সপ্তুতি সংখ্যক লন্ভতি দ্বাদশীতে 

উপবাস পূর্বক পরমা সিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। পুরুকুৎসনামক নৃপতি দ্বাদশীতে উপবাস পূর্বক 

ুম্পার কর্মবন্ধ ছেদন করিয়া সিদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ১১৮। যুবনাশ্বতনয় মান্ধাতা ছাদশীতে 

উপবাস পূর্বক রণে কালগ্রাসে পতিত হইয়া পরমপদ লাভ করিয়াছিলেন। অপরাজেয় 



শশা শি তত ক সিল শা? শসা পপ শপ 

১২শ (বিলানঃ। সতী ঈহরিভক্তিবিলাসঃ। ৭৮৯১ 

'অথ সম্পূর্ণা,পক্ষণেন বিদ্ধালক্ষণস্। 

স্কান্দে।-- 

প্রতিপং-প্রতৃতয়ঃ সর্ব! উদরাদোদস্াপ্রবেঃ। সম্পূর্ণা ইতি বিখ্যাত হরিবাসরবর্জিতা ৪১২৯ 
গারুড়ে শিবরহস্তে চ |. 

উদয়াঁং গ্রাক্ যা বিপ্র মুহূর্তঘয়সংযুতা। সম্পূর্ণেকাদশী নাম তত্রৈবোপসে্গৃহী ॥ ১২১॥ 
সস সপ পপি সসসসপগহহপপরাপরট স্্শ ও ৬ পেশ এত 

গত। বাধা ন্মিন। পাঠাস্তরে নির্গত আত্মাপরাধোস্তবং ফলং যম্মাৎ তৎ ॥ ১১৯ ॥ এবং সর্ব 
_ বিদ্ধা পরিত্যাজ্যেতি নিশ্চিতমূ। তত্রাপেক্ষিতং বিদ্ধালক্ষণং সম্পূর্ণীলক্ষণভিন্নত্বেন লিখতি 

প্রতিপদিতি ত্রিভিঃ। রবে: উদয়াৎ একমুদবয়মারভা আউদয়াৎ অন্যোদয়াবধি যদদি স্থস্তদা 
সম্পূর্ণ ইত্যর্থ;ঃ। হরিবাসরঃ একাদশী তথ্ঞঙ্জিতাঃ। সচ নৈতাদৃশঃ কিন্তু উদয়াৎ পূর্ববং 
ূহূর্দ়ং যন্সৌ তবতি তদৈব সম্পূর্ণ; স্তাদিত্যর্ঘঃ ॥ ১২*॥ তেব শ্ীগরুড়পুরাণাদিবচনৈ- 
দর্শয়তি উদয়াদিতি দ্বাভ্যাং। গৃহীতি বিদ্ধায়াং কেচিছপবাসং ব্যবস্থাপয়স্তি তৎ-পরিহাার্থ, 
রি এর 

শাকুকল দৌমসনি (ভরত) রাজা দ্বাদসীতে উপবাঁস পূর্বক বৈষ্কবপদ লাভ করিস্বাছিলেন। 
হে রাজন্! টৈণ্য ও পুক্ধরবা বহ্মতী রক্ষণ এবং নিরন্তর ছ।দশী তিথিতে পর্থীধর অনস্তের 
অঙ্চন! করিয়। দাহ-প্রলয়রহিত বৈষ্ণবধামে প্রস্থান করিয়াছিলেন। হে ভূপ! এই 
সমস্ত নৃপ্রেষ্ঠগণ ছ্ব'দশীতে উপবাণ পূর্বক তৎফলে পরমা সিদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছেন। যে সমস্ত 
দ্বিঙ্নাতিরা দ্বাদ্ুপবাস করত পরম! গতি প্রাপ্ত হইয়াছেন, অতঃপর মৎসকাশে তাহাদিগের 
নাম শ্রবণ কর।-_যাবক্রীত, বৈদর্ভ, কৌশিক, ভরহছাজ, ক, অগন্ত্য এবং অষ্টামীতি সহন্র- 
ংখ্যক উদ্ধরেতা খধির! তমোহারী ভাস্করদেবের বিমানাগ্রে গমন করেন। হে রাজন্! 

এঁ সমন্ত মুনিগণ ঘ্বাদশীতে উপবাস পূর্ব্বক মৎসহ পরম! সিদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছেন, ইহাতে ত্বদীয় 
সন্দেহের বিষয় কি হইতে পারে? হে ভূপ] প্রীহরির গুহ দ্বাদশীদিন ত্বংসকাশে বর্ণন করি- 
লাম। এই দ্বাদশী দিনই সংসারে বাধাহীন, বিশুদ্ধ ও হরির প্রীতিগ্রদ। অতএব হে রাজন্! 
দবাদশীর প্রতি কদাপি সন্দিগ্ধ হইও না, পাতকহারিণী ছাদশী বিশেষফলদায়িনী বলিয়্াই প্রি 
কীর্তিতা। ১১৯। 

অনন্তর সম্পূর্ণা-লক্ষণে বিদ্ধালক্ষণ বিবৃত হইতেছে ।- স্বন্দপুরাণে লিখিত আছে, প্রতি- 
পদাদি ভিথিসমূহ সুর্যের এক উদয় ভুইতে পুনরুদয় যাবৎ বষ্টি দণ্ড ভোগ করিলেই সম্পূর্ণ 
ঝলিয়৷ অভিহিত হয়; পরস্ত একাদশী সম্বন্ধে সে নিয়ম নহে? হূর্য্যোদয়ের পূর্বে ছুই মুহূর্ত 
থাকিলেই একাদশীকে সম্পূর্ণ কহে। ১২*। গরুড়পুরাণে এবং শিবরহস্টেও লিখিত আছে, 
হে দ্বিজ! ূর্য্যোদয়ের পূর্বে ছুই মূহূর্ভ একাঘশী থাকিলে তাহাকে সম্পূর্ণ, বল যায়; এ 
একাদশীতে উপবাদ করাই গৃহীর কর্তব্য। ১২১। ভবিষ্যপুরাপেও লিখিত আছে, 
কূর্য্যোদয়ের পূর্বে একাদশী ছুই মুহূর্ত থাকিলেই সম্পূর্ণ বলিয়া অভিহিত হইয়া! থাকে । 
তদ্ধ্যতীত আদ্দিত্যোদয়ের পূর্বে মৃতূর্ভ দ্বয়ের ন্যুন থাকিলে দশমী-বিদ্ধা! বলিয়! গণনীয় 

০ এরা ১ এ, ৬ ০ কে ৮ পা পাপা শী পপ ০ 



4৯০ জী্ীহরিতক্তিবিলাসঃ। [ ৯২ বিলাগঃ। 
ভবিষো চ।- 

আদিত্যোদয়বেলায়াঃ প্রা হর্ভদবয়ান্িত!। 
একাদশী তু সংপূর্ণা বিদ্ধান্তা পরিকীর্তিতা | ইতি ॥ ১২২। 

অতএব পরিত্যাজ্যা সময়ে চারুণোদয়ে। দশম্যৈকাদশী বিদ্ধ! বৈষবেন বিশেষতঃ ॥ ১২৩। 
তত্র কথ্চঃ।__ 
অরুণোদয়বেলায়াং দশমীসংযুতা! যদি । অত্রোপোষ্যা দ্বাদশী স্যাং ত্রয়োদশ্তান্ত পারণম্। 

স্কান্দে। - অরুণোদয়বেলায়াং দশমী যদি সঙ্গত1। রবিচক্রার্মাত্রাপি দ্বাদশীমুপবাসয়ে ॥ 

তত্র ক্রতুশতং পুণাং ত্রয়োদস্থান্ত পারণম্ ॥ ১২৪ ॥ 
অতএব গারুড়ে ।-- 

উমাৎ প্রাক ভ্রিঘটিকাব্যাপিন্তেকাদণী যদ 1 সদিষবেকাদশী নাম বঙ্জয়েদ্ব্নকাজ্ষয়। ॥ 
৮ ০ পপ ক সপ ০ শপে ৮ শপ পপ পর সার 

মক্ং ॥ ১২১ অন্থা উক্ষলক্ষণ- সংপূর্বেতরা বিদ্বো্তা ॥১২২॥ অতঃ পূর্ববিদ্ধাত্যাগাদদেব 

হেতোঃ। তত্র চ উদয়াং প্রাক মুহূর্ত দ়ান্তর্দশমী-প্রাপ্ত্যা বেধপ্রসঙ্গাদ্ধেতোরেব। অরুণস্ো দয়ে। 

যন্মিন্ তম্মিন্ সময়ে দশম্যা বিদ্বৈকাদশী পরিত্যাজ্য সর্ব্বরেব । তত্র চ বৈষ্ণবেন বিশেষতঃ 

পরিত্যাজোতি বৈষ্বেন ন কর্তব্যং তদ্ধি ঠচকাদশীব্রতমিতি ভবিষ্যপুরাণাদিবিশেষোকে- 

বৈষবেতরেযাং শৈবসৌরাদীনাং বেধাঞ্চিৎ কথঞ্চিৎ বিদ্ধোপবানব্যবস্থাপনাভিপ্রায়েণ। তচ্চাগ্রে 
ব্ক্তং ভাবি॥ ১২৩॥ রবিচত্রার্ধমাত্রাগীতি সারথেরক্ণত্ঠোদয়াৎ প্রাগেব রথচক্রোদয়ং। 
তত্রার্ধচক্রোদয়মাত্রপ্রাপ্তত্বেন অত্যন্লাপীতার্থঃ। যথোক্তং তবিষ্যে। অরুণোদয়ে তু দশমী- 
গন্ধমাত্রং তবেদঘদীতি ॥১২৪| ত্রিঘটিকেতানেন দশম্যা ঘটকৈক। রুণোদয়ে প্রবিষ্টেতি জেে়ঃ। 

ইশা ৭ পশম | শিস 

হয়। ১২২। অতএব অরুণোদয় সময়ে দশমী-সমবিতা একাদশী বজ্জন করিবে, পরন্ত বৈফব 
ব্যক্তির পক্ষে দখমী-সমন্বিত! একাদশী বিশেষরূপে পরিত্যাজ্য | ১২৩। 

অনস্তর অরুণোদয়ে বিদ্ধা-বর্জন কথিত হইতেছে ।_- এ বিষয়ে কথ খধির উক্তি আছে যে, 

অরুপোদয় সময়ে ঈশমী-বিদ্ধা! একাদশী হইলে দ্বাদশীতে উপবাস পূর্বক ত্রয়োদ্শীতে পারণ 
করিতে হয়। খ্বন্পপুরাণে লিখিত আছে, অরুণোদয়-সময়ে স্্যাচক্রার্ধমাত্র দশমীসঙ্গত! 
(আদিত্যরথচক্রের ঈধন্মাত্র উদয়ে দশমীযুক্তা ) একাদশী হইলেও দ্বাদশীতে উপবাস কর্তব্য । 
এ স্থলে ভ্রয়োদশীতে পারণ করিতে হয়, এই পারণ যজ্শতাশুষ্ঠানের পুণ্যন্বরূপ। ১২৪ ॥ 

গঙ্ষড়পুরাণে লিখিত আছে, আদিত্যোদয়ের পূর্ব্বে ঘটিকাত্রয়ব্যাপিনী * একাদশী হইলে 
তাহাকে সন্দিঞ্চা কহে। সন্দিগ্ধা একাদশী ধর্শেচ্ছু ব্যক্তি কতৃক ত্যাজ্যা। আদিত্যোদয়ের 

পূর্ব এক মুহূর্তব্যাপিনী একাদশী হইলে তাহাকে সংযুক্ত! কহে। ধর্ধবৃদ্ার্থ উহা! পরিত্যাজ্য । 
আদিত্যোদয় হইতে আরভ করিয়া ষষ্টিদগুব্যাপিনী একাদশী হইলেই সম্পূর্ণ বল! যায়। ধর্ম 

* ইছার তাবার্থ এই যে, ঘটিকাত্রয় বলাতে অরুণোদয়সময়ে দশমীর এক ঘটিকা প্রবেশ টার বুঝিতে 
নখ | মংজ্জাবিপেষেললেধা খই ইহ! ফধিত হইল, পরে সবিদ্তর বিবৃত হইবে । | 
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উদয়াৎ প্রাকৃমুহূর্তেন ব্যাপিন্তেকাদণী যদ । সংযুক্তৈকাদণী নাম বজ্ছয়েনব্বৃদ্ধয়ে। 
আদিত্যোদয়বেলায়ামারভ্য বষ্টিনাড়িকাম্। সম্পূর্েকাদশী নাম ত্যাজা! কর্খফলেপ-স্থভিঃ 8১২৫: 
এষাং সর্বেষামন্ত্ে ॥__ 

পুত্রপৌন্রসমৃধ্্থং দ্বাদস্তামূপবাসয়েৎ। তত্র ক্রতুশ তং পুণ্য অ্রয়োদস্টান্ধ পারণম্ ॥ ১২৬। 
কিঞ। ব্রদ্ধবৈবর্থে হতশৌনকস'বাদে ।__ 
অকুণোদয়বেলায়াং যা স্তোকাপি তিথিঞবেৎ। পৃর্ণৈবেত্যবগন্তব্য। প্রভৃতা নোদরং বিন|॥১২৭। 

তত্র চেদ্দবশমীবেধোইতিবেধে বাপি জায়তে। 
মহাবেধোহথবা যোগে রক্ষসাং তৎফলং ভবেৎ ॥ ১২৮॥ 

তত্র প্রশ্থ:। 

কীদৃশস্ব ভবেদেধো যোগো বিপ্রেন্্র কীদৃশঃ। যোগবেধো সমাচক্ষ যাভ্যাং ছুষ্টমুপোষণম্ ॥ 
চতশ্রো ঘ্টকা: প্রাতররণোদয়-নিশ্চয়ঃ | চতুষ্টম্নবিভাগোহত্র বেধাদীনাং কিলোদিতঃ ॥ 

তত্রোত্তরম। 
অরুণোদয়-বেধঃ শ্তাৎ সার্ধন্ত ঘটকাত্রয়ম। অতিবেধে! দ্বিঘটকঃ প্রভ|সন্দর্শনাদ্রবেঃ ॥ 
মহাবেধোহপি তত্রৈব দৃশ্ঠতেহর্কে। ন দৃশ্ঠতে | তুরীয়ন্তত্র বিহিতো৷ যোগঃ স্থ্যোদয়ে বুধৈং॥ 

ব্যাখ্যাতঞ্চেদং মাধবীয়ে ।--বেধাতিবেধমহাবেধ-যোগাশ্চত্বার উপবাসন্য দৃষকাঃ। 
তত্র রবে; সন্দর্শনাৎ পূর্ববং সার্ধং ঘটিকাত্রয়মেকামস্তা! ব্যাগ্চম্। 

তত্র গ্রাচীনে ঘটিকার্ধে দশমী-সন্ভাবে বেধঃ। যদা। ঘটকাঘয়মূপরিতনমেকাদশীব্যাপ্ 

ূ্বন্ধ ঘটিকাঘয়ং দশমীব্যাপ্ত তদানীমতিবেধ ইতি ॥ পরস্ত স্থগমম্। 

এতচ্চ সং ংজাবিশেষার্থমুক্তং | এ এবমগ্রে্পি তাঞ্চ ধন্মকাজ্ষয় বঞ্জয়েদিতি অন্তথ। ধর্খহানিঃ 

স্তাপিত্ার্থঃ | এবমগ্রেইপুহাং ॥ ১২৫ ॥ এযাং গ রুড়োক্তানাং ত্রিগোকানাং পুত্রাণাং পৌন্াণাঞচ 

সমৃদ্ধয়। যছ। পুত্রাশ্চ পৌন্রাশ্চ সমৃদ্ধয়শ্চ ধনাদিসম্পত্তয়স্তদর্থ* ॥ ১২৬ তিথিরেকাদশী | 

অরুণোদয়ং বিনা ন প্রভৃতা ন সম্পূরণী। একমরুণোদয়মারভ্যান্তারণোদয়ং যাবদ্ধ্যাপিন্যের 

সতী সম্পূর্ণ ্যাদিত্যর্থট ॥ ১২৭ ॥. তত্র অরুণোদয়ে ॥ ১২৮॥ 
রী দি জজ 

ফলপ্রেপ, ব্যক্তিগণ কর্তৃক উহ! পরিত্যাজ্য । ১২৫। গরুড়পুগণঁণে কথিত এই শ্লোকব্য্বের 
অস্তে লিখিত আছে, পুত্র-পৌন্র-সমৃদ্ধার্থ দ্বাদশীতেই উপবাস কর্তবা এবং ভ্রয়োদশীতে পারণ 
করিবে। এই পারণ যজ্খশতানুষ্ঠানের পুণ্যন্বরূপ সন্দেহ নাই। ১২৬। আরও ব্রদ্ষবৈবর্ত- 
পুরাণে হুত-শৌনক-সংবাদে লিখিত আছে, অরুণোদয়-সময়ে একাদণী অল্পমাত্রা থাকিলেও 

তাহাকে পূর্ণ! বল! যায়। অরুণোদয় ব্যতীত সম্পূর্ণ হইতে পারে না। ১২৭। অরুণোদয়- 

সময়ে দশমী সহ বেধ, অতিবেধ, মহাবেধ বা যোগ সংঘটত হইলে সেই একাদলীর ফল 
রাক্ষস কর্তৃক গৃহীত হয়। ১২৮। 

অতঃপর এই বিষয়ক প্রশ্ন কথিত হইতেছে ।- হে দ্বিজসতুম! বেধ কাহাকে কহে, 

যোগই বা কীদৃশ ? যাহ!দিগের দ্বারা উপবাস দুষিত হয়, সেই যোগ ও বেধ এই ছুটির. 
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জতর তত্র মোহাঃ । 
তত্রেব।-_ 
রাক্ষদানাং ফলং যোগে মহাবেধে তু বাস্কলেঃ। অন্বাহ্রস্তাতিবেধে মোহিনী বেশিলিনী। 
গোভিলোক্কৌ।-_ 
অরুণোদয়বেলায়াং দশমী যদি সন্থত|। সংযুট্ভকাদশীং তান্ধ মোহিন্টৈ দত্তবান্ ৪ | 

পাদ্মোতরখণ্ে '-- 
অরুণোদবেলায়াং দশমীমিশ্রিতা তনেং। তাং ত্যক্ত। হ্বাদশীং শুদ্ধামুপোষেদবিচারয়ন্। 

ভবিষ্ে ।-- 
অরুণোদয়ে তু দশমী গন্ধমাত্রং ভবেদঘদি। ভ্রষ্টব্যং তৎ প্রযদ্তেন বর্জনীয়ং নরাধিপ ॥ ১২৯॥ 

এজন 

ষ্টব্যং গণকািদারা বিচাধ্য জাতব্যম্॥ ১২৯ ॥ তদ্দিনে যদে কাদশীব্রতং তত ॥ ১৩০ ॥ তত্র 

বিষয় কীর্তন করুন্। প্রভাতে নিশ্চিতই অরুণোদয় [চারি ঘটিকা আছে, সেই অরুণোায়ে 

বেধাদির চতুর্বধ বিভাগ কিরূপ কথিত হইয়াছে? 
অনন্তর উপরোক্ত প্রশ্নের উত্তর বিবৃত হইতেছে ।--অরুণোদয়-বেধ সার্দ তিন ঘটিক1) 

সুর্যের প্রভাদর্শন হইতে দুই ঘ্টকা সময়কে অতিবেধ বলা যায়; ূর্ষ্য দৃষ্ট হইতেছে ব। না 
হইতেছে, এরূপ বেধের নাম মহাবেধ আর আদিত্যোদয়ে বিহিত বেধকেই যোগ কছে; 

সধীগণ এইরূপে চতুর্ব্িধ বেধের ভেদ নিরূপণ করিয়'ছেন। মাধবীয় গ্রন্থে এই প্রকার ব্যাখ্য। 
হইয়াছে যে, বেধ, অতিবেধ, মহাবেধ ও যোগ এই চতুর্বর্ধ বেধঘারা৷ উপবাস দৃষি ত হয়। 
বেধচতুষ্ট্মধ্যে যদি আদিত্যদর্শনের পূর্বব সার্ধক্রিদগুব্যাপিনী একাদশী থাকে এবং পূর্ববদণ্ডের 
অন্ধদণ্ড দশমী হয়, তাহা হইলেই অরুণোদয় বেধ হয়। যদি আদিত্যোদয়ের পূর্ব দুই ঘটিকা 
একাধশী থাকে আর তৎপূর্বব ছুই ঘটিকা দশমী হয়, তাহা! হইলে তাহারই নাম অতিবেধ। 
অতঃপর অর্থ স্থগম। 

এতদ্বিষয়ে দোষ কথিত হইতেছে ।-_উত্ত ব্রক্মবৈবর্তপুরাণেই লিখিত আছে, যদি একা দন 
যোগ দ্বার! ছুষ্ট হয়, তবে তংফল রাক্ষস বারা গৃহীত হুইয়! থাকে । এইরূপ বান্কলিনাম। দৈত্য 

মহাবেধের ফপ, জ্ভাহ্বর অতিবেধের ফল এবং মোহিনী বেধের ফল গ্রহণ করে। গোভিল্রে 
বাক্যে প্রকাশিত আছে যে, অরুপোদয়-সময়ে দশমী দ্মদ্থিত! হইলে সেই একাদশীকে সংযুক্ত 
একাদশী কহে। ব্রদ্ম! এ ভ্রতফল মোহিনীকে সমর্পণ করিয়াছেন। পক্পপুরাণে উত্তরথণ্ডে 
লিখিত আছে, যদি অরুণোদয়কালে দশমীযুক্তা একাদশী হয়, তবে তাহ! বর্ন পূর্ববক শুদ্ধা 
স্বাদশীতে উপবাস কর্তব্য, এ বিষয়ে কোনরূপ বিচারণ! করিবে ন! ৷ ভবিষ্যপুরাণে লিখিত 

আছে, হে নরাধিপ ! যদি অরুণৌদয়বেলায় দশমীর গন্ধমাত্রও থাকে, তবে তাহ দেখিয়া 
(গণকাদি দ্বারা বিচার করত বিদিত হইয়! ) সত্বে পরিত্যাগ করিবে। ১১৯ । আরও লিখিত 

আছে, অরুণৌদয়বেলায় দশমীশেষসমন্থিতা একাদশী হইলে তদ্দিনে ব্রতাচরণ বৈষবের 
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কিঞ্চ।-_. 

দূশমীশেষদংযুক্কো! যদি স্তাদরুণোদয়ঃ | বৈষ্বেন ন কর্বব্যৎ তন্দিনৈকাদশীব্রতম্ ॥ ১৫০ । 
গারুড়ে।- 
দশমীশেষসংযুকে | যদি গাদরুপোদয়ঃ | নৈবোপোষ্যং বৈষ্বৈস্ত তত্র চৈকাদশীব্তরতে ॥১৩১৪ 

অথ অত্র বৈফবলক্ষণম্। 

গৃহীত-বিষুদীক্ষাকে। বিষুখসেব!পরো! নর: | বৈষ্ণবশ্চাত্র নং রাহ: স্কান্দাদ্য ক্তা্গসারতঃ ॥১৩২। 

তথ! চ স্কান্দে।-- 

পরমাপদমাপক্লে হর্ষে বা সমুপস্থিতে % | নৈকাদশীং ত্যজেদধস্ত যস্ক দীক্ষান্তি বৈষণবী। 
সমাত্মা সর্বজীবেধু নিজাচারাদবিপ্রুতঃ। বিষ্পিতাখিল/চারঃ সহি বৈষ্ণব উচ্যতে ॥ ১৩৩ ॥ 

পাদ্মে চ।-- 

: মদীক্ষাবিধি সন্তাসং সমস্ত দ্বাদপাক্ষরম্। অষ্টাক্ষরমথান্যংব। যে মন্ত্রং সমূপাসতে। 

জ্েয়ান্তে বৈষ্ণবা লোকে বিষ্ঠ,চ্চনরতান্তথ!। .৩৪॥ 

তশ্মিন্ দিনে একা দরলীব্রতে নিমিত্তে নৈবোপোষ্যমূ। ব্রত ইত্যত্র দিন ইতি বা পাঠঃ ॥ ১৩১ ॥ 

নূহ সচ বৈষ্ণব; কীদৃশ:? পূর্ববং ভগবস্তপ্তিলক্ষণে যে লিখিতঃ উতান্যো। বেত্যপেক্ষা়াং 

লিখতি গৃহীতেতি। অত্র ব্রতবিধৌ স এব গ্রাহঃ। ন তু পূর্ববলিধিতে! ভিনিষটাপ্রাণড» তন্ত 

ব্রতান্ভনধিকারাৎ। এবং দ্বাদশ্টাদৌ ক্ষৌত্রকাংস্তাদিবর্জনাদিঘপি তখৈব জ্ঞেয়মূ॥ ১৩২। 

স্বজীবেষু সমাত্ম। সমবুদ্ধি: হিংসানিন্দাদিরাহিত্যাৎ স্বাত্মবদ্ধিতকারিত্বাচ্চ। নিজাচারে। বৈষব- 

ধরশস্তন্মাদবিগ্লুত: অপরিজষ্টঃ। বিষ্কৌ৷ ধর্পিতোইধিল আচারঃ স্বধশ্মাদির্যেন সঃ॥ ১৩৩ | 

দ্বীক্ষাবিধ্যাদি কং পূর্ববং লিখিতমেবান্তি। দীক্ষাবিধিপহিতং গ্তাপেন নহিশুং যন্ত্রে সহিতঞ্চ। 

এতচ্চ পুজাঙ্গমেবেত্যুক্তং। অন্তধ ্ীগোপালদেবাদিমন্ত্র। তথেতি সমুচ্চয়ে। তথাপি 

দীক্ষা্দিং বিন! পৃজ্ধামম্পত্তাভাবাদ্দাক্ষাপাস্তাত্যেব জেয়ং। যদ্ধ। তথ ৫£ন দীক্ষাগ্রহণাদি- 

গ্রকারেণ। বিষণ চ্চনরতা হ্তি তেষামেব বিশেষণং। সদেতি চ চিৎ পাঠঃ ॥ ১৩৪ ॥ 
৪12৮4 পপ পতি পপ সপ সপ 

অকর্তব্য। ১৩০। গরুড়পুরাণে লিখিত আছে, অরুধোদয়বেলায় দশমীশেষের সংযোগ 

থাকিলে সেদিন একাদশীব্রত করা বৈষ্ণবদ্দিগের উচিত নহে। ১৩১ | 

এই স্থানে বৈষ্ণবলক্ষণ বিবৃত হইল। -স্বন্দপুরাণকথিত নিয়মাহুসারে যে ব্যক্তি বিষ্ুমন্্রে 

দীক্ষিত ও বিষুপেবাপরায়ণ হইয়! থাকেন, তাহাকেই বৈষ্ণব বলা যায় এবং তিনিই একাদশী- 

ব্রতের উপযুক্ত । ১৩২1 এই বিষয়ে স্বন্দপুরাণে লিখিত আছে, ভ।ষণ বিপন্ন অবস্থায় পতিত 

হইন্া অথব! বিপুল আনন্দে উৎছু্ হইয়াও যে ব্যপ্তি একাদশী ত্যাগ ন৷ করেন, ষে ব্যক্তি 

বৈফবিধানে 8 দীক্ষিত, যিনি রাতে সমচিত্ত, ধিনি স্বাচারবান্ এবং যে ব্ঞ্জি হরিতে সমস্ত 

7. + *হর্ষে বা বে যা মহতি স্থিতে” ইতাপি পাঠঃ 

3৪ 



৭৯৪ ভ্ীলীহরিভক্তিবিলাসঃ| | ১২শ বিপাস: 

অধারণোদয়লক্ষণম্। 

স্কান্দে। _-উদয়াঁৎ গ্রাক্ চতঅরশ্চ ঘটিকা অরুণোদয়ঃ। তত্র স্লানং প্রশত্তং স্যাৎস বৈ পুণ্যতমঃ শ্বতঃ ॥ 

্রহ্ষবৈবর্তে।__ 

চতশ্রো! ঘটিকা; প্রাতররুণোদয় উচ্যতে ৷ যত্তীনাং ন্ানকালোহয়ং গঙ্গাত্ত:সদৃশঃ স্থৃতঃ ॥১৩৫। 
ভিযামাং রঙ্গশীং প্রানস্তযক্বন্স্তচতুষটয়ম্। নাড়ীনাং তে উভে সন্ধো দিবসাদাস্তরংজিতে ॥১৩৬) 

অখারুপণোদয়বিদ্বেগবাসদোষ|ঃ| 

তত্র কৌৎস:।-- 

অকণৌদয়বেলায়াং বিদ্ধ! কাচিছুপোধিতা। তন্তাঃ পুত্রশতং নষ্টং তম্মাস্তাং পরিবর্জয়েৎ ॥১৩৭। 

পাদ্ধে শ্রীভগবহদ্ষপংবাদে | 

অরুণোদয়কালে তু বেধং দৃষ্ট। চতুর্বিধম্। মদ্দিনং যে 8 যাবদাহতনারক1; ॥ ১৩৮। 
শা প্লিস এ শসা যা পপি ৯ * স্পা সপ বাপ্পী লতি শীত জপত 

 শ্রাতরষসি যাশ্চতনে! ঘটকান্তা অরুণোদয়:। গগন: সদৃশ: পরমপাবন ইত্যর্থঃ॥ ১৩২ । 

রাত্রিশেষে চতুর্ধটকাব্যাপ্যারুণোদয় ইত্যত্র হেতৃমাহ ব্রিযামামিতি। নাড়ীনাং আস্মত্তয়ো- 

শতুষ্টযং রাত্রেরাদৌ নাড়ীচতুষ্ট়ম্ অস্তে চ নাড়ী-চতুষ্টযং ত্যক্ত।। এবমেকযামত্যাগেন 

ত্রিযামামাহমুন্য়; | যতঃ তরা চীনা মাস্ন্তচতুষ্টরঞ্চ দিবসন্তাগ্ধত্তসংজিতে তে প্রসিন্ধে উভ্তে 

সন্ধ্যে প্রাঃ ॥ ১৩৩ 
কাচিৎ এক। যয়োপোধিত তস্তা: ॥ ১৩৭ ॥ দুই! জ্াত্বাপি। চাতুর্বিধ্যঞচ বেধাতিবেধাদি- 

ভেদেন প্রাগলিখিতমেব ॥ ০৩৮--১৩৯॥ তদ। একাদশ্যপবামিনামুপবালঃ পাপন্ত মুলং জেয়- 

দীক্ষাবিি,ন্তাস ও যত্র সহ দ্বাদশার্ণ বা মষ্টার্ণ মন্ত্রে আরাধনা করিলে এবং হরিপুজায় নিরত 
থাকিলে মেই খান্তিই সংসারে বৈষ্ণব নামে প্রথিত। ১৩৪। 

অনন্তর অরুণোদয়লক্ষণ বিবৃত হইতেছে ।- স্বন্দ্পুরাণে লিখিত আছে, আদিত্যোদয়ের 

পূর্ব দবগুচতুষ্টয়কে অরুণৌঁদয় কহে। এ কাল পুণ্যতম বলিয়া কীঠিত, এই সময়ে গান প্রশস্ত। 

্রহ্মবৈবর্তে লিখিত আছে, উষাকালীন ঘটিকাচতুষ্টর়ই অরুণোদয় বলিয়া অভিহিত । এ সময়েই 

যতিগণ জবান করেন, উহা! গঙ্গোদ্বকবং পবিভ্র। ১৩৫। স্থধীগণ গ্রদোষের চারিদণ্ড ও উধার 

চারিদণ্ড ত্যাগ পূর্বক রাত্রিকে জিষামা বলিয়! কীর্তন করিয়াছেন। উক্ত চারি চারি দওই 

সন্ধাকাল, উহা! দিবসের আদি ও অস্ত শবে অভিহিত। ১৩৬। 

অরুণোদন্ব-বিদ্কায় উপবাসে যে সমস্ত দোষ ঘটে, অধুনা তাহাই কথিত হইতেছে ।--এ বিষয়ে 

কৌৎসের উক্তি আছে যে, এক রমণী অরুপোদয়-বিদ্ধ! একাদশীতে উপবাসী ছিল বলিয়া! শত- 

পু্রবিয়োগ প্রাপ্ত হর; স্থতরাং অরুণোদয়বিদ্ধায় উপবান অকর্তব্য। ১৩৭। পক্মপুরাণে শ্রীভগ- 

বদত্রদ্ষসংবাদে লিখিত আছে, অরুণোদয়সময়ে বেধ-চতুষ্ট্ বিদিত হইয়াও যে সকল বাক্তি 
মদ্দিন বোধে উপবাসী থাকে, মহাপ্রলয় যাবৎ তাহাদিগকে নরকে অবস্থিতি করিতে হয়।১৩৮ 



১২শ বিলাসঃ। ] শ্রীহ্নিহরিভক্তিবিলাসঃ । ৭৯৫ 

_ কতে তু মঙ্গিনে তত্র সন্তানন্তাপি সংক্ষয:। সজন্নথ নষত্তি ধর্মাণি চ ধনানি চ॥ 
ভ'বষো চ।-- 

অরুপোদয়কালে তু দশমী যদি দৃষ্ঠতে। ন তত্রৈকাদশী কার্ধ্য! ধন্দবকামার্থনাশিনী ॥ ১ ৯ 
কিঞ্চ।-_অরুণোদয়কালে তু দশমী যদি দৃশ্যতে ৷ পাপমূলং তদা জেয়মেকাদশ্যিপবাসিনাম্ঠইতি৷ 
১৪*| বিদ্ধোপবাসদোষ! যে সামান্যাক্লিখিতাঃ পুর। | জেয়ান্তেহত্রাপি বিদ্ধায়। লক্ষণন্যান্থুমারতঃ 

॥,৪১॥ এবং জেয়ানি বাক্যানি বিদ্বাব্রতপরাণি তু । অধৈষ্কবাশ্রয়ণ্যেব শুরুমায়া-রুতানি 
বা॥ ১৪ ॥ ইথঞ জক্মা্টমানদি-ব্রতান্পি ন বৈষবৈঃ। বিদ্বেষহঃস্থ কাধ্যাণি তাদৃগব্দাষ- 

"গণাশ্রয়াৎ ॥ ১৪৩ ॥ 

মিত্যর্থ: ॥ ১৪। সামান্তাৎ * রুণোদয়বেধাদিবিশেষরাহিত্যেন সামান্তত: পূর্ব লিখিতাঃ | অরু- 
পোদয় বিজ্বোপবাসেইশি। কুঠঃ?--বিদ্ধায়! লক্ষণন্ত পূর্ববলিখিতস্তান্থসারাৎ। উদয়াং প্রাক্ 
মুহূর্তদ্বযব্যাপিনী সতী সংপূর্ন। অন্তথ! বিদ্ধে ত বিদ্ধা।লক্ষপেহরুণোদয়বেধস্তৈব স্ুসিচ্ধে; ॥ ১৩১ ॥ 
ইং সর্বদ| বিদ্ধোপবাসে। নিষিদ্ধ; তত্রচ যংক্তমৃয্যশৃঙ্গেণ একাদশী ন লভ্যেত সকলা ছবাদশী 
ভবেং। উপোধা! দধমীবিদ্ধ। খধিরুত্দা লকোহইব্রবীং ॥ কিঞ্চ। অবিদ্ধানি শিবিদ্ধৈশ্চে্ন লভ্যন্তে 

দিনানি তু। মহ্: পঞ্চভির্সিদ্ধ! গ্রাহ্হৈবৈকাদশী তিথিঃ | তদর্ীবিদ্ধান্তন্তানি দিনাঙ্থ্যপবসে- 

ছুধঃ॥ অপি চ।__পারণাহে ন লঃভ্যত দ্বাদশী কলঘ্াপি চে। তদানীং দশমী বিদ্ধ! উপোষ্ো- 
কাদনীতিথিরিতি। পাল্পে চ।--বিদ্ধাপ্যেকাদশী গ্রাহথ! পরতে! দ্বাদশী নচেৎ। দ্বাদশী 

ছাদশীর্হত্তি অয়োদস্থান্ত পারণম্। বিদ্ধাপ্যবিদ্ধ। বিজেয়া পরতে। দ্বাদশী ন চেদ্দিতি। ঈদৃশান্তা- 

ন্তানি চ যানি ব৪নানি বর্ণস্তে তেষাং বিষয়ং ব্যবস্থাপ্য লিখতি এবমিতি লিখিত প্রকারেণ। 

অবৈষ্ণবাঃ বৈষ্ণপেতরাঃ শৈ বণীরাদয়: কামিল গৃহস্থাশ্চেতিবিষয়কাণি । তেষামপি বিদ্ধো- 

পবাসে বহুলদোষশ্রবশাদ সরি-তাষেণ পক্ষান্তরং লিখতি শুক্রেতি ॥ ১৪৪ প্রনঙ্গাদৈধবত্রতেষু 

সর্ধ্বেষপি সবেধর্দিনানীখ্খং পরিত্যাজাানীত্যাদিশন্ লিখতি ইথঞ্চেতি। নৈবোপোষ্য' বৈষণবৈ- 

ত্বি্যাদি-লিখিতপ্রকারেণ। আদিশকেন রামনবমী-নৃসিংহচতুরদস্ঠাদি । তাদৃশাং বিছ্ধিকাদশী- 
ব্রতোক্তসদৃশানাং দোষাপাং গণন্তাশ্রয়াৎ ॥ ১৪৩॥ | 

রশ শপ ৮ শিগঞ শে জি শপ 

এইরূপ বেধসমন্থিত মঙ্দিনে উপব।স করিলে সম্ততি বিনাশ পায় এবং সপ্তজগ্স ধর্ম ও ধ'নর হ্রাস 

হুইয়! থাকে । ভবিধ্যপুর।ণে লিখিত আছে, অরুপোদয়-সময়ে দশমী লক্ষিত হইলে তৎকালে 
একাদশী অকর্তব্য ; যে ব্যক্তি তাহাতে একাদশী করে, তাহার ধশ্ম, অর্থ ও কাম বিনাশ প্রাপ্ত 

হয়। ১৩৯। আরও লিখিত আছে যে, অরুণোদ়্-লময়ে দশমী দৃষ্ট হইলে তাহাতে যাহার একা- 
দণ্তাপবাস করে, তাহাদিগের উপবাস পাতকের কারণমান্র হয় । ১৪৪। সাধারণতঃ যে 

সমস্ত বিদ্ধোপবাসাদি দোষের উল্লেখ হইয়াছে, এস্থলে পূর্বোক্ত লক্ষণান্থমারে তথ্সমত্ত দোষ 
জাতব্য। ১৪১। বিদ্ধোপবাসের প্রতি যে সমস্ত বচন আছে, তংসমত্তই অবৈষঃববিষয়ক বা 
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অধার্ধরাক্বিদ্ধানমাধানম্। 

অর্দবাত্রাচ্চ পরতো বর্ধেত দশমী যদি। তদাপোকদশীং বি ঞ্ধাং মন্তাস্তে যচ্চ কেচন ॥ 

তথ] চ কৌর্দে।-_ 
অর্ধরাজমতিক্রম্য দশমী যদি দৃশ্খতে । তদ1 হ্েকাঁদশীং ত্যক্ত। ছবাদশীং সমূপোষয়েৎ ॥ ইতি। 

অভিজ্ান্তচ্চ মন্যাস্তে পক্ষবর্ধন্াপাশ্রিতম্। অতস্তচ্চ তথাচ্চ মহতাং নৈব সম্মতম্ ॥১৪৪ | 
তথা ব্রহ্মবৈবর্কে ব্যাদোক্তৌ তত্রৈব। - 

_ অর্ধরাত্রোইপি কেযাঞ্চিদ্বশম্য] বেধ রি | অরণৌদয়বেলায়াং নাবকাশো বিচারণে ॥১৪৫। 
শপ ক পপ পল পপ সা সপ সর পে পপ পা এ 5 8৭৪ এ পর আল 5৪» এ 

এবমরুণোঁদিয়বেগে মতি ন কেনাপুপাবাসঃ কার্ধ্য ইতি নিশ্চিতম্। তত্র চ কেচিদদ্ধরাত্রাৎ 

পরতঃ কেচিক্তত্বরিংশদ্ঘটিকাভ্যশ্চ পরতোইপি দশমান্ুবুতৌ। বেধমিচ্ছস্তীতি তন্মতমুখাপ্য 
নিরাকরোতি অর্ধরাত্রাচ্চেতি ষড়ভিঃ। যন্নন্তপ্তে তৎ পক্ষবর্ধনী নাম মহাঁঘাদশী, তদ্দিষয়ক- 
মভিজ! মন্তন্ত ইতি উত্তরেণীন্বয়ঃ | তং অর্ধরাত্রাৎ গপরতে৷ বেধবচনং বিদ্বত্বং বা। অন্তৎ 

চত্বারিংশদ্ঘটিকোপরি বেধবিষয়কঞ্চ মহতাং জ্ীব্যাসাদীনাং নৈন সম্মতং ভবতি ॥১৪৪| 'অরু- 

ণোদয়-বেগায়াস্ত বেধবিচারপণোপরি অবকাশোইপি নাস্তীত্যনেনারুণোদয়-বেধ এব নিশ্চিতঃ ন 

্বর্ধরাত্রোপরিবেধঃ স্থাপিত ইতি কৈমুতিকন্তারবিগারাদিতি দিক্ ॥ ১৪৫ ॥ নন্বর্ধরাত্রোপরিবেধে! 

হি কপালবেধত্তবেন প্রসিদ্ধে। বৈষ্বানাং সম্মতঃ, অতঃ সোইপি বন্নীয় এব তত্রাহ কপালেতি। 
যং অর্থরাআাৎ পরতে। 'বেধং আচার্যযাঃ কপালবেধ ইতি বদস্তি | হরিপ্রিয়। ইতি হরিপ্রিয়তয়া 

বেধশ্রবণমাব্রেণ দোষাশকয়াহন” তু বিচারেণেত্যর্থঃ | যদ্বা হরিপ্রিয়। ইতি তত্রত্যানাং শৌন- 
কাদীনাং সম্বোধনং। ০ন চাখিলবিচারনৈপুণ্যং সমর্থয়তি। যে ইতি পাঠে কেচিদাহঃ) তচ্চ 
যে হরিপ্রিয়। আচাধ্যান্তেষ।ং মম চ বেদব্যাসস্ত সম্মতং ন ভবতীত্যর্থ:। তত্র তেতুর্বনমা্দিতি। 
এবং অ্রিযামায়! রাতেমধ্যে একামশ্াঃ প্রবেশ এব নাস্তি। যতো দশম্যা এব স| রাজ্রিঃ। 

অতশ্ুত্র যতো দশমযা বেধঃ স্তাৎ অতো] অরুণোদয়ে একাদশীসম্ভাবেন তৎসম্পূর্ণতাএ্রতিপাঘ 
০ পির” রর সরা এ্্প্স্্াতি 

ুক্রমায়াল্পিত জানবে । ১৪২। এইরূপ জন্মাষ্টম্যাদি ব্রতসমূহও বিদ্বাদিনে করা বৈষবগণের 
“কর্তব্য নহে, করিলে পূর্বোক্ত দোষসমূহের উৎপত্তি হয়। ১৪৩। 

অন্তর অর্ধরাত্র-সমাধান কথিত হইতেছে ।-_-অগ্ধীনিশার পর *্শমী থাকিলে কোন কোন 
ব্যক্তির মতে তাহাও বিদ্ধ! বলিয়া কীন্ডিত হয়। কৃর্শপুরাণে এই বিষয়ে বণিত আছে যে, অর্ধ- 
রাজের পর দশমী দৃষ্ট হইলে একাদশী পরিত্যাগ পূর্ব্বক ঘাদশীতে উপবাস কর্তব্য । বিচক্ষণগণ 
এই অর্ধরাত্রবেধকে পক্ষ বঞ্ধিনীবিষয়ক বলিয়া বিবেচন! করেন স্থতরাং অর্ধরাত্রবেধ ও চত্বা- 

রিংশদ্ঘটিকোপরি বেধে মহাত্মগণের (ব্যাসাদি মূনিগণের) অস্থমোগন ৃষ্ট হয় না। ১৪৪। ক্গ- 
বৈবর্তগুরাণে ব্যাসবাক্যে উক্ত প্রকারই বিবৃত আছে যে, কোন কোন অভিজ্ঞের মতে. অর্ধ- 
নিশাতেও দশমীবেধ লক্ষিত হয়। অরুণৌদয়-সময়ে বেখবিচারণে অবকাশ নাই । ১৪৫। কৃতি 
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কপালবেধ ইত্যাহরাচার্য। বং হরিপিয়াঃ। ন তন্মম মতং যন্মাৎ ভ্রিষামা রাত্রিরুচ্যতে ॥১৪৬। 
পাদ্মে চ '-_ 

অর্থরাত্রং স্পৃশেৎ পুরণা পক্ষবদ্ধি্দ গরহঃ | কপালবেধনী সা চ শুদ্ধাং হদ্রামুপোষয়েং 1১৪৭॥ 
নাৎ তত্রৈব দশমানথবতৌ বেধঃ কল্যত ইত্যর্থ:। অন্তথ। অতিত্যাপ্রযা্রাত্াৎ পূরবং ততোইপি 
পূর্ববমিত্যেবং রাত্রি প্রথমভাগেহপি নিয়মাভাবাৎ বেণঃ স্যাং। ততশ্চানবস্থা গ্রসঙ্গদোষ এব 

স্তাদিতি দিক্ ॥:৪৬| নঙ্গ তর্হি অর্ধরাত্রমতিক্রম্যেত্যাদি কুষ্পুরাণবচনম্।-__অর্ধরাক্রাৎ পরং 

যাম্যাঃ কলাকাষ্টাদিসংযুত1। মোহিনী সাধিকারা চ ব্রহ্ষণা নির্শিতা পুরা । নিশীথাৎ পরতো 

- ষাম্যা একাদশ্যামুপোধিতা। স পতেন্রকে ঘোরে যাদবাহ্তসংপ্লবমিত্যাদি স্বৃতার্থসারবচনধ 

ঘৎ তশ্ত কো বিষয়ঃ তত্রাহ অর্ধরাত্রমিতি। যদাগ্র ঠ; পক্গবৃদ্ধির্ভবতি, তদা পূর্ণ দশমী 
চেদর্দরাত্রং ম্পৃশেং, তদ| সা কপালবেধনী নামৈ স্কাদশী স্যযাং। তদ!| চ শুদ্ধাং ভত্রাং হাদশী- 
মেবোপবসেদিত্যর্থঃ। অতশ্চ-__পূর্ণেকচত্বারিংশ্রচ্চ ঘটক! দৃষ্ঠতে যদি । তদা ব্যালমুখী জেয়া 
বঙ্ধিত মংরার়ণৈঃ। দ্বিচত্বারিংশদ্ ঘটক দশমী দৃশ্ততে যদ্দি। মহাব্যালেতি বিখ্যাত! ন 
কার্য মুক্তিকাঞঙ্ষিভি; ৷ ত্রিচত্বারিংশদঘটকাতয়| সা হৃভিধীয়তে। পূর্ণ চতুম্ধত্বারিংশং 
কথিত! স৷ মহাভয়েত্যাদীনি। শ্রীকুষ্ণার্জনসংবাদে । দ্বিপঞ্চাশচ্চ ঘাটক! দশমী দৃশ্যে যদি । 

ছায়াভিধা তু সাজে নন্দ! সা বৃদ্ধিগামিনী। ত্রিপঞ্চাশদ্যদ! পূর্ণ গ্রস্ত! সৈব তু গীয়তে। 
চতুঃপঞ্চাশকে। জেয়োইপ্যতিবেধস্ততোহধিকঃ। মহাবেধঃ ষড়ধিকম্থোত্তঃ পূর্বস্থরিভিঃ । প্রলয়: 

সপ্তগঞ্চাশৎ মহান্ প্রোক্তত্ত:তাইপরঃ | নবাধিক। মহাঘোর। সম্পূর্ণ! যষ্টিরাক্ষমী। ছায়াদিনব- 
বেধেষু ষঃ কুর্ধ্যাৎ সমুপোষণং | মৃতে স নরকং যাতি যাবদাহ্তসংপ্লবম্। ইত্যাদীনি চ 

বচনানি ম্বতএব নিরস্তানি। অর্দরাত্রবেধপক্ষস্যাপি নিরসনাৎ বিশেষতশ্চ প্রাচীনৈর্মহ্তিরভিজে- 
রসংগৃহীতত্বাৎ তান্তমূলান্যেব জেয়্ানি ॥ ১৪৭৪ এবমনেকদ্বোষহেতুত্বাছিদ্ধোপবানঃ পরি- 

ত্যাজিতঃ। অধুনা কদাচিৎ শুদ্ধাপি পরিত্যাজ্যেতি লিখতি অথেতি । দশমীবেধেন বিহীন! 
পরিত্যক1। কুতঃ ?-পূর্ণা সম্পূর্ণ অরুণোদয়াদেব প্রবৃত্েত্যথঃ। সাপ্যেকাদশী পরি- 
ত্যাক্যা। তত্র হেতুঃ অগ্রতঃ ইতি। কদাচিৎ একাপস্তা ঘাদশীদিনে কদাচিৎ দবাদস্তাশ্চ হয়োদশী- . 

দিনে কদাচিৎ পক্ষান্ততিথেশ্চ প্রতিপদ্ধিনে বৃদ্ধিগামিত্বাৎ। বুদ্ধিগামিত্বাভাবেন চ অয়োদস্তাং 

ম্পূ্ণায়ামপি মত্যাং' তথ৷ দ্বাদশ্যা মপি সম্পূর্ণায়াং সত্যাংপক্ষান্তস্তাপি বৃদ্ধ্ভাবে চ সতি সম্পূর্ণায়া 
৯ , জপ লস সপ ১১১১ 

পয় ইবফবাচার্যযের মতে তে অর্চনিশার পরবর্তী দশমীবেধ কপালবেধ বলিয়া অভিহিত, পরস্ধ উহা 
আমার সম্মত নছে ; কেননা, রাত্রিকে ভ্রিষামা! বল! গিয়া থাকে । ১৪৩। পদ্পপুরাণেও লিখিত 

আছে, একাদশীর অগ্রে পক্ষবৃদ্ধি হইলে(পৌর্ণমাসী ব। অমাবন্া! যতি প্রাপ্ত হইলে)তখন যদি 

পূর্ণ ঘশমী অর্ধরাজ স্পর্শ করে, তবে সেই একাদশীকে বপালবেধনী কহে। তৎকাণে 

একাদশী বর্জন পূর্ববক শুদ্ধ! দ্বাদ্শীতে উপবাস কর্তব্য। ১৪৭। যদি বেধরহিত। হইয়াও 
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অথ বেধবিহীনাপি সম্পূর্ণেকাদশী তিথি: । অগ্রতো। বৃদ্ধিগামিস্বাৎ পরিত্যাজ্যৈব বৈষাবৈঃ ॥১৪৮। 
অথ শুদ্ধ।বিশেষপরিত্যাগঃ | 

গারুড়ে ।-- 

সম্পূ্ণেকাদ পী যত্ত প্রভাতে পুনরেব সা। বৈষ্ণবী চ ভ্রয়োদস্তাং ঘটিকৈকাপি দৃষ্ততে। 
গৃহস্থোইপি পরাং কুর্ধযাৎ পূর্বং নোপবসেত্বদ্া ॥ ১৪৯॥ 

কিঞ্চ নারদ; | _ 

সম্পূর্ণেকাদশী ঘত্্ প্রভ/তে পুনরেব স|। অত্রোপোষা। দ্বিতীয়! তু পুত্রপৌত্রবিবর্ধিনী ॥ 
অতএব পাল্সে 

দবাদশীমিশ্রিতা গ্র।হ। সর্বত্রৈেকাদশী তিথিঃ | 
্বাদশী চ অনোদশ্যাং ব্দাতে ধ্দি বান বা। ১৫ 

আস্পাপাপাতিশত ৮ শীট শশী শশী শশী শী টিশশিশিস্ীশীশীী টি শীট তত শা শী সস | পরা এ, (০ 

মেকাদশ্যামেবোপবাস: | ছাদশ্যাঞ্চ লেখ্যলক্ষণ হরিবাসরত্যাগেন পারণমিতি ব্যবস্থা । 

স। চৈকাদশী নোন্নীলন্তাদিধু কাম্বপি ভবতীতি বিশেষতো! নো লিখিতা। বৈষবৈরিতানেন 
কেচিদবৈঞবাশ্চ ন পরিতাজেযুরিত্যগ্রে বাবস্থায়াং লেখ্াম্ ॥ ১৫৮ | 

সম্পূর্ণ অরুণোদয়মারভ্য পরদিনে স্ু্যেদয়ং যাবছ্যাধেত্যর্থঃ। পুনরপি তৎপরদিনে 
প্রভাতে সা! একদশী ভবতি বর্ধত ইত্যর্থঃ। বৈষ্ণবী দ্বাদশী। গৃহস্থোইপীত্যপি শব্ষঃ__ 

একাদশী প্রবৃদ্ধ। চেচ্ছ,করে কষে বিশেষতঃ | তত্রোত্তরাং যতি: কুষ্যাৎ পূর্ববামুপবসেগ্দ হীত্যা- 
দিবচনপ্রাঞ্ধে। ধতেরেব পরদিনোপবাষে। ন গৃহস্থম্তেতিপক্ষনিরাসাথঃ ॥ ৪৯॥ 

এবং অয়োদহ্ব।ং ছ্বাদশ্ঠ। নিক্ষমে সতি শুদ্ধৈকাদশীত্যাগে। লিখিতঃ। প্রায়োইয়- 
মবৈষ্ণবানামপি সম্মতঃ। অধুন| দ্বাদস্ত নিক্রমেহপি মহাদ্াদস্পেক্ষয়া বৈধকবানাং সন্মতং 
শুদ্ধাপরিতযাগং লিখতি শ্ীনারদাহ্যুক্তৈঃ সম্পূর্ণেত্যাদিভিঃ | প্রভাতে ছ্বাদশীদিনে সৈবৈকা- 
দশী পুনর্ভবতি বৃদ্ধিগামিত্বাৎ। এবঞ হ্বাদশীপরতো! বর্ধতাং ন বেত্যপেক্ষ। নামি, অত- 
এবোক্তং স্কান্দাদৌ পরতো দ্বাদশী ন চেদিত্যাদি। অত্র অন্মিন্ কালে দ্বিতীয়ৈবৈকাদসী 

সংগূ্বা একাদশী তংপরদিন বুদ্ধিগামিনী হয়, তাহা হইলে সে একাদশী ত্যাগ করা বৈফবের 
কর্তব্য সন্দেছ নাই । ১৪। 

অনন্তর শুদ্ধাবিশেষ-পরিত্যাগের বিষয় কথিত হইতেছে ।--গরুড়পুরাণে লিখিত আছে, 

সম্পূর্ণ! একাদশী অরুণৌদয় হইতে আরভ করিম! পুনর্ববার প্রাতঃকালে বুদ্ধি পাইলে এবং 

ঘ্বাদশী অয়োদশীতে এক এক দণ্ড দৃষ্ট হইলে, পরদিন ( দ্বাদশীতে ) উপবাস করাই গৃহীর 
কর্তব্য। পূর্ব একাদশী পরিত্যাজ্য | ১৪৯। 

অনন্তর উন্মীলনী-ভেদ কথিত হইতেছে ।__নারদ বলিয়াছেন, সম্পূর্ণ একাদশী অরুণো- 
দয় হইতে আরম্ভ করিদ্! পুনর্বার প্রাতঃকালে থাকিলে ঘ্বাদশীতেই ব্রত করা ক্ব্। এই 



১২শ বিলাস: । ] শ্রীকীহরিভক্তিবিলাসঃ। ৭৯৯ 

কিঞ্চ।- সর্বত্ৈকাঙ্ছনী কার্য্যা ্বাদশী-মিশ্রিতা নরৈ:। 
প্রাতর্তভবতু বা মা বা যতো নিত্যমুপোষণম্ ॥ :৫১' 
স্কান্দে।-_সম্পূর্ণেকাদশী যত্র প্রভাতে পুনরেব সা। 
তত্র ক্রতুশতং পুণ্যং ত্রয়োদস্থান্ত পারণম্। 
কিঞ্চ।--একাদশী-কলা যত্র পরতো! দ্বাদশী নচেং। 

তত্র ক্রতুশতঃ পুণ্যং ত্রয়োদস্থান্ত পারণম্। 
কৌর্শে।_একাদশীকলাইপ্যেক! পরতে। দ্বাদশী ন চেহ। 

তত্র ক্রতুশতং পুথ্যং অয়োদশ্যান্ত পারণম্ ॥ 
তবিষ্যে | 

একাদশী-কলাপ্যেকা পরতে! ন চ বর্ধতে। গৃহিভিঃ পুন্রবস্িশ্চ নৈবোপোষ্যা! সদা তিথি; ॥ 
কিঞ্চ পাদ্লে।-- 

একাদশী কলাযুক্তা যেন দ্বাদপ্ত্যপোধিতা। কিন্তম্ত বহুভিাঁজেরখমেধাদিভিনৃ্প ॥ 
এক'দূশী দ্বাদশী চ তত্র সন্নিহিতো হরি: | উপোষ্য রঙ্জনীমেকাং ব্রহ্মহত্যাং ব্যপোহতি ॥ 

উপোষ্যা সম্পূর্ণ প্রথমদিন-পরিত্যাগেন নিক্ষমণদিনমেবোপোষ্যমিতাখঃ। এবধচ__সম্পৃপৈ- 
কাদশী যত্র প্রভাতে পুন্রেব সা। তত্রোপোষ্যা দ্বিতীয় তু পরতে। দ্বাদশী যদীত্যাদিবচনৈ: | 
অয়োদস্তাং ঘবাদশী-সন্ভাবে সত্যেব সম্পূর্ণেকাদশী পরিত্যাজ্যা, অন্তথা তু নেতি ব্যবস্থাপিতপক্ষে। 
নিরস্তঃ। নম একাদশী প্রবৃদ্ধা চেদিতি বচনাহ্ছদারেণ যতিগরোইমমিতি ব্যবস্থাপয়িতব্য* 
তন্রাহ পুত্রেতি। এবং পুত্রপৌন্রবিবর্ধনীত্যনেন তথাগ্রে লেখ্যন গৃহিভিঃ পুন্রবন্তিশ্চেত্যা- 
দিন! চ একাদশী প্রবৃদ্ধা চেদিত্যাদিবচনপ্রাণ্ধো গৃহিপাং দ্বিতীয়ৈকাদস্তাপবাদনিষেধোইপি 
পরিহাত ইতি দিকৃ॥১৫*॥ প্রাতন্্য়োদস্তাং দ্বাদশী ভবতু বা মা ভবতু। নিত্য- 
মুপোষণমিতি উক্তপ্রকারেণোক্তলক্ষণন্তোন্ীলনীব্রতস্ত নিত্যত্বাদিত্যর্থ: ॥ ১৫১ ॥ এবং দ্বাদশী- 
ৃ্ধিক্ষয়য়োরনপেক্ষয়! শুদ্ধাত্যাগং লিখিত্বা ইদানীং দ্বাদশীক্ষম্নমপেক্ষ্যেব উন্নীলনীং লিখন্ 

পা স্প্দসরজ 

ব্রত পুত্র-পৌত্রবর্ধন। পর্পগুরাণে লিখিত আছে, জয়োদশী-সমন্থিতা হউক্, বা না হউক্, 
দ্বাদশীমিশ্রিতা একাদশীই সর্ববব্রতে গ্রাহথা। ১৫০। আরও লিখিত আছে, যাবতীয় ব্রশ্ণেই 

স্বাদশী-সঙ্গত! একাদশী গ্রহণ কর! মানবগণের কর্তব্য । ভ্রয়োদশীর প্রভাতে ঠাদশী থাকলে 
অথবা না থাকিলেও উন্নীলনীর নিত্যত্ব আছে। ১৫১। স্বন্দপুরাণে লিখিত আছে, সম্পূর্ণ 
একাদশী পুনর্ধার প্রভাতে থাকিলে পরদিন যদি ব্রত করা যায়, তবে শত বজ্ান্ঠানজন্ত 
ফল হুইয় থাকে । উক্ত ব্রতে অয়োদশীতে পারণ বিধেয়। আরও লিখিত আছে, কোন দিন 
কলামাত্র একাদশী থাকিলে এবং তৎপরদিন ্বাদশী ন1 থাকিলে দ্বাদশীতে উপবাস করিয়া 
জয়োদশীড়ে পারণ শতযজ্তাহুষ্ঠানজনিত পুণ্য্বরূপ জানিবে। কৃর্দপুরাপে লিখিত আছে, 

মম রণ ওরা» ০. 



৮৪৩ শীশ্রহরিভকিবিলাসঃ। [ ১২শ বিলাস: । 

বিষ্লুরহস্যে ।-_ 

একাদশীকলা-প্রাপ্! যেন দ্বাদশ্যুপোধিত। | তুল্া। ক্রতুশতেন স্যাৎ জয়োদশ্যান্ত গারণম্॥ 

বৌধায়নস্থতৌ৷।__ 
একাদশী কলাষুক্ত। উপোধ্য! দ্বাদশী নরৈঃ | ত্রয়েদশ্যান্ত ঘে! ভূঙক্তে তণ্ত বিষ্ুঃ প্রসীদতি ॥-৫২। 

ইত্যুন্সীলনী। 
অথ বঞ্জ,লীদ্বাদশীব্রতবিধিঃ। 

স্কান্দে :-- 
একাদশী তবেং পু পরতো দ্বাদশী যদ! । তদ। কাশী, ত্যক্ত। দ্বাদস্তাং সমূপোষযেৎ ১৫৩ 

শুদ্ধাপরিত্যাগমেব বিখতি সপ্ৃণত্যাদিসবান্দাদিবচনৈর ৷ পরতযোণস্ঠাংন বর্ঘতেছবাদশী। 
ফলবিশেষং দর্শয়তি একাদশীতি পঞ্চতিঃ॥ ১৫২ ॥ 
এবং শ্রদ্ধাপরিতাগে উন্নীলনী-মহাদ্াদশী-বিষয়ং দর্শযিত্বাধুনা বঞজুলী-মহাদ্বাদশীবিষয়ং জিখতি 

একাদশীতি সার্ধপঞ্চভিঃ ৷ পূর্ণা একাদশী ভবেদিতি গ্রায়ন্তন্যাঃ সংপূর্ণতেনৈব দ্বাদস্তা অপি 
সংপূর্ণায়া; সত্যা বুদ্ধিনন্তবাৎ ন ত্বত্র দ্বাদশীবৃদ্ধিমাত্তরাপেক্ষা বঞ্জ ল্যামেকাদশীসংপূর্ণতাপেক্ষণাৎ। 

যদ পূর্ণেতি অরুণোধয়াৎ প্রবৃত্তত্বেন শ্দ্ধাপরিত্যাগো দর্শিত ইতি দ্িকৃ ॥ ১৫৩ ॥ তিথে- 

একাদনীর এক কলা মাত্র স্বাদশীতে থাকিলে এবং অ্রয়োদশীতে দ্বাদশী না থাকিলে সেই 
উন্নীলনী ঘ্বাদশী-ব্রত শতষজ্ঞফল প্রদান করে। উক্ত ব্রতে ত্রয়োদশীতে পারণ কর্তব্য। 

ভবিষ্যপুরাণে লিখিত আছে, একাদশীর এক কলামাত্র দ্বাদশীতে দৃষ্ট হইলে এবং ত্রয়োদশী 

বৃদ্ধি প্রাপ্ত না হইলে দ্বাদশী তিথিতে উপবানই পুন্রবান্ গৃহীর কর্তব্য। পদ্মপুরাণে আর9 
লিখিত আছে যে, যে ছ্বা্দশী একাদশীর এক কলাসমন্তিতা, তাহাতে উপবাম করিলে 

অশ্বমেধার্দি অনেকানেক যজ্ঞনাঁধনে আর কি প্রয়োজন? শ্রীহরিকি একাদশী কি দ্বাদশী 

উভয়েই অধিষ্ঠিত, এক নিশ। মাত্র উপবাস-ফলেই ত্রদ্ষহত্যা পাঁপ বিদুবিত হয়। বিষুরহস্তে 
লিখিত আছে, একাদশীর কলামিশ্রিত দ্বাদশীতে উপবাল করিলে সেই ব্রত শঙযজ সদৃশ হয়। 
সেই ব্রতে ত্রয়োদশীতে পারণ কর্ধব্য। বৌধায়নম্থতিতে পিখিত আছে, হে মানবগণ ! . 
একাদশীর কলাসমন্বিত দ্বাদশীত্তে উপবাম কর্তব্য । ত্রয়োদশীদিনে আহার করিলে হরি 

তত্প্রতি গ্রীত থাকেন। ১৫২। 

ইতি উন্তীলনী-ব্রত। 
অনন্তর বঞ্গুলী-্বাদশী-ব্রতবিধি বিবৃত হইতেছে।--্বন্দপুরাণে লিখিত আছে, অরুণোদয় 

হইতে আরস্ভ করিয়। সম্পূর্ণ একাদশী হইলে এবং দ্বাদশী সম্পূর্ণা হইয়া! তৎপরদিন অয়োদশীতে 
কিঞিদংশ থাকিলে শুদ্ধ একাদশী বঙ্জন পূর্বক হবাদশীতে উপবাস কর্তব্য ।১৫৩। কালিকাপুরাণে 
লিখিত আছে, একাদশী সম্পূর্ণ। হইলে এবং পরদিন ছাদশী বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইলে ছবাদপীতেই উপবাস 
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কালিকাপুরাণে।-- 

একাদশী তু সম্পূর্ণা পরতে। দ্বাদশী ভবেং। উপোধা]। দ্বাদশী তত্র তিথি রশ্ততে |১৫৪। 

ভবিষ্যে।-_ 
উপোষ্য। দ্বাদশী শুদ্ধা দ্বাদস্ামেব পারণম্। নির্গতারাং ত্রয়োদশ্াং কল। চ (বিকলাপি বা। 

বিকলায়ান্ত দ্বাদগ্তাং পারণং যঃ করোতি হি। তামুপোধা মহীপাল ন গর্ভে বিখতে নরঃ ॥ 

ভাগবতাদিতন্ত্রে চ ।-- 

সম্পূর্ণেকাদশী ত্যাজ্যা পরতো ছাদশী যদি । উপোষ্যা দ্বাদশী শুদ্ধ! দাদস্ামেব গারণম্। 
ন গভে”বিশতে জন্তরিত্যাহ ভগবান্ হরিঃ ॥ ১৫৫ ॥ 

ইতি বঞ্জলী। 

বু্ধিঃ প্রশস্যতে তত্র ব্রতাদিকং মহাফলমিত্যর্থ:। বঞ্জলীমাহাস্মাবিশেষশ্চাগ্রে মুখ্য প্রসঙ্গে, 
লেখ্যঃ | অত্র চ শ্ুদ্ধাপরিতাগ-প্র করণন্তৈৰ মুখ্যত্বাহুন্মীলন্তাদি-নিরূপণপ্রকরণমথোন্মীলনী- 

তাদিরূপেণ ম্পষ্টতয়! মুখ্যত্বেন ন লিখিতমিতি দিক্ ॥ ১৫৩॥ যচ্চোক্তং।__পৃর্ণাপ্যেকাদশী 

ত্যাঙ্যা পরতো বর্ধতে যদ্দি। দ্বাদশ্তাং পারণালাভে পূর্ণেব পরিগৃহৃতে। ইতানেন 

একাদশীবৎ দ্বাদশীবৃদ্ধো পূর্ণৈকাদশীত্যাগ ইতি । অতএব স্কান্দে।-শুদ্ধা যদ! সম! হীনা সম। 

ক্ষীণাথিকোত্বরা। একাদশীমুপবসেন্ন তু শুদ্ধান্ত বৈষ্ণবীম্॥ অন্তার্থ;ঃ। শুদ্ধ। একাদশী 

সম! হীনা বা উত্তরা দ্বাদশী সমাইক্ষীণাধিক! বা তদ! একাদরশীমেবোপসে্, ন তু শুদ্ধাং 

বৈষ্ণবীং ছবাদশীমিতি, তৎপরিহারর৫থং ভবিষ্যপুরাণাদিবচনং লিখঠ উপোষ্যেতি। শুদ্ধেত্য- 

নেন একাদশীসংযোগাভাবাদেকাদশীবুদ্ধিন্ণাপেক্ষিত। অতএবোক্তং ব্রাঙ্গ্যে ।--একপিপ্। 

সমাযুক্তা যদি বৃদ্ধিপরা তিথিঃ। অথবৈকাদশী নাস্তি দশম্যা বাথ সঙ্গতা। দ্বাদশী তু কল! 

কাষ্ঠা যদি স্যাদপরেহহনি। দ্বাদশ দ্বাশীহৃস্তি পূর্ববস্তাং পারণং কৃতমিতি। অস্থার্থঃ_ 

তিথিবৃদ্ধিপরত্বেন একাদশীপরদিনে একলিপ্ত্যা সমাধুক্তা কিঞিন্সাত্রাপ্যস্তীতাথ্ঃ। অথব 

নাস্তি ঘাদশী চ কিঞিন্াত্রা ভয়োদশ্ঠামপ্তি তদ! শুদ্ধ-ঘ্বাদগ্ঠামেবোপবাসঃ ন ত্বেকাদস্টাং। 

দশম্যা সঙ্গতেত্যতরদৃগ্ান্তত্বেনোদান্বতম্। একাদশীমুপোষ্য সম্পূর্ণদাদস্টা্চ তদ! পারণং কৃতং 

সৎ দ্বাদশ-্বাদশীপুণ্যং হস্তি ইতি। ন গে বিশতে নর ইতি ন গর্ভে বিশতে গন্ভরিত্যা- 

দিনা চ বঞ্চল্যা মাহাত্ম্যবিশেষ উক্তঃ। ন তু তত্র মুমুক্ষোরেবাধিকারে! দশিত ইতি। 

কর্তব্য । এই ব্রতে তিথবুদ্ধিই প্রশস্ত । ১৫৪। ভাঁবষ্যপুরাণে লিখিত ত আছে শু্ধাদ্বাদশীতে 

উপবাস পূর্বক দ্বাদশীতেই পারণ করিতে হয়। স্বাদশীর কলামাত্র ত্রয়ে'দশীতে থাকুক্ 

: অথব! না থাকুক, বিকল! দ্বাদশীতেই পারণ কর্তব্য। হে রাজন্্! ওঁ দ্বাদশীতে উপবাস 

করিলে আর মানবকে জঠরে প্রবিষ্ট হইতে হয় ন! অর্থাৎ তাহার পুনর্জন্ম বিদুরিত হয়। 

ভাগবতাদি তষ্কেও উক্ত আছে যে, পরাহে ছাদশী বিস্তমান থাঁকিলে সম্পূর্ণ একাদশী বর্জন 

করত শুদ্ধানাদশীতে উপবাস করিবে এবং স্বাদশীতেই পারণ কর্তবা। ভগবান্ হরি স্য়ং 

৬$ 
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৮ অথ ব্রিম্প্শা। 
নারদীয়ে।-- . 
একাদশী ঘাদশী চ রাত্রিশেষে ত্রয়োদশী । ত্রিম্পৃশ। নাম স! প্রোক্তা ব্রদ্মহত্যাং ব্যপোহতি ॥ 
কৌর্শে ।__ 

একাদশী দ্বাদশী চ রাত্রিশেষে ত্রয়োদশী । ত্রিভিমিশ! তিথিঃ প্রোক্ক! মর্ববপাপহরা স্বৃতা ॥ 
উপবাসঃ কৃতন্তম্তাং সদ পাত কনাশনঃ | একাদশী দ্বাদশী চ রাত্রিশেষে ত্রয়োদশী । 

তত্র ক্রতুশতং পুণ্য ত্রয়োদশ্যান্ত পারণম্॥ ১৫৩ 

কিঞ্চ।__ত্রিম্পৃশৈ কাঁদশী ঘত্র তত্র সন্পিহিতে! হরি; । ভামেবোপবসেৎ কামী অকামো বিঞুতৎপরঃ ॥ 

স্কান্দে। _একাদশী দ্বাদশী চ রাত্রিশেষে ত্রয়োদশী। উপোষ্য। চ প্রযত্বেন মহাপুণ্যবিবর্ধিনী ॥ 
কিঞ্চ। -একাদশীকলাযুক্তা দ্বাদশী ক্ষীয়তে যদ।। উপোষ্যা চ মহাপুণ্যা পর্বপাপহরা তিথিঃ ॥ 
সুমন্থম্থতৌ ।-__ 

একাদশীকলাযুক্ত। দ্বাদশী লুপ্যতে যদ! ৷ একাদশী তদোপোষ্যা দ্বিতীয়া মোক্ষকাজ্ফিভিঃ ॥ 

ভবিয্যে।--এক!দশী-কলাপ্যেক। দ্বাদশী সকলং দিনং । ত্রয়োদশী উষাকালে বৈষ্ঝবস্ত দিনত্রয়মূ। 

সর্বপাপহরং প্রা প্তৎ তছুপোষ্যমিতি স্ৃতি: ॥ 

গানে চ _্বাদশীদংযুতা! যত্্র ভবত্যেকাদশীকলা ৷ দিনক্ষয়েহপি যা! পুণ্যা ন দশম্যা কদাচন ॥ 

তাসামইমহা্বাদশীনাং সর্যেষামেব নিত্যত্বাদিতি দিকৃ। পূর্ণাপ্যেকাদশী ত্যাজা | ইত্যাদি- 
বচনানাঞ্চ বিষয়ব্যবস্থাগ্রে লেখ্যা ॥ ১৫৫ ॥ 

অধুন। ত্রিম্প্শা-দ্বাদশীং লিখতি একাদশীত্যাদিনা পারণমিত্যন্তেন ॥ ১৫৬ ॥ ততণ্চ যছুক্তং 
একাদশী দ্বাদশী চ রাত্রিশেষে য়োদশী । উপবাসং ন কু্কাত পুত্র- পৌন্রসমন্থিত ইতি, তৎ 
পরিহরতি ত্রিম্পূশেতি। কামী ধনপুভ্রাদি কামযুক্তঃ। অকামে! বৈষণবঃ। তত্র হেতুঃ 

বিষ্ণুতংপরে ইতি। যদ্বা অকামশ্চ মুমুক্ষ, বিষুতৎপরশ্চ বৈষবঃ। এবং সর্করষামের 
তত্রোপবাসে৷ বিহিতঃ। এতদেব ব্রহ্বহত্যাং ব্যগোহতীত্যািনা সর্বছুঃখদ্বোষমূলপাপনিরস- 

বলিয়াছেন যে, যে জীব খর দ্বাশীতে উপবাস করে, তাহাকে আর জননীজঠরে প্রবিষ্ট হইতে 

হয় না। ১৫৫। 
ইতি বঞ্চ লী ছাদশী। 

অনন্তর ত্রিম্প্শাপ্রকরণ কধিত হইতেছে ।-_নারপপুরাণে লিখিত আছে, যে দিন একাদশী 
ও স্বাদশী হুইয়! নিশাশেষে ত্রয়োদশী হয়, তাহার নাম ব্রিষ্পূশা। ত্রিস্প্শ! দিনে ব্রত 

করিলে ত্রক্ষহজ্ঞা-পাঁতকের বিমোচন হয়। কৃর্পুরাণে লিখিত আছে, একাদশী, ঘাদশী ও 
নিশাশেষে ত্রয়োদশী এই প্রকার ত্রিমিশ্রিত। তিথিকেই ত্রিম্পূশ। কহে! এই তিথি সর্বপাপ- 

নাশিনী। ইহাতে উপবাস করিলে নিখিল পাপ বিদুরি্ভ হয়। একাদশী, ঘাদশী ও 

নিশাশেষে জয়োদশী হইলে তদ্দিনে শতষজ্তজনিত পুণ্য অঞ্জিত হয়। এই ব্রতে অয়োদশীতে 
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ত্রিম্প্ শৈকাদশী যত্র তত্র সন্নিহিতো হরিঃ। পুণ্যং ট্রলির ্রদ্োশ্যান্ত পারণম্ ॥ 
ঘারকামাহাত্যে ।-- 

পুর! চৈকাদশী স্বর অস্তে টৈৰ ত্রয়োদশী । সম্পূর্ণা ঘ্বাদশী মধ্যে ধরি সা হি য়া ॥ 

হি দ্বাদশীং প্রাপ্য কুরুতে পূর্বববানরম্। তেনাত্বনস্থ কল্যাণং দঞ্ধং পাপাগ্নিনা দৃঢ়ম্ ॥১৫৭। 

ইতি ত্রিম্পৃশ!। 

অথ পক্ষবর্ধিনী। 

রহ্মবৈবর্ধে ব্যাসোক্কৌ ।-_ 

তিথিঃ সশল্য। পরি বজ্জনীয়া, ধন্মার্থকামৈস্ত্ বুধৈমনুষোঃ | 
_বিহীনশল্যাপি বিবর্জনীয়া, যন্তগ্রতে। ৃদ্ধিমুপৈতি পক্ষঃ ॥ ১৫৮ ॥ 

নোক্া তথ৷ শুভ্র ক্রতুশতং পুথ্যমিতাদিনা সর্বন্থথমঙ্গলহেতু- পুণ্যোৎপাদনোক্া চ প্রতি- 
পাদিতমিতি দিক্ ॥ ১৫৭ ॥ 

পক্ষবর্ধিনীং ং লিখতি তিথিক্লিতি দ্বাঙ্যাং। পক্ষ ইতি পক্ষান্তোইমাবস্তা পৃর্ণিম। বেত্য্থঃ॥-৫৮ 

ইহাতে উপবাস কর! ধনেস্ছ, পুত্রকারী, মুমুক্থ বৈফব সকলেরই কণ্তবা। স্বন্মপুরাণে লিখিত 
আছে, একাদশী, ঘ্বাদ্দশী ও নিশাশেষে ত্রয়োদশী হইলে তদ্দিনে সযত্বে উপবাস করিবে, এ 

তিথি মহাপুণ্যবর্ধিনী। ' আরও লিখিত আছে, একাদশী-কলাযুক্ত দ্বাদশী ক্ষয় প্রাপ্ত হইলে 

সেই দিন উপবাস কর্তব্য") তাহ! হইলে নিখিল পাপ ধ্বংস ও মহাপুণ্য লাভ হয়। স্ুমন্তস্থতিতে 

লিধিত আছে, একাদশীর কলানমন্থিত। দ্বা্শী ক্ষয় প্রাপ্ত হইলে সেই একাদশী তিথিই উপ- 
বাসের যোগা। দ্বা্দশীতে উপবান করা মোক্ষকামিগণের কর্তব্য। ভবিষ্যপুরাণে লিখিত 

আছে, প্রথমতঃ একাদশীর এক কলা থাকিয়া তদনস্তর সমস্ত দিন দ্বাদশী থাকিবে এবং উতায় 
জয়োদশী হইবে, এইকপ দিনত্রয় বিষুঃন্বদ্ধীয় বলিয়া অভিহিত। এইরূপ স্বতি আছে ঘে, 
তদ্দিনকৃত উপবান নিখিলপাতকনাশন। পক্সপুরাণে লিখিত আছে, দ্বাদ্শী-সঙ্গত এককলা 

একাদশী থাকিলে কিংবা ত্র্যহম্পর্শ ঘটিলে তদ্দিনে যে পুণ্য অঞ্ঞিত হয়, দশমী- 

সমস্বিত হইলে গে পুণ্যের সম্ভব নাই। যথায় তরিম্প্শা! একাদশী, শ্রীহরি তাহার নিকটবন্তী 
থাকেন। এই ব্রতে শতযজ্ঞাহুষ্ঠানজনিত পুণ্য অগ্ভিত হয়, এই ব্রতে অরয়োদশীতে পারণ 

কর্তব্য। দ্বারকামাহাজ্স্যে লিখিত আছে, অগ্রে কিঞ্ন্মাত্র একাদশী, মধ্যে সম্পূর্ণ দ্বাদশী 

এবং সর্বশেষে ত্রয়োদশী হইলে তাহার নাম অ্রিম্পৃশ! | এই তিথি শ্রীহরির গ্রীতিকরী। ত্রিম্প্শা 
প্রা হইয়া তৎপূর্বব দিন একাদশীতে উপবাস করিলে পাতকানলে উপবাসীর যাবতীয় 

কল্যাণরাশি সম্পূর্ণরূপে দ্ধ হইয়া যায়। ১৫৭। 
ইতি তরিম্পশা। 

অতঃপর পক্ষবর্ধিনী বিবৃত হইতেছে ;- ব্রদ্ববৈবর্ত-পুরাণেব্যাসোক্তি আছে যে, বেধসম- 

ববিতা একাদশী বর্জন করা ধধ্ধােন্ষ, হুষী ব্যক্তির কর্তব্য। .প্রথমে অমাবন্ত। অথবা পুর্ণিমা 

বষ্ট দণ্ড বৃদ্ধি গাইলেও বেংশূন্ত। সম্পূ্দা একাদশী পরিত্যাজ্যা। ১৫৮। স্থানাস্তরেও লিখিত 
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অন্যত্র চ।-_-'- : 

দর্শশ্চ পৌর্ণমাঁসী চ পর্ণ বদ্ধতে যদ্দি। দ্বিতীয়েইহ্ছি নৃপশ্রেষ্ঠ সা ভবেৎ পক্ষবদ্ধিনী ॥ ১৫৯॥ 

এবং মহত্যো দ্বাদস্তশ্চতশ্রে। দশিতাঃ ক্রমাৎ। উন্মীলনী বঞ্জুলী চ ত্রিম্প্শা পক্ষবদ্ধিনী॥ ৬ৎ॥ 

অপরাশ্চ চতন্রস্ত। জরে! নক্ষত্রযোগতঃ | জয়! চ বিজ্ঞয়া চব জয়ন্তী পাপনাশিনী ॥ ১৬১॥ 

তত্র তত্র বিশেষশ্চ যোহন্তঃ রুষণচ্চ- দিক | লেখ্যঃ সোহগ্রে বিশেষেণ ততন্ুখানিরূপণে ॥১৬২। 
অথ পুর্বে পবাসাদিসমাধানস্। 

এবং দ্বাদস্তবৃদ্ধৌ চ পূর্ববোপোষ্যেতি যদ্বচঃ | তথ৷ ত্যাজ্যা ত্রিম্পুশ। চ কৃষ্ণাপ্যেকাদশীতি যৎ॥ 
তথ চ স্কান্দে।-_ 

পূর্ণ একাদশী ত্যাজা। বদ্ধতে দ্বিতয়ং যদি। ছাদস্তাং পারণালাভে পূর্বে পরিগৃহৃতে ॥ 

তদেব ম্পষ্টয়তি। সম্পূর্ণ সতী দ্বিতীয়েহহ্ছি প্রতিপদ্দিনে যদি বর্ধতে ॥ ১৫৯ ॥ এতে চ মহা- 

দ্বাদশীভেদ। ইতি ম্পষ্টতয়া৷ লিখতি এবমিতি। লিখিতশুদ্ধৈকাদশীত্যাগপ্রকারেণ ॥ ১৬*। 

নন্থষ্টো মহাদ্বাদস্ঠঃ প্রসিদ্ধাঃ তত্র লিখতি অপরাশ্চেতি। ত। মহা্বাদশ্ঃ ॥ ১৬১ ॥ নম তত্র কেন 
নক্ষত্রেণ কতম। স্তাৎ কেন বা পৃজাদিবিশেষেণ তাঁপাং মহত্বং তত্র লিখতি তঞ্রেতি। উন্মীলন্তাদো 

জয়াদৌ চ। বিশেষেণ অসাধারণতযগ। ৷ তাসাং মুখ্যং নিরূপণম্ অগ্রতো লেখ্যৎ তন্মিন্। ১৬২ ॥ 

এবং শুদ্ধাত্যাগে বৈষ্ণবানাং ব্রতনিশ্চয়বচনানি সংগৃহাধুনা তদ্ধিরোধীন্তন্তান্তপি বচনানি 
ব্যবস্থাপয়ন্ লিখতি এবমিঠি ৷ লিখিতবৈষ্ণব-ব্রত-নিশ্চয়-প্রকারেণ । দবাদশ্য। অবৃদ্ধে ভ্রয়োদশী- 
দিনে বুদ্ধ্যভাবে সতি পূর্ববা একাদশী এবোপোষ্যেতি যদ্চঃ, পূর্ণাপ্যেকাদশী ত্যাজ্যেত্যা্ি 
বচনং। তথেতি সমুচ্চয়ে । ত্রিম্পশৈকাদশী ত্যাজ্যেতর্থে একাদশী ছ্বাদশী চেত্যাদিকং যঘচঃ, 
তথ! কৃষ্কৈকাদশ্ঠপি ত্যাজ্যত্যর্থে চ যথা শুর! তথ! কৃষেত্যাদি যদ্বচঃ এতৎ সর্ববং বৈষুণবেতরান্ 

অবৈষণবান্ গৃহস্থান্ প্রতি মন্ততামি হুত্বরক্লোকেনান্বয়ঃ। তত্তত্চনমেব লিখতি পূর্ণেত্যাদিন! সদা 
গৃহীত্যন্তেন। দ্বিতয়ং একাদশী দ্বাদশী চ। পাঠাস্তরে পরতঃ অগ্রে যদি বর্ধতে একাদশ্তেৰ ৷ 

ছাদস্তাং পারণস্য ব্রতসমাপ্ডিকালশ্তালাভে চ সতি। অভাবে ইতি কচিৎ পাঠ:। এবঞ দ্বাদশী- 
বৃদ্ধিরপেক্ষিতৈব। পূর্ববা এব একাদশী প্রথমদিনং। পূর্ণেতি পাঠেইগি স এবার৫ঃ। অতএবোক্তং 

ডগুণাপি। সম্পূর্ণেকাদশী যত্র প্রভাতে পুনরেব সা। তত্রোপোষ্যা দ্বিতীয়! তু পরতে। দ্বাদশী 

ধধীতি। এতামৃশারভাপি ব্চনানি সস্তি তানি চ বৈষ্ণবানামন্থপাদেয়ত্বাং ন সং গৃহীতানি | 

আছে, হে নৃপসত্তম! যদি অমাবস্তা অথবা পৃিমা সম্প ণ সম্পূ্ণা হইয়! প্রতিপদ বৃদ্ধি পায় বৃদ্ধি পায়, তবে 

পূর্ব দ্বাদশী পক্ষবদ্ধিনী বলিয়া অভিহিত হয় । ১৫৯। এইরূপে উন্মীলনী, বঙঞ্জুলী, রিম্প্শ' 
ও পক্ষবর্ধিনী এই মহাদ্বাশী-১তুষ্ট যথাক্রমে প্রদখিত হইল। ১৬০। এতগ্যতীত নক্ষর- 
লবোগে জয়া, বিজয়া, জয়ন্তী ও পাপনাশিনী এই চতুর্ববিধ ছাদশী-তেদ জ্ঞাতব্য । ১৬১। ষে 
যে স্থলে এই দ্বাদশী-চতুষটয়ের ব্যবস্থা মুখ্যরূপে বিবৃত হুইবে, তত্তৎস্থলে কৃষ্ণপৃজাদি অপর 
শিষক্বও প্রকাশিত হুইবে। ১৬২। 

অনন্তর পূর্ব উপবাসাদি-সমাধান। এই ছবাদশীর অবৃদ্ধিতে পূর্ধণা একাদশী উপোঁষ্যা এবং 
০ 
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একাদশী দ্বাদশী চ রাত্রিশেষে য়োদশী। ত্রিষ্প্শং তদহোরাত্রং নোপ্রোফ্যং তৎ সুতাধিভিঃ। 
১৬৩॥ অতো বিষুঃধর্শোত্বরে | - টি 

একাদশী যদ! বৃদ্ধ! বাদী চ লগয়ং গত|। ক্ষীণ! সা দ্বাশী জেয়! নক্রং. তত্র বিধীয়তে ॥ 

ক্কান্দে চ। -- 

একাদশী-কলা যত্র দ্বাদশী চ ক্ষয়ং গত । তত্র নক্তং প্রকুব্বীত নোপবামং গৃহাশ্রম। ॥,৬)1 

ভবিষ্োত্বরে শ্রীকৃষ্ণযুধিষ্ঠিরসংখাদে ।__ 

যথ। শুরু! তথ। কৃষ্ণ দ্বাদশী মে সদ প্রি! । শুরু! গৃহস্থৈ: কর্তবা। ভোগমস্তানবদ্ধিনী ॥ 
. কিঞ্চ।__সংক্রান্ত্যাহাপবাসেন পারণ। ন বুধিঠির। একাদস্ঠাঞ্চ কৃষ্ণায়াং জোষ্টপুত্রে। বিনশ্ততি। 

কিঞ | 

শয়নী- বোধনী- “মধ্যে যা যা কষ্তৈকাদণ ভবেং। সৈবোপোষা। গং সেন নান্য। কৃষ। কর্দাচন। 
শি 

সপ 

এবমগ্রেইপি জ্ঞেয়ম। এবং বাস্তব ূ্বদিনোপণাসবচনং লিখি তম্ অধুন। ূ ত্ার্িনা গৃহ" 

্থানাং ত্রিম্প্শান্থপবাদবচনং লিখতি একাদশীতি ॥১৬৩ ॥ নুতার্থিনাং ত্রিপ্প_শান্পবাসমেব তত্র 
নক্তবিধানতঃ াধয়তি একাদশীতি দ্বাভ্যাম। নক্তং নক্তভোজনং তচ্চ কিঞ্চিৎ ফলাদিনৈব, 

্রতস্ত নিত্যত্বাৎ। এতচ্চাগ্রে ব্যক্তং ভাবি ॥ ১৬3 ॥ অধুনা গৃহস্থানাং কৃষ্টৈকাদশীত্যাগবচ- 

নানি লিখতি যথেত্যাদিন। | শুরু! গৃহস্থৈঃ কর্তব্যেতি তথা কৃষ্কায়াং জোষ্টপুলে। বিনশ্ তীত্যদিন। 

কামিনঃ পুত্রবতে। গৃহস্থম্য কৃষ্ণেকাদশ্যুপবাসোনিষিদ্ধঃ। তত্র চ চাতুর্মান্তাঃ কুষ্টকাদশ্ুস্তেনাপি 

কর্তব্য; ইত্যাহ শয়নীতি। শয়নীবোধন্যোরেকাদস্তোর্মধ্যে। শ্ুক্লামেব সদা গৃহীত্যনেন চ 
নৈবোপবানে নিষিধ্যতে ব্রতস্ত ণিত্যত্বাৎ, কিন্তু তত্র পৃজাদিনিয়মবিশেষ এব নিধিধ/তে। তচ্চ 

প্ীকষ্ণদেবাচাধ্যবোপদেবাচাধ্যাদিভিরেব দবিস্তরং ব্যাখ্যাতমন্তীত্যতস্তথাত্র বৈষ্ণবকৃত্যলিখনে- 
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জিষ্প্শা ও কৃষ্ণ একাদসী পরিভাঙ্গা। ইত্যাদি যে মকল বচন আছে, তৎসমাধান বলা 

যাইতেছে ।-স্বন্দপুরাণে লিখিত আছে, দ্বাদশী বৃদ্ধিপাইলে পূর্ণা একাদশী পরিত্যজা!। 

দ্বাদশীতে পারণে অগ্রান্তি ঘটগে পূর্ণ একাদশীই গ্রাছ।। একাদশী, তৎপরে দ্বাদশী এবং 

নিশাশেষে অয়োদশী হইলে তাহার নাম তরিষ্পৃশ!। ত্রিম্পশাতে উপবাদ করা পুত্রার্থার 

কর্তব্য নহে। ১৬৩। বিষুধর্দোত্বরে লিখিত আছে, একাদশী বৃদ্ধি পাইয়া! ্বাদশী ক্ষয় 

পাইলে তাহাকে ক্গীণ। দ্বাদশী কহে। এই তিপিতে ব্রতের নিত্যতা নিবন্ধন নকভোজন 

( রাত্রিতে ফল-মুলাদি সেবন ) কর! পুত্রার্থী ব্যক্তির কর্তবা। স্বন্্পুরাণে লিখিত আছে, 
যেদিন এক কলামাত্র একাদশী থাকে ও দ্বাদশী ক্ষয় পায়, সেদিন উপবাস না করিয়া 

নক্তভোজন করা গৃহাত্রমীর কর্তব্য ৷ ১৬৪। ভবিষ্যোততরপুরাণে কৃষণযুধি্টির-সংবাদে লিখিত 

আছে, কৃষ্ণ বলিলেন, হে নৃপ! শুক্লাও যেরূপ, রঙ দ্বানবশীও তদ্রুপ নিরস্তর আমার প্রিয়; 

তথাপি গৃহিগণ শুক্লা একাদশী ব্রত করিবে, তাহা হইলে এঁ একাদশী তাহাদিগের পক্ষে 

ভোগ ও সন্ততি পরিবর্ধিনী হয়। আরও লিখিত আছে, হে যুধিতটির | সংক্রান্তিকৃত উপৰালে 
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অভএব গোভিলঃ।--. 
একাদস্ঠাং ন তৃঞ্জীত পক্ষয়োরুভয়োরপি। বনস্থ্যতিধর্দোহয়ং শুরামেব সদা গৃহী ॥ ইতি১৬৫। 

এতৎ সর্ব তথান্তচ্চ বচনং বৈষবেতরান্। গৃহস্থান্পুত্রবিত্াদি-তৎপরান্ প্রতি মন্ততাম্ ॥১৬৬। 

অতএবোক্তং মার্কগেয়পুরাণে ।- 

ম্পূ্ণেকাদশী যত্র পরত: গুনরেব সা। পূর্ববামূপবসেৎ কামী নিষধামন্ত ত্রাং বসেৎ॥ ১৬৭ ॥ 
ব্রিকাগুমগ্ডলেন চ।-- 

সম্পূর্ণেকাদশী ঘত্র প্রভাতে পুনরেব সা। উত্তরান্ত যতি াৎ ূর্ব্বামুপবসেদগ হী ॥ ১৬৮ 
৮ সপ পপ, পি সত আপা পপ পপ রস পপর 

ইনপেক্্যত্বাচ্চ বিস্তদ্বিস্তারণেন ॥ ১৬৫ ॥ এতম্লিখিভং সর্কং বচনম্। তথেতি সমুচ্চয়ে। 

তাদশং ব| হন্তং মহাদ্বাদস্থা্কং কাম্যমিত্যার্দিপরঞ্চ যদ্ধচনম্। পুত্রবিস্তাদিতৎপরানিতা- 

বৈষবলক্ষণম্। পূর্ব শুক্রমায়া-কল্লিতত্বেন বিদ্ধোগবাঁসবচন।নাং সমাধানং কৃতম্। ইদানীঞচ 

বৈষ্ণবাবৈষ্ণবভেদব্যবস্থয়। কদাচিচ্ছ,দ্বা-ত্যাগেন পরদিনোপবাঁসাদি-বিরোধিবচনানাং কৃতমিতি 
বিশেষঃ| তত্র চ যগ্চপি বিদ্বোপবাসত্যাগে, বৈষ্বেন ন কর্তব্যং তদ্দিনৈকাদশীব্রতমিত্যাদাবি- 
ৰাত্র পরদিনোপবাসার্দি-বচনেধু সর্বেধু বিশেষতো বৈষ্বশবে| ব্যক্তং নাস্তি, তথাপি দ্বাদশ 

মাহাআ্যবিশেষাৎ তথ উন্মীলগ্ভাদিষু ফলবিশেষশ্রবণাৎ কচিচ্চ তত্র সন্নিহিতে! হরিরিতি কচিচ্চ 

বিষ্ুতৎপর ইত্যাদিশববৃত্তেঃ ৷ তথ। শ্রীবিষুগ্রীণনত্বেন মহাদ্বাদস্ী্টকশ্য বৈধবেযু নিত্যত্বাচ্চ 
বৈষণবাবৈষ্ণঠব-ভেদেনৈব ব্যব্স্থ। সাধীয়সীতি মহতাং সম্মতমিতি দিকৃ। অতএবাগ্নে লেখ্যং 
বৈষণবসম্মতেতি ॥ ১৬৬॥ এবং পূর্ববোপবাসাদিকমবৈষ্ণববিষয়কং পরদিনোপবাসঞ্চ বৈষ্ণব- 

বিষয়কমিতি ব্যবস্থাপ্য লিখিত, তদেব শ্রীঘার্কগ্ডয়াহ্যুব্যবস্থয়। সাধয়তি সংপূর্ণেতি চতুডিঃ | 
কামী পুত্রা্দিকামবান্। নিফামশবেন গৃহস্থোহপি গ্রাহঃ। তশ্তাপি নিষ্কামতাসম্তবাৎ। 

অতএব স্বান্দাদৌ নিষ্কামস্ত সদ] গৃহীত্যাদি । অত্র চ কামিত্বেনাবৈধবত্বং নিফামত্ববেন চ ক 
সপ ঞসস্প 

পারণ! না হইলে এবং কৃষ্ণ! একাদশীতে উপব'স করিলে (গৃহী ব্যক্তির) জোট গুতরের ত্য 
ঘটে। আরও লিখিত আছে, শম্ননী (শয়নৈকাদশী ) ও বোধনী ( উতানৈকাদশী ) এই 

উভয়ের মধে যে সমস্ত কধণ এক।দনী হয়, তাহাতে উপবাস করাই গৃহীর বর্তবা, 
তগ্াতীত অপরাপর রুষ্ণ! একাদশী পালনের আবশ্কক নাই। গোভিলের উক্তিও আছে যে, 

বানপ্রস্থ ও যতিগণের ধর্ম এই যে, কি শুরা কিক্ুষ্ণা উভয় একাদশীতেই আহার পরিত1াগ 

করিবে; কিন্তু কেবলমাত্র শুরু) একাদশীতে উপবাসী থাকাই গৃহীর কর্তব্য। ১৬৫। এই 
যে সমন্ত বচন কথিত হইল, এতঘ্যতীত ““মহাদ্াদশ্টষ্টক কাম্যব্রত* প্রভৃতি অপরাপর যে 

সকল বচন আছে, তৎসমত্ত স্থত-ধনাদি-প্রার্থী অবৈষ্ণব গৃহীর পক্ষে বোদ্ধব্য ৷ ১৬৬। অতএব 

মার্কণ্ডেয় পুরাণে উক্ত আছে যে, সম্পূর্ণ একাদশী হইয়া তৎপরদিন (হাদশীতে ) পুনর্ব্বার 

খাকিলে পুভ্রাদিকামী গৃহী ব্যক্তি পূর্ববাতে (দ্বাদশী-অসঙ্গতা একাদশীতে ) উপবাস করিবে 

এ এবং উত্তরাতে ( একাদশীহুক্তা ্বাদশীতে ) উপবাস কর! নিষ্কাম বৈধণবের বর্ডৃব্য। ১৬৭। 

আপস সাপ. ২ ও সা সস অপর 
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স্কান্দে।--. 

নিফামস্ত গৃহী কুর্ধযাহুত্তরৈকাদশীং সঘ।। ্রাত্ভব বাম! বা ঘাদশী চ দ্বিজোত্তম ॥ ১৬৯ ॥ 
বিষুঃরহন্তে ব্যাসেনাপি ।-_ 

শুদ্ধৈব দ্বাদশী রাজন্ উপোষ্যা মোক্ষ কাঁজ্িভিঃ। 
পারণস্ত ত্রয়োদশ্তাং পৃজয়িত্ব। জনার্দনম্ ॥ ইতি ॥ ১৭০ ॥ 

তাদৃশোইপি গৃহস্থোহত্র পরং পুত্রা্দিকামুকঃ। উপবাসন্য নিহ্যত্বাৎ কিঞিন5্তক্ষ্যং গ্রকল্পয়ে1১৭১। 

তদুক্তম্।-_ 

উপবাসনিষেধে ভূ কিঞ্িত্তক্ষাং প্রকলয়েৎ। 
নে ছুষ্যত্যুপবাসোহত্র উপবালফলং লভে॥ ইতি ॥ ১৭২।॥ 

৭ এ ররর ০০০ পপর 

বন্ধং স্থসিদ্ধমেব ॥ ১৬৭ ॥ যতিরিব যতিঃ নিষ্কাম ইত্যর্থঃ। গৃহী সকাম ইত্যাথঃ লিখিতনতায়াৎ। 

তত্র চ প্রায়ে। যতেরেব নিফামতয়! গৃহিণশ্চ সকামতয়! যতিগৃহিশব্ধ প্রয়োগ ইতি দিক্ ॥ ১৬৮1 

গাতন্বয়োদশীদিনে দ্বাশী ভবতু বা ন ভবতু। তথ! উত্তরামেকাদশীং নি্ষামে! গৃহস্থঃ সদা 

কুর্যযাৎ, ন তু পূর্ববামিত্যর্থ; ॥ ০৬৯ ॥ মোক্ষঃ জন্মমপণাদি-সংসারবন্ধতো! মুক্তিঃ। যদ্ব! মোক্ষয়- 
তীঁতি মোক্ষঃ শ্রীবিষুঃ | যদ্ব। অকারবিপ্লেষেণ অমোক্ষং ভগবংপ্রেম তদাকাক্ষা বন্ধিঃ | জনার্দিনং 

পৃজয়িত্বেতি বৈষবতীধেঘ্বণদশ্ট। অভাবে তন্তাং পারণে কৃতন্ত ভগবৎপুজাবিশেষন্ত ত্রয়োদ্তা- 
মপি বিধানাজয়। সন্দেহো। নিরস্তঃ ॥ ১৭* ॥ নু নক্তং তত্র বিধীয়ত ইত্যাদিন! পুভ্রবতঃ 
কামিনে! গৃহস্থম্য নক্তং বিহিতং, তন্তাপি কথং তত সঙ্গচ্ছতাং ন ভোক্তব্যং ন ভোক্তব্যমিত্যা- 

দিনাধিকারনির্ণয়ে সর্বেষামেব ভোজননিষেধাৎ। সত্যম্। তেনাপি কথঞ্চিদবস্থং ব্রতং 
পরিপালনীন্কমেবেতি লিখতি | তাদৃশঃ অবৈঞ্ণ'বাঃখপি অতএব পঃং কেবলং পুভ্রাদিকামুকঃ 

জিম্পৃশা-দিনে কিঞ্চিদ্পয়োমূল-ফলাদিকং ব! ভক্ষ্যং গ্রকল্পয়েৎ আহারং কুরধ্যাৎ, তচ্চ পূর্ববং 

লিখিতমেব ॥ ১৭১ ॥ অতঃ কিঞ্চিদ্ভক্ষ্/প্রকল্পনাদ্ধেতারুপবাসে। ন দুষ্যতি উপবাসফলঞ্চ 

লভেনিতি ॥ ১৭২ ॥ এবং বৈষ্ণবাবৈষ্ণবভেদেন ব্যবস্থাং লিখিত্ব! নির্ণয় প্রকরপমুপসংহরন্ 

ত্রিকাগুমণ্ডল নাম! পুস্তকে লিখিত আছে, সম্পূর্ণ একাদশী ুনর্বার প্রত্াষে (খাদবির 
প্রাতে ) কিঞ্চিৎ থাকিলে পরাহে (দ্বাদশীতে ) উপবাস কর] গৃহীর কর্তব্য । ১৬৮। স্বন্দ- 

পুরাণে লিখিত আছে, হেবিপ্রসত্তম! ত্রয়োদশীর প্রভাতে ঘ্বাদশী থাকিলে ব। না! থাকিলেও 
নিরস্তর উত্তরাতে ( একাদশী-সঙ্গত দ্বাদশীতে ) উপবাস করাই নিষ্কাম গৃহীর উচিত। ১৬৯। 

বিষুচরহস্তে ব্যাসের উক্তি আছে, হে নৃপতে ! মোক্ষকামিগণ শুদ্ধ! দ্বাদশীতে উপবান করিয়া 

অ্রয়োদশীতে জনার্দনের অর্চনা পূর্বক পারণ করিবেন। ১৭*। একাদশীর নিত্যত! নিবন্ধন 
কিঝিৎ ফল 'মুলাদি ও ছু্$ ভোজন কর! কেবলমাত্র পুন্রাদি-কামী অবৈষ্ণাব গৃহীর কর্ভব্য।১৭১। 

এই বিষয়ে কথিত আছে যে, উপবাদ-নিষেধ স্থলে কিঞিনম্াত্র ভক্ষ্য কল্পনা! করিলে 

উপবাস দুধিত হয় না, বরং উপবাস সফল হইন্ব] থাকে । ১৭২। এই প্রকারে শান্ত 
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ইখং শাস্ত্রবিচারেণ শিষ্টাচারান্ুমারতঃ। একাদশী-ব্যবস্থেয়ং কৃত! ষবসম্মতা ॥ ১৭৩ | 

বিদ্বাংসোহপ্যত্্ মুঢ়াঃ স্থ্র্ব্বিন। কষ্ণগ্রসাদতঃ 

অতঃসদাসৌ নিষ্ধর্্যা পৃষ্ট। ভাগবতোত্তমান্ ॥ ১৭৪ ॥ 
তথ। চ ম্কতেয়েন্দ্রদায় সংবাদে | -- 

বাদ্থ নির্ণয়ে ভূপ মুঢমত্র অগন্রপ্মমূ। অত্র মূঢ়া মহীপাল গ্রায়শে। যে নরাঃ পুরা ॥ ১৭৫ ॥ 

অতএৰ সৌরধর্শোত্বরে | 
মহাপুণ্যতমা হেষ। দ্বাদশী কলতোইধিক1। শোধয়িত্ব সদ| কার্ধা। সম্যগ্ দৈবজ্ঞনতমৈঃ ১৭৬ 

অথ সন্দেহ নিরদনবিধিঃ | 

বি্চুরহন্ত্ে শ্রীব্র্ষোক্তৌ। - 
অর্চয়ন্তি সদ! বিষ মনোবাকায়ক্ডিঃ। ৷ তেষাংহি বচনং কাধ্যং তে হি বিষুসম। মতাঃ1১৭৭ 

ত ০৩ ০ ৬ লা পিপিপি শশা অর পা ওরা এপ সই পস . 

লিখতি ইখমিতি। শাস্কবিচারেণ ষঃ  শিষ্টানামাচারস্তদহদারেণ। যদ ন কেবলং 

শাস্ত্রবিচারেণ, কিন্তু শিষ্টাচারানুলারতণ্চ। বৈষ্ণবানাং সম্মতেত্যনেন বৈষ্বেতরেষাং 

কামিনাং গৃহিণাং বিদ্ধায়ামপুযুপবাসন্তথ| একাদশী-াদশ্ঠো বু্দ্ধোব সম্পূর্ণেকান্বশীত্যাগঃ, তথ৷ 

্রিম্প্শায়াং চাতুন্মাস্তবন্তিব/তিরিকত কৃক্ৈকাদশ্মাধানুপবাসে। ব্যবস্থাপি তঃ। তচ্চ সংক্ষেপেণাদে 

লিখিতমেৰ বৈষ্ঞবানামন্তুপাদেয়ত্বাক্জাত্র বিস্তরেণ নালেখীতি ॥ ১৭৩ ॥ অত্র একাদশী-ব্যবস্থায়াং 

বিদ্বাংসঃ শান্ত্রবিদোইপি বিমুঢাঃ স্থাঃ শুক্রমায়াদিনা। তচ্চ ভগবদনু গ্রহাভাবাদেবেতি লিখতি 

বিনেতি। অসৌ ব্যবস্থ। একাদশী বা ॥ ২৭৪ ॥ পুর! প্রাচীনা৷ অপি নরা: কিুভার্বাচীন! 

ইত্যর্থ। নরাহ্থর! ইতি পাঠে নররূপ| অস্থরা দৈত্যপ্রকতয়ে। মানুষ! ইত্যর্থঃ ॥ ১৭:। 

দৈবজ্ঞসতমৈর্ণণকশ্রেষ্টেদ্বণারভূতৈ: ম্যক্ শোধয়িত্বা ॥ :৭৬॥ 

অত্র চ গণকানাং বাবস্থাপকান!ঞচ শ।বিদাং বহুনাং বিবাদধেন সন্দেহে সতি শ্রভগবপ্ুক্ধি- 

পরাণাং বচনেনৈব ব)বহর্তব্যং, ন তন্যেষামিতি লিখতি অর্চয় স্তীত্যাদদিন! যাবৎসমাপ্তি। অর্চ- 

যন্তি সেবস্তে। মনোবাক্কায়ানাং কণমতিশটে্টাতিঃ। ্ররণকীর্তন-পরিচর্যাদিভিরিতখ: 1১৭ .॥ 

পর্ধযালোচনা পূর্বক এবং শি্টগ ণের আচারাহুদারে বৈষ্ণবাহমোদিত একাদশী 

ব্যবস্থা বর্ণিত হইল। ১৭৩। শ্রীহরির কৃপ। ভিন্ন বি্জ্জনকেও একাদশী ব্যবস্থায় বিমুগ্ধ 

হইয়া পড়িতে হয়; স্থৃতরাং ভাগবত-শ্রেষ্ঠ বৈধবগণকে জিজ্ঞাস করত নিরম্তর একাদশী 

নিরূপণ করিবে। ১৭৪। মার্কপডেয় ও ইন্্রায়সংবাদে লিখিত আছে, হে নৃপতে! এই 

দ্বাদশীনিরূপণ বিষয়ে জ্রিলোক বিমুগ্ধ। হে মহীপতে ! আধুনিকগণের কথা দুরে থাকুক, পুরাতন 

প্রবীণদিগকেও প্রায়শঃ বিমুগ্ধ হইতে হয় । ১৭৫। অতএব সৌরধর্োত্তরে ণিখিত আছে, 

এই হাদী মহাপুণ্যত্তমা। € অধিক ফলদাত্রী; স্থৃতরাং নিরন্তর দৈবজসতূমগণ দ্বারা শোধন 

পূর্বক একাদশীত্রত্র অনুষ্ঠান করিবে। ১৭৬। 

অতঃপর সন্দেহ-নিরসনবিধি বিবৃত হইতে!ছ।--বিষুধরহস্তে ব্রদ্মার উক্কিতে প্রকাশিত 
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কৌর্ে শ্রভগবহৃকৌ ।__ 
সংপৃষ্ট। বৈঞুবান্ বিপ্রান্ বিষুঃশীস্্বিশারদান্। চীর্ণব্রভান্ সদাচারাংস্তহুক্তং যত্বুতশ্চরেৎ |১৭৮1 

পাদ্মে বৈষবতন্ত্রে।-- 

ইতিহাসপুরাণজ্ঞাঃ স্থৃতিসিদ্ধান্তবেদিনঃ | বাহুদেবপ্রিয়। যে চ তছৃক্ষং বৈদিকং ভবেৎ ॥ ১৭৯। 

অথ তত্র বর্জ্যম্। 

বিষুঃরহস্তে কৌর্দে চ।-_ 
যেষাং ন কারণং বেদা ন বিপ্রা ন জনার্দনঃ। তন্্াণি ধর্মশাস্ত্রাণি তেষাং বাক্যং বিবঞ্জয়েৎ।১৮। 

বৈষ্বতস্ত্ে।-- 

যেষাং গুরৌ ন জপ্যে বা বিষ্টৌ চ পরমা ম্থনি। নান্তি ভক্তিঃ সদ। তেষাং বচনং পরিবর্জয়েৎ ॥ 

১৮৩॥ স্কান্দে।-_ 

যেষাং বিশ্বেশ্বরে বিঝোৌ শিবে ভক্কি নঁ বিদ্তে | ন তেষাং বচনং গ্রাহং ধর্মনির্ঘয়সিদ্ধ'য় ॥১৮২। 

কিঞ্চ।-- 

পঞ্চরাত্র- লা সেতিহাসানি মানবাঃ। যে বিনিন্দস্তি তেষাং টব বচনং পরিবজ্জয়েৎ ॥১৮৩। 
সরস ্স্প শপ শপ স্পা এত আসা সপ শশা শশা ত ত০ শপ». "সস শে শপ . 

সংপৃচ্ছযেতি বক্তব্যে সংগৃষ্টে রা জীররহান সমাপিতদ্বনিয়মান্ ॥ ১৭৮। বৈদিকং 

বেদোক্তমিব ॥ ১৭৯ | 

বেদাদকে! ন কারণ প্রমাণম্। তত্ত্রাণি আগমশাস্ত্রাণি ॥ ১৮০ । 

জপ্যে মন্ত্রে ॥ ১৮১1 খিবে পরমমঙ্গলক্ষরূপে । যদ্ধ! শিবে চ শ্রীরুদ্রে ॥ ১৮২ টগর 

পি সপ ও 

এপ, ৩০ বা জপ ও প আরে” হা সস ৯৮-০ ০০৮ সস ল প 

আছে, যাহার] মন, বাক্য, দেহ ও কর্ম বার নিরম্তর হরির প্জা করেন, তাহাদিগের বাক্য- 

পালন করাই কর্তব্য ; কেন না, তাহার। হরি সদৃশ বলিয়া কীত্তিত। ১৭৭। কৃর্পুর!ণে 

ভগবদুক্তিতে প্রকাশিত আছে, ধাহারা স্ব স্ব বিহিত নিয়ম প্রতিপালন করিয়াছেন, তাদৃশ 

বৈঞুবশাস্ত্রবিৎ, স্দাচারনিষ্ঠ, বৈষ্ণব ব্রাক্ষণগণের নিকট জিজ্ঞাস। করিয়া সযত্বে তাহাদিগের 

কবিতান্গলারে আচরণ করিবে । ১৭৮। পক্মপুরাণে বৈষ্ণবতন্ত্রে লিখিত আছে, ইতিহাস-পুরাণ- 

দর্শী,স্থতিসিদ্ধা স্ত-বিশারদ, হ্ভিক্তিপরায়ণগণের বাকা বেদের সদৃশ । ১৭৯। 

অনন্তর তন্মধ্যে পরিত্য।জ্য অর্থাৎ ধাহাদ্দিগের মত ত্যাগ করিতে হইবে, তাহা কথিত হই- 

তেছে।-_বিষুরহস্তে ও কৃ পুরাণ লিখিত আছে,কি বেদ,কি বিপ্র,কি হুরি,ইহারা যাহাদিগের 

প্রমাণ নহেন, সেই সমস্ত তন্ব ও সেই সমস্ত ধণ্মশাস্ত্রের বচন অগ্রাহ। ১৮*। বৈষ্ণবতঙ্্ে 

লিখিত আছে, গুরু, মন্ত্র ও পরমাত্ম! হরি এই তিনের প্রতি ভক্তি না থাঁকিলে সেই সকল 

ব্যক্তির বচন নিরস্তর ত্যাঙ্। ১৮১ স্বন্দপুরাণে লিখিত আছে, জগদীশ্বর হরিতে এবং মহেশ্বরে 

তত্তি ন! থাকিলে নেই সকল ব্যক্তির বাক্য ধর্নির্ণয়-সিদ্ধি-বিষয়ে অগ্রা্থ। ১৮২। আরও 

লিখিত. আছে, পঞ্চরাজ, পুরাণ ও ইতিহান-নিন্দাকারীর বাকা পরিত্যাজা। ১৮৩। এই হেড 
১৬১ 
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অতএব যাজ্ঞবন্ধ £1- 

পুরাণং পঞ্চরাত্রঞচ বেদাঃ পাশুপতান্তথা। অতি প্রমাণান্তেতানি ন হস্তব্যানি হেতুভিঃ ॥১৮৪॥ 

ইতি শ্রীগোপালভট্রটবিলিখিতে শ্লীভগবস্তুক্তিবিলামে একাদশীনির্য়ো! নাম দ্বাদশো বিলাসঃ ॥ ১২॥ 

ব্রয়োদশ-বিলামঃ। 
শিকীী- 

বন্দে চৈতন্তদেৰং তং ক%ং নিত্যনবোৎসবম্। যন্ত প্রসাদাৎ সিধ্যন্তি দীনম্থাপি মহোৎসবাঃ ॥১। 
অথোপঝাসপূর্বদিনকৃত্যম্। 

প্রাতঃম্গানাদিকং কৃত্ব। স্থবেশে। খৌতবস্্ক: | ব্রতংসঙ্কল্নয কুব্্বাত বৈষবৈশ্চ মহোৎসবম্॥ 
পপ সা অপ সাত ০ তপ্ত শীত সী ৯ আত 

মাহাতারতাদযস্তৎসহিতানি ॥ ১৮৩1 হেতুভিঃ কুতর্ক বিজ ভিত-হেতুবাদৈন” হন্তব্যানি ন 

খগ্ডয়িতব্যানি ॥ ১৮৪ ॥ ইতি ছ্বাদশে। বিলাস: ॥ ১২॥ 

ষস্ত শক্তাংশলাভেন ব্রন্ষাদেরপি শক্তয়ঃ | তান্তা বিভাক্ি তং বন্দে সর্বশক্তি প্রদং বিভূম্॥ 
এবমেকাদশীব্রতং নির্ণীয়াধুন! দশম্যাদিকৃত্যং মহোৎসবপ্রকরণং লিখন্, তল্লিখনাদিমহোৎসব- 
সিদ্ধয়ে ভগবস্তং প্রণমতি বন্দে ইতি। নিত্যং নবনবোৎনবে। ভক্তানাং যন্মাত্বমূ। যদ্ধ। প্রতিক্ষণ- 

নৃতনোত্সবরূপম্ ॥ ১॥ 

প্রাতঃনময়ে সানং, আদিশব্েন সদ্ব্যোপাসনাদি নিত্যককত্যঞ্চ, সর্বং সম্পাদ্য। স্থবেশ 

ইতি বৈষ্ণবানাং দশম্যাং ক্ষৌরকর্দাদিবিধানাংৎ। ক্ষৌরকর্্মাবসরশ্চ রত্বমালায়াং ।-_ভূক্তা- 

ভ্যক্তনিরাসনৈশ্চ সমর-গ্রামাস্তর প্রস্থিতৈ,, দ্গাতৈনে1 নবমেহহনীতি বিবুধাঃ ক্ষৌরং হি কার্ধ্যং 
জণ্ড:। দীক্ষাবন্ধবিমোক্ষমৃত্যুসময়োদাহেষু ভূপাজযা, বিপ্রাণামখিলেযু তেষু কথিতং ক্ষৌরং 
শুভং সুরিভিরিতি | যচ্চ স্থৃতৌ।-_-উঞ্চোদকং তথাভ্যঙ্গং শয্যাবপনমৈথুনম্। বর্জয়েতানি 
যত্বেন দশম্যাদিদিনত় ইতি, তচ্চাবৈফববিষয়কমিতি জেয়ম। তথা ধোৌতং বস্ত্র যন্ত যেন 

যাজবন্ধ্যের উক্তি আছে যে, পুরাণ, পঞ্চরাত্র, বেদ ও পাশুপত শাস্ত্র অতীব প্রমাণন্বরূপ 

বলিয়। গ্রাহ্থ করিবে; হেতুবাদ ( কৃতর্কাদি) দ্বারা উহা খণ্ডন করা কর্তব্য নহে। ১৮৪। 

ইতি একাদশীনির্ণয় নামক ঘাদশ বিলাস সমাণ। 

প্রত্যহ ধাহ! হইতে ভক্তকুলের নৃতন নূতন উৎসবোধয় হয়, ধাহার প্রসাদে দীন জনেরও 
মহোৎনব-সমূহ হুসিছ্ধ হয়, সেই প্রীকৃষচৈতন্য দেবকে বন্দনা করি। ১। 

অনন্তর উপবাসের পূর্ব্বদিনক হা (দশম্যাদি-রুত্য ) বিবৃত হইতেছে ।-প্রাতঃঙ্গানাদি 



১৩শ ধিলাসঃ। ] জঞ্াহরিভক্তিবিলাসঃ| ৮১১ 

মবল্সমন্ত্রঃ | 

দশমীদিনমারভ্য করিংষাইহং ২তং তব। ত্রিদিনং দেবদেবেশ নির্বিস্বং কুরু কেশব॥ 

তত্র চাম্প্স্থম্পর্শেইপি ন ন্ানম্ ॥ 

বিষ্ুস্থতী ।-_ 
উৎসবে বাহুদেবন্ত স্গায়াদ্দেষাইশুচিশঙ্কয়। | তাদৃশং কশ্মলং দৃষ্ট1 সবাস! জলমাবিশেৎ ॥ ইতি ॥২। 

্্ত্বাথ বধ! কৃষ্ণং ঘোষয়েক্িয়মান্থিতম্। শ্রীকল্পাঙ্গদমত্তেতপটহোদেঘাষিতং বচঃ ॥ 
তথা হি নারদীয়ে।-- 

প্রাতহরিদ্দিনং লোকান্তিষধ্বং চৈকভোজনাঃ। অক্ষারলবণাঃ সর্কে হবিষ্যান্ননিষেবিণঃ | 

অবনীতল্পশয়নাঃ প্রিয়াসঙ্গবিবঞ্জিতাঃ | স্মরধ্বং দেবমীশানং পুরাণং পুরুষোত্তমম্। 

সকৃভ্ভোজনসংসক] দ্বাদশ্াঞ্চ ভবিষ্যথ ॥ 

কিঞ্চ।-__ 

বরং বমাতৃগমনং বরং গোমাংসভকষণম্। বরং হত্যা স্ুরাপানং নৈকাশশ্বান্ত তোজনম্ || 
৭ শি স্রর 

বেতি চ বসথাদিং ্রক্ষালনাং। বৈফবৈ: কৃত্ব। সহেতি বা। মহোৎসবনির্র্ধন রকারশচ পূর্ব- 

লিখিতেনাগ্রে লেখে!ন চ তথ! সর্বঃ দ্দাচারেণাপি প্রসিদ্ধ এব। যহ্থিশেষতঃ শীভগবম্মন্দিরং 

'মাঞ্জরন্তাদিন! সংস্কত্য ধ্জপতাকাদিভিরলক্কত্য চ ভগণন্তং সিংহাসনোত্তমে স্থখমুপবেস্ত মহা- 

পৃজাং বিধায় ভক্ত্যা বৈষণবানাহুয্ সন্মান্ত নৃত্যগীতািকং বিনিপাদয়েদিতি ॥ ২॥ অথ মহোৎ- 

সবানভ্তরং বুধ! বিচিত্রগদ্যপদ্যাদিপাঠেন স্বত্ব । শ্রকুল্সাঙ্গদস্ত মত্তেভস্তম্মিন্ পটহো! বাদ্যভাগ- 

বিশেষ্তেন। যদধ প্রক্ল্াঙ্গদেন প্রয়োজকেন নিজমত্তেভপটহেন কৃত্বা উদেঘাধিতম্ উচ্চেঃ 

শব্বিতং যদঘ্চঃ বাক্য তৎ ঘোষয়েং শ্রাবয়েখ। নিয়মৈদরশম্যাদিকুত্যৈরগ্রে লেখ্যৈরদ্বিতমিতি 

নিয়মাংশ্চ ঘোষয়েদিত্যর্থঃ ॥ ৩ ॥ 

সমাপনান্তে স্থবেশ ও ধৌতবন্ত্রধারী হইয়। ভজবর্গসহ মহোৎসব সম্পাদন পূর্বক ্রতার্থ নল 

করিবে। 

স্থয়মন্ত্র থা--“হে দেবদেবেশ ! হে কেশব! আমি দণমীদিন হইতে আরম্ত করিয়া 

দিবসজয় ত্বদীয় শ্রতানুষ্ঠান করিব, আমার ব্রত নির্বিগ্ব করুন” ভগবানের উৎসব-সাধন- 

কালে অন্পৃশ্ত সৃষ্ট হইলেও স্নানের আখশ্তুক নাই। বিষ্ুম্বিতিতে লিখিত আছে, শ্রীহরির 
উৎসবকালে অগ্তচি-শঙ্কায় ক্গান করিলে সেই পাঁপীকে দেখিয়! মচেল অবগাহন করিবে। ২ 

রুল্না্গদ নৃপতি বহুবিধরূপে হরিস্তুতি করিয়া! বাঁরণোপরি পটহ্বাদন পূর্বক যে সমস্ত কথার 
ঘোষণ। করিয়াছিলেন, দশমীর নিয়ম সহ তৎসমত্যের ঘোষণী। দিবে । নারদীয়-পুরাণে লিখিত 

আছে, হে মানবগণ | অদ্য হরিদিনের প্রভাত, সকলে একাহারী হইয়া থাক, ক্ষার সেবন 

করিও না, হবিষ্যান্ন ভোজন কর, ধরাশয্যায় শয়ান হও, ভার্ধ্যাসঙ্গ করিও না, পুরাতন পুরুষ- 

প্রবর দেবদেব জনার্দনকে স্মরণ কর এবং ্বাদশীতে একবাঃমাত্র আহার করিও। আরও 



৮১২ প্ীপ্রীহরিভক্তিবিলামঃ। [ ১৩ বিলাসঃ। 

অথ ক্ষারাঃ। 

তিলমুদগাঁদুতে শন্তং শম্য-গোধৃম-কোত্রবাঃ। চণকং দেবধান্তঞ্চ এষ ক্ষারগণঃ স্বতঃ॥ 

অথ হবিষ্যাণি। 

হৈমস্তিকং সিতা ্বিননংধান্যং মুদগা! যবাস্তিলাঃ | কলায়-ক্গ.নীবারা বান্ত. কং হিলমোচিকা ॥ 
ষষ্টিকা কালশাকঞ্চ মূলকং কেমুকেতরং | কন্দং সৈম্ধবনামুদ্রে গব্যে চ দধিসপিষী । 
পয়োহুদ্ধ তসারঞ্চ পনসাে হরীতকী | পিগ্পলী জীরকঞ্চেব নাগর্ঞ্চ তিস্তিড়ী। 
কদলী-লবলী- ধাত্রী-ফলান্ত গুড়মৈক্ষবম্। 'অটহলপক্কং মুনয়ে! হুবিষ্যাণি গ্রচক্ষতে ॥ ৪ 1 

অথান্যেইপি নিয়মাঃ। 

স্কান্দে।_ 

কাংশ্যং মাংস: মন্থরঞ্চ ক্ষৌদ্রধানৃতভাষণমূ। গুনর্ভোজনমায়াসং দখম্যাং পরিবর্জয়েখ। 
কৌর্মে ।-- ' 

কাংস্যং মাংসং মন্থর চণকং কোরদৃষকান্। শাকং মধু পরান্নঞ্চ ত্যক্জেভুপবসন্ স্তিয়মূ। 

কিঞ্চ | 

কাংতং মাংনং মর পুনর্ভোজনমৈথুনম্। ছাতমত্যদথপানধ হশম্যাং সণ নদে | 

শমাং শমীধা্তং। সধধান্ঠেতরক্সাফাদি গৌধুমাদিকং শন্তমূ॥ | 
হৈমস্তিকং হেমস্তকালভবং ধান্যং। কথভতং ?-_সিতঞ্চ তৎ অস্থিন্নধ্চ। যষটিকা ধান্য- 

বিশেষঃ শাকবিশেষে। বা। এক্ষবম্ ইক্ষুবিকারঃ তচ্চ গুড়বজ্জিতম্। অটৈলপকমিতি তচ্চ 
শাকাদিকং তৈলেন পক্কং সদ্ধবিষ্যং ন ভবতীত্যর্থ: ॥ ৪ ॥ 

আয়াসমিত্যত্র অত্যাশমিতি কচিৎ পাঠ সঙ্গত ইব। পূর্ববং স্নানে দশম্যামবশ্ৎ তৈলং গ্রাহ্- 

লিখিত আছে, বরং ম্ব-মাতৃ-গমন, গোমাংস-ভক্ষণ, হত।াাকরণ অথব! মদাপান ঘটে, তাহাও 

শ্রেয়:, তথাপি একাদশীতে আহার করিবে না । ৩। 

অতঃপর ক্ষার কাহাকে বলে, তাহাই কথিত হইতেছে ।_-তিল ও মুগ ব্যতীত শস্ত, শমী- 

ধান্, গোধূম, কোদ্রব, চণক ( ছোলা! ) ও দেবধান্য ( দেধান ) এই সমস্ত ক্ষার বলিয়া কথিত। 

অনন্তর হবিষ্যদ্রব্য কথিত হইতেছে।- শুত্রবর্ণ অসিদ্ধ হৈমস্তিক ধান্ত, মুগ, যব, তিল, 

কলায় ( মটর ), কঙ্গ,( কাওন ), নীবার ( উড়িধান্ত ), বাস্তূক ( বেতোশাক ), হিলমোচিকা 
( হিঞ্চ। ব। হেলা ) যাষ্টিক! (যাইট! ধান বা এক প্রকার শাক), কালশাক ( কালকাসন্দ। ) 
মূলক (মূলা), কেঁউ বাতীত অন্তান্ত মূল-দ্রব্য, সৈদ্ধব লবণ, সামুত্র লবণ (করকচ ), গব্যাদধি, 
গব্যন্বত, যাহার সার অর্থাৎ নবনী উদ্ধত হয় নাই তাদৃশ হু, পনস (কাটাল ), আম, হরী- 

তকী, পিগ্পলী, জীরক, নাগরঙ্গ ( নারাঙ্গ। ), তিস্তিড়ী ( তেঁতুল), কদলী, লবলী (নোড়) নামক 

ফল, আমলকী, গুড় ব্যতীত ইচ্ছবিকার অর্থাৎ চিনি ইত্যাদি অতৈরাপ্ষ ভ্রব্য এই 
টি সমঘ্তই খধিগণ কর্তৃক হবিষ্য বলিয়। কীর্তিত। ৪। 
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মাংসে ।-- 

কাংস্তং মাংসং স্রাং ক্ষৌন্রং তৈলং বিতখভাষণম্। ব্যায়ামঞ্ড প্রবাস দিবাশ্বাপঞ্চ মৈথুনম্। 
শিলাপিষ্টং মন্থরঞ্চ ছবাদশৈতানি সন্তযন্বে॥ ৫ ॥ 

স্বত্ান্তরে।--দশম্যামেকতক্ন্ত কুবর্বীত নিয়তেনিয়ঃ। আচম্য দস্তকাষ্ঠস্ত খাদয়েতাদনস্তরম্ ॥ 
অথ তন্মাহাক্মাম্। 

উক্তপ্ধ অ্রন্ষবৈবর্বে। _ 
দশম্যাং দন্তকাষ্ঠেন জিহ্বাং লেখয়তে য্1। দ্বাদশী-নিয়মার্থায় নিরাশ: স্তাদযমন্তর| | 
নিরাক্জয়তি তৎ পাপং পটস্থং দীনমানসঃ। অন্ত কর্ধা সংযাতি পাতকী বৈধবং পদম্।৬। 

মিতি লিখিত দশম তৈলমল্প্ 1 ষঃ ্ায়াদবিচক্ষণ ইতি বচনেন প্রাপ্তং। অত্র দশমীনিয়মেযু 

বর্জামিতি ন বিক্ষদ্ধং, সকামনিফামতয়। পরিহাধ্যম্, চত্বারি তন্তয নশ্তস্তি আয়ু; প্রজ। যশে। 

ৰলমিতি তত্রৈবোক্তেঃ | এবমন্যত্রাপি বিরোধঃ পরিহরণীয়ঃ ॥ ৫ | 

ন তুক্তং কণ্ম যেন নরকছুঃখাদ্যভোগাৎ। সোইপি সম্যক্ যাঁতি। দ্বাদশীব্রতার্থোদ্যম- 

মাত্রেণৈৰ সর্ববদৃষষর্ক্ষয়াং। এবং দশম্ঠাং ভোজনানন্তরং কাষ্ঠেন দন্তধাবনবিধানাদে ক।- 

দশ্্াং পর্ণাদিন| দন্তধাবনং নিরম্তং, অন্তথ। পূর্বদিনান্তে তদ্ধাবনপ্রয়াসান্থপপত্তেঃ । কেবলং 

ঘাঁদশগণ্ডুৈরেব মুখশোধনং তন্যাং কা্ধ্যমিতি চাঁদৌ লিখিতমেব ॥ ৬॥ 
ব্চারীতি বীদঙ্গাদি বঙ্য়নলিত্যর্থঃ।. যদ্যপি নিয়মে মৈথুনবন্নং লিখিতমেব, তথাপি 

৯ পপ পর পপ সা শশা আপ আপ ত সস অস্ত তল ০ 

অতঃপর অপরাপর নিয়ম বিবৃত হইতেছে 1 ক্বন্দপুরাণে লিখিত আছে, কাংস্থগাতর, মাংস, 

মন্ত্র, মধু, মিথ্যাবাক্য প্রয়োগ, পুনর্ভোজন পরিশ্রম, দশমীতে এই সমস্ত তাজয। কৃর্দপুরাণে 

লিখিত আছে, কাংস্পাত্র, মাংস, মন্থর, চণক, কোরদূষক, শাক, মধু, পরান্ন ও নারী-সহবাস, 
উপবাসীর পক্ষে এই সমস্ত ত্যাজ্য। আরও লিখিত আছে, কাংস্যময় ভাগ, মাংস, মস্থর, 
পুনর্ভোজন, নারীনঙ্গ, দৃতক্রীড়। ও অধিক জপপান, দশমী দিনে এই নাতটী পরিত্যাজ্য । 

মতস্তপুরাণে লিখিত আছে, কাংস্তপাত্র, মাংস, মদ, মধু, তৈল, মিথ্যাকথা, বায়াম, প্রবাস, 

দিবানিদ্রা, নারীসঙ্গ, শিলাপিই দ্রবা ও মন্ত্র, দ্শমীতে এই দ্বাদশটা পরিতাজ্য | €। 

্বৃ্যন্তরে উক্ত আছে, দশমীদিবসে ইন্দ্রিয় সংযমন করত একাহার, তর্দনস্তর আচমন ও 

তৎপরে দশনধাবন করিবে। 

উপরোক্ত বিষয়ের মাহাত্ম্য ।-ব্রন্ষবৈবর্ত পুরাণে কথিত আছে, ্বাদশী-নিমুমার্থ দত্তকাষ্ঠ 

হবার! প্রিহ্বা লেখন করিলে শমনরাঙ্ধ তদ্দর্শন পূর্ব্বক হতাশ হইয়া দীনমনে তদীয় প্রস্থ 

পাতক মার্জন! করেন। ফল কথা, উক্ত পাতকীকে আর কর্মফল ভোগ করিতে হয় না, 

সে বৈষবপদ বৈকুঞঠধামে গ্রস্থান করে । ৬। 

অনস্তর একভক্তলক্ষণ কথিত হইতেছে ।__-দিনের অর্ধাংশ বিগত হষ্টলে যথানিয়মে 

যাহা আহার করা যায়, তাহার নাম একড়ক্ত। সযত্বে এ একতৃক্ত ব্রতের আচরণ করা কর্তব্য 
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দিনার্দদ ময়েহতীতে ভূজ্যতে নিয়মেন যৎ। একভক্তমিতি প্রোত্তং কর্তব্যং তহ প্রযত্বতঃ॥ ইতি 

ততো! রাত্রিং নয়েত্াঞ ব্রহ্মচারী জিতেন্দ্রিয়ঃ | ভগবস্ত স্মরন্ ভক্তযা! ভূমিশায়ী হুথং শ্বগন্ ॥॥ 
অথোপবাসদিন-কৃত্যষ্। 

প্রাতঃ স্নাত্বার্চযিত্ব। চ ভগবস্তং যথাবিধি। তাম্রপান্্ং সমাদার ব্রুতসঙ্কর্প মাচরেৎ ॥ ৮ ॥ 

তথা চোক্তং দেবলেন। -. 
গৃহীতোৌডুস্বরং পাত্রং বারিপূর্ণমুদুখ: | উপবাসন্ত গৃহীয়াদঘঘা! নংকলপয়েদ্ব,ধঃ 

কণ তত সলমন | 

একাদ শ্টাং নিরাহারঃ স্থিত্বাহমপরেহহনি। ভোক্ষ্যামি পুগুরীকাক্ষ শরণং মে ভবাচ্যুত ॥ ইতি 

উচ্চারয়পিমং মন্্ং প্রীকৃষ্চচরপান্বয়োঃ। পুম্পাঞ্চলিং সমর্প্যাথ মন্ত্রপূতং জলং পিবেৎ ॥ 
তদুক্তং মার্কগেেয়েন। - 

অষ্টাক্ষরেণ মন্ত্রণ ভ্রিজপ্ডেনাভিমন্ত্রিতম্। উপবাসফলং প্রেক্স,ঃ পিবেতোয়ং সমাহিতঃ 

দেবার্চনং ততঃ কত্বা পুষ্পাপ্ুলিমদাপি বা। সন্লপমনতমু্ার্য দেবাঁয় বিনিবেোদয়ে। ৯॥ 

্বতাবত;স্ীদর্শনাদিরপং ব্রশবচারিতবমত্র গ্রাহ্মূ। তক্াগ্নে ব্যক্তং ভাবি । অতএব জিতং 
বশীর তমিক্দ্িয়ং যেন তথাভূতঃ সন্॥ ৭॥ 

যথাবিবীতি পূর্ব্বলিখিত: ন্নানার্চ নাদিধিকুন্নেয়ঃ ॥ ৮ ॥ ওড়ুম্বর২ তাত্মময়ং গাত্রমূ। 
উপবাসং গৃহীয়াৎ। সহষ্য়েদিতি ওডুম্বরপাত্রাদ/ভাবে সঙ্বল্পমাত্রমপি কৃ্য্যাদিতার্থ;। 

শরণং মে ভবাচ্যুতেত্যত্র গতির্ভব মমাচ্যুতেতি দেবলেন পঠিতং | স্থিত্বেত্যত্র চ ভূত্বেতি। 

বিষুন! 5 স্থিত্বাহমপরেক্যয়মিতি। তোয়ং পিবেং। অথব! দেবার্চনং কৃত্বা তদনম্তরং দেবায় 
পুপ্পাঞ্জলিং বিনিবেদয়েৎ সমর্পয়েদিতি গরলপানপুষ্পাঞল্য্রণয়োর্ব্িকল্প উক্ত: । কুরধযাদিতি পাঠে 

তু দেখার্চনপুপাঞরাপণিয়োধিকযে। জেন: ॥ ৯॥ অর্ধরাত্রোপরি চ দশমাগুবৃত্তৌ সত্যাৎ একা- 

্ষচারী ও দিতে হইয়া ধরাশধায় খে শরন পূর্বক ভক্তিপৃত-্বায়ে শ্রীহরি স্মরণ 
করিতে করিতে যামিনী অতিবাহন করিবে . ৭। 

অতঃপর উপবাসদিন-কৃত্য বিবৃত হইতেছে ।--প্রভাতে যথাবিধি স্নান ও শ্রীহরির অর্চন! 
করিয়! তাত্রপাত্র গ্রহণ পূর্বক ব্রতার্থ সঙ্কক্প করিতে হইবে ।৮। এই বিষয়ে দেবলের উক্তি 

আছে, সুখীব্যক্কি জলপৃরিত তাত্রপাত্র লইয়! উত্তরাস্তে উপবেশন পূর্বক সংকল্প করিবে 

কিংবা তাত্রপাত্রের অভাবে কেবলমাত্র সংকল্প করিলেও হয়। 

উক্ত-সঙ্গল্লমন্ত্।--“হে পুণুরীকাক্ষ! হে অচ্যুত! আমি একাদশীতে উপবাস পূর্বক 

পর দিন আহার করিব। আপনি মদীয় শরপস্থান হউন্।” এই মন্থ পাঠ করত হরিপদনয়ে .. 
কুহ্মাঞ্জলি দিয়া তৎপরে মন্ত্পূত বারি পান করিবে। এই বিষয়ে মার্কগুয়ের উক্তি আছে, 

সমাহিতচিত্তে বারত্রয় অষ্টাক্ষর মন্ত্রে আঁমঞ্ত্রিত করিয়। জল পান করাই উপবাসফণেচ্ছুর 
কর্তব্য। তদনস্তর গ্রতুর অচ্চন! ও সঙ্ল্নমন্্র পাঠ পূর্বক দেবদেবের উদ্দেশে পুষ্পাঞ্জলি নিবেদন, 
করিবে। ৯। অর্ধ রাত্রির পর দশমী থাকিলে একাদশীর পূর্ব চারি গ্রহর ত্যাগ পূর্ববক 

এ 
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দশম্যাং চাচ্ধ'রাত্রোপর্য্যহ্থবৃতৌ পুরঃসরান্। একাদস্ঠাশ্যতুর্যামান্ হিত্বা লঙ্ক্পমাচরেং ॥ 
তথ। চোক্তম্।-_ | 

দশষ্যাঃ সঙ্গদোষেণ অন্ধ রাত্রাঙ পরেণ তু। বজ্জয়েচ্চতুরো যামান্ নক্বল্লাচ্চনয়োস্তদা ॥ ১০ ॥ 

নারদীয়ে চ।- পূর্ববায়াঃ সঙ্গদোষেণৈকাদশ্টাং ্নানপৃজনে । 
বর্জয়ন্তি নরাঃ পূর্ববান্ যামাংস্চ চতুরে! দ্বিজ । 

তদৃদ্ধ€ স্লান-পৃজাদি কর্তবাং তছুপোষিতৈঃ ॥ ১১ ॥ 

ন দিবা শুদ্ধিমাপ্রোতি তদা রাত্রৌ বিধীয়তে | দিনকা্ধ্যমশেষঞণ কর্তব্য শর্ববরীমুখে ॥ ইতি ॥১২ 
- ততশ্চ ভগবদ্ধক্ত্যা পরিচর্ধ্যাদিরূপয়। | দিনং রাজ্রিঞ্চ গময়েছপবাসপরো! বুধঃ | 

তদুক্তং স্কান্দে।-_ 

সংপৃজ্য দেবদেবেশং ভক্ত্য। পরময়। যুতঃ অহোরাত্রং ক্ষিগে্বীমাঙ্গপবাসফলাপ্তয়ে ॥ ১৩॥ 
অথোপব।সলঙ্ষণম্। 

গৃহৃপরিশিষ্টকাত্যায়নম্বতি-বিষুধর্শত্রক্মবৈবর্তাদিযু।-__ 
উপাবৃত্তশ্ত পাপেভেণ যন্ত্র বাসো গুণৈঃ সহ। উপবাসঃ স বিজেগ়ঃ সর্বভোগবিবঞ্জিতঃ ॥ ১৪ ॥ 

ই এ -িশীীশ্িশিশা লি শি 

দষ্ঠাঃ পুরঃসরান্ আগ্ঠান্ চতুরে! যামান্ হিত্বা ব্রতরক্কল্পং কুর্ধ্যাৎ। ইখমপি অর্ধরাত্রবেধঃ 
পরিহ্ৃঠ ॥ ১০ ॥ পূর্বায়াঃ দশম্যাঃ ॥ ১১ ॥ নু দিনকৃত্যং কথং রাত্রৌ কর্তব্যং তত্রাহ ন 

দিবেতি। দিনকাধ্যং যদি দিবা দ্িনমধ্যে শুদ্ধিং নাপ্লোতি, তচ্চ শর্বরীমুখে প্রদোষ এবা- 

শেষং কর্তব্যম্ ॥ ১২ ॥ পরিচর্য্যাদিরূপয়েতি ব্রতাদৌ পুজাবিশেষপ্রাধান্যাৎ ॥ ১৩। 

পাঁপেভ্য উপাবৃত্তন্ত জনন্য গুণৈ: সহ যে! বাসঃ স উপবাসো! বিজ্ঞেয়ঃ। কিঞ্চ। সর্ব- 

ভোগৈর্ববিবন্ভিতঃ | ১৪ ॥ 

স্্প করিতে হয়। এই বিষয়ে উক্ত আছে যে, অর্ধ নিশার পর দশমীর স্থিতি নিবন্ধন একা- 
দশীর প্রহ্র-চতুষ্টয় ত্যাগ পূর্বক সঙ্ক্প করিতে হয়। ১০। নারদীয়-পুরাণে লিখিত আছে, 
হেবিপ্র! দশমীসঙ্গরূপ দোষ হেতু একাদশীতে স্নান ও অঙ্চন! বিষয়ে মনুষ্যগণ একাদশীর 

পূর্ব চারি প্রহর ত্যাগ করেন; স্থতরাং উপবাসনিষ্ঠ ব্যক্তিরা এ চারি প্রহরের পর স্নান ও 

অঞ্চনাদি করিবে । ১১। দিনকাধ্য দিবামধ্যে শুদ্ধি-গ্রাপ্ত না হইলে তৎসমূদয় গ্রদোষেই সম্যক্ 
বিধানে কর্তব্য । ১২। এই হেতু সেবাদিরূপ ভগবন্তক্তি সহকারে দিনযামিনী অতিপাত করা 
উপবাসনিষ্ঠ সুধী ব্যক্তির কর্তব্য । এই বিষয়ে ক্বন্দপুরাণোক্তি আছে যে, উপবাসফপ-লাভার্থ 

দেবদেব জনার্দীনকে অর্চনা পূর্বক অহোরাত্র যাপন করা বুদ্ধিমানের কর্তব্য । ১৩। 

'অনস্তর উপবাসলক্ষণ কথিত হইতেছে ।-_গৃহৃপরিশিষ্ট, কাত্যায়ন-স্থতি, বিফুধর্দ ও 

্রহ্ধবৈবর্তে লিখিত আছে, নিখিল পাতক হইতে নিবৃত্ত হইরা গুণ সহ মানবের অবস্থিতির 

নাম উপবাস । এই উপবাস নিখিল-ভোগ বিরহিত বলিয়া জেয়। ১৪। 

অনস্তর উপবাসবিষয়ে ভোগনমূহ কথিত হইতেছে ।--শাতাতপ বলিয়াছেন, গন্ধ, ভূষণ, 



৮১৬ ্ীপ্রীহরিভক্তিবিলাঁঃ। [১শ বিলাস: । 

তত্র ভে গঃ। 

উক্তর্চ শাতাতপেন।-- 

গন্ধালঙ্কারবানাংসি পুষ্পমাল্যানুলেপনম্। উপবাসেন দুষ্যস্তি দস্তধ/বনমঞ্জনমূ্। 

শ্রব্যাসেন চ।--. 
পুণ্পালঙ্কার বন্তরাণি গঞ্চধূপাঁছলেপনম্। উপবাসে চ ছুষ্যত্তি দত্তধাবন মঞ্চনম্ ॥ ১৫। 

অথ তত্র উপবাসে পাপানি। 

প্ীন্মন্থনা 1-- 

বিহিতন্তাননুষ্ঠানমিন্দিয়াণামনিগ্রহঃ। নিষিদ্ধপেবনং নিত্যং বজ্ীনীয়ং প্রযত্ব £:॥ 

শাতাতপেনাপি ।- 

অসত্যভাষনং দু!তং দিবান্বাপঞ। মৈধুনম। একাদস্তাং ন কুব্বীত উপবাঁসপরো নরঃ ॥ 

কিঞ্চ বিষুঃধর্শেযু।-- 
পাঁধগিভিরসংস্পৃ্শমদভ্ভাষণমেব চ। বিষ্োরারাধনপরৈরেতৎ কার্য মুপোষিতৈঃ ॥ 
শ্রীবিষণপুরাণে 1 

তম্মাৎ প।ষগ্ডিভিঃ পপৈরালাপম্পশেন তাজেৎ। বিশেষত; ক্রিয়াকালে যজাদৌ চাপি দ।ক্ষিতঃ 

ভোগানেব দশয়তি গদ্ধেতি দ্বয়ন। অঞ্জনং নর্তকা্দ লোচনয়োঃ। উপবাসেন সহ দুষ্যস্তি 

অতন্তজজ বঞ্জয়েদিতি ভাবঃ | যচ্চ কাশীখণ্ডে | -উপবাসেহপি নে দুষ্দন্তধাবনমঞ্জনমিত্যাদি 

তচ্চ প্রায়োবেশ; যোধষিভামেব নেত্রাঞ্চনাচারেণ তৎসাহচর্ধযাং তত্রোক্তং দন্তধাবনাদি সর্ব্বং 

তছ্ধিষয়কমেব জেয়মিতি পূর্ব লিখিতনেবাস্তি ॥ ১৫। 

পাপেত্য উপাবৃতত ইত্যুক্তং তান্তোব দর্শয়তি বিহিতসে তি চতুভিঃ। নৈবেতি পাঠেহপি কারক 
[টিসি ০ জব শীট পা আপি ০০০ এপস এ 

বসন, মাল), অন্ুলেপন, দশনধাবন ও অঞ্জন, উপবাসে দোষাবহ। বাসের উক্তি আছে 

যে, পুষ্প, ভূষণ, বদন, ধূপ, গন্ধ, অগ্থলেপন, দশনধাবন ও অঞ্জন, উপবাসে এই সমস্ত 

দুষণীয়। ১৫। 
উপবাসে পাপসমুহ।_স্থ্মন্তর উক্তি আছে, শাসক কর্তব্যের অনুষ্ঠান, ইন্জিয়-গ্রামের 

অসং্যমন ও শাস্টোক্ত নিষিদ্ধের আচরণ, সর্বদ| সযত্বে এই সমস্থ পরিত্যাজ্য । শাতাতপেরও 
উক্তি আছে যে, মিথ কথন, দু'ত-ক্রীড়া, দিবানিত্র। ও মৈথুন একাদশীতে এই সকল ত্যাগ 

কর। উপবাসনিষ্ঠ "ক্তির কর্তবা। বিষুঃধর্ম্েও লিখিত আছে যে, যে ব্যক্তি বিষুর উপাসনায় 

তৎপর, পাষণ্ডিকে স্পর্শ ব৷ তৎসহ আলাপন করা তাহার অন্চিত। বিষুপুরাণে লিখিত 

আছে, পাতকী পাষগ্ডিগণের সহিত সম্ভাষণ বা তাহাদিগকে স্পর্শ করিবে না। অধিকল্ত ক্রিয়া- 

সুষঠানকালে অথবা যজ্ প্রভৃতিতে তাহার্দিগের সহিত সন্তাষণ ও তাহাদিগকে "্পর্শ কর! ০৪৪ 

জনের অকর্তব্য। 

উপরোক্তরূপ ম্পর্শাদি ঘটিলে যেরপ প্রারশ্চিত্ত করিবে, তাহা কথিত হইতেছে । উক্ত 

পুরাপেই লিখিত আছে, পাষণ্ডীকে দেখিলে কু দর্শন কর! স্থবুদ্ধির উচিত। বিঙুধর্দেও 



১৩শ বিলাসঃ। ] প্ত্ীহরিভক্তিবিলাসঃ ৮১৭ 

অথ তংশ্প্রার়শ্চিত্রম। 

তটত্রেব ।_. তস্তাবলোকনাৎ স্র্ধাম্ পশ্তেত মতিমান্নরঃ | 
বিষুধশ্দে চ।-_ | 

সংস্পর্শে চ বুধঃ দ্বাস্ব! শুচিরাদিত্যদর্শনাৎ। সম্ভাষ্য তান্ শুচিষদং চিত্তয়েদচ্যুতং বুধঃ ॥১৬। 

জথ তত্র গুণ1১। 

ভবিষ্যে ।-_ক্ষম! সত্যং দয়া মৌনং শৌচমিন্দ্িয়নিগ্রহঃ ৷ দেবপূজাগ্রিহবনং সম্তোষন্তেয়বঙ্জনমূ। 
সর্ধব্রতেঘয়ং ধশ্মঃ সামান্তে। দশধা স্থিত; | ১৭ ॥ 

পাদ্মে চ শ্রীধমধূত্রকেতু-সংবাদে ।-__ 
দশম্যাং সংযমং কৃত্ব। ব্র্তাহে নিয়তেন্দ্িয়ঃ | ক্রোধহিংসাবিহীনশ্চ কৃষ্ণকীর্ত্য। দিনং নয়ে।১৮৪ 

বিষুণধর্শোতরে | 

তজ্জ্প্যং তক্জপধ্যানং তৎকথাশ্রবণার্দিকম্। ওদর্চনঞ্চ তম্নাম-কীর্বনশ্রবণাদয়ঃ | 

উপবাসরূত। হেতে গুণাঃ প্রোক্ত! মনীধিভিঃ ॥ ১৯ ॥ 

উক্তঞ্চ বিষু্ধর্দেযু।_ অথ তম্মা হাক্স্যম্। 

উপবাসী হরিং যস্ত্ব ভক্ত]1 ধ্যায়তি মানব: | তজ্জপ্য-জাপী তৎকর্রতন্তদগতমানসঃ | 

নিফামে। দৈত্যবদ্ধ,ক্গপদমাপ্লোত্যসংশয়ম্ ॥ ২৭ ॥ 

কারধ্যমেবেতার্থ এব। অত্র দর্শনমপি ন কাধ্যমিতি জেন্ম, অগ্রে তত প্রায়শ্চিতোক্তে;। শুচিযু 
শুদ্ধজলেষু শুচিনিমিতেষু ব৷ নিষীদতি শুচিষং তম্॥ ১৬। 

গুণৈঃ সহেত্যুক্তং তানেব দর্শয়তি ক্ষমেতি চতুভিঃ ॥১৭॥ এবং সামান্ততো গুণান্ লিখিত্বাধুনা 
একাদনীব্রতে গুণবিশেষণং লিখতি দশম্যামিতি সার্ধন্বয়েন । যগ্প্যত্রোক্তং নিয়তেক্জিয়ত্বাদিক- 

মপি সামান্তমেব, তধাপি তস্ত কর্তৃবিশেষণতাদেগীণত্বেন কৃষ্ণম্য কীর্ত্যা কীর্ভনেন দিনং নয়েদি- 

ত্যস্ত বিধেরেব মুখ্যতেতি দিক্ ॥ ১৮ ॥ পুনরত্যন্তবিশেষং লিখতি তজ্জপামিতি। তচ্ছবেন 
সর্ব ভগবতঃ পরামর্শ: | জপ্যং মন্ত্র: । জপো! মন্তর্ত নায়ে! বা ধ্যানঞ্চ ভগবত ইতি বিবেচনীয়ম্। 
কথায়াঃ অবণম্। আদিশব্দেন তন্যাঃ কথনাদি 51 নান্নঃ কার্তনং শ্রবণঞ্চ। আদিশবেন 
বন্দনাদয়োহগ্রে ভক্ভিপ্রকারা: ॥ -৯ ॥ 

লিখিত আছে, পাষত্তী কর্তৃক স্প্ষ্ট হইলে স্থধীজন স্গানান্তে পবিত্র হইয়া কুর্যদর্শন করিবে 
এবং তাহাদিগের সহিত সম্ভাষণ করিলে পরমপাবন প্রীহরিকে ধ্যান করিবে । ১৬। 

অতঃপর উক্ত বিষয়ে গুণ-সমূহ বিবৃত হইতেছে ।_ভবিষ্যপুরাণে লিখিত আছে, ক্ষমা, 

সত্য, দয়া, মৌন, শৌচ, ইন্জিয় নিগ্রহ, দেবাচ্চনা, হোম, সন্তোষ ও অস্তেয় এই দশবিধ ধর্ম 
যাবতীয় ব্রতেই সাধারণতঃ অধিষ্ঠিত । ১৭। পঞ্মপুরাণে যম-ধৃ্কেতু-সংবাদে লিখিত আছে, 
হিৎসারোধহীন জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি দশমীতে সংযম পূর্বক একাদশীদিনে হরি-সংকীর্তন সবার! 
দ্বিনাতিপাত করিবেন ।১৮। বিষুধর্দোত্তরে লিখিত আছে, প্রতুর মক্্রবা নাম জপ, হরিচিন্তন 
ও ভগবৎকথাশ্রবণা্দ উপবাসকত এই সমস্ত গুণ স্থধীগণ কর্তৃক কীন্তিত হইয়াছে ১৪। 

১৬৩ . 



৮১৮ শ্ীীহরিভক্িবিলাদঃ |. [১৩শবিগাসঃ | 
অথোপবাসদিরেইস্েইপি নিয়মাঃ। 

তত্র কাত্যারন:।-_ ্দ্মচধালমাুক্ত উপবাসং চরেন্নরঃ ॥ 

দেবলশ্চ ।-- ূ 

্চ্ধ্যমহিংস। চ সত্যমামিষবর্জনম্। ব্রতেষেতানি চত্বরি চরিতব্যানি নিত্যশঃ ॥ ২১ ॥ 
কিঞচ।-- অসরজ্জলপানাচ্চ সক তান্ব'লভক্ষণাৎ। উপবাম: প্রছুষ্যেত দিবান্বাপাচ্চ মৈধুনাৎ 

কিঞ্চ।--দন্তধাবনতান্ব ল-দিবা-স্বাপাচ্চ মৈথুনাৎ। অসরুজ্জলপানাচ্চ নোগবাঁসফলং লভেৎ 1২২ 

অথ ব্রঙ্গচর্ধ্যবিধাতানি। 
তেনৈবোক্তানি।-- | 

স্্রীণাস্ত প্রেক্ষণাৎ স্পর্শাত্তাভিঃ সন্কথনাদপি। বিপগ্ঠতে ব্রন্ষচরধ্যং ন দারেঘ্ তুসঙ্গমাৎ॥ইতি ॥২৩ 

ততো! নিত্যার্চনং কত্বা হরিঘশ্রোৎ্মবার্ধিকাম্। কুত্ব! সায়ং মহাপুজাং কুরধ্যাজজাগরণং নিশি ॥২৪॥ 

. নিষ্কামশ্চেৎ যা সকামোইপি নিষ্াম: সর্পিতা্:। দৈতা: ্রহলাদঃ তত বরদবময়ং পদং 
শ্রীবৈক্ঠলোকং প্রাপ্পোতি ॥ ২০ ॥ 

অমিযবর্জনঞচ সংযমদিনে পারণায়াঞ্চ জেয়মূ। যহ! অট্টতান্ত্রতয়ানীতাদিবচনেন উপবাসে 

উষধস্তাদোষাৎ প্রাপ্ত উবধরূপন্যা মিষস্য বর্জনং তত্রৈব জেয়মূ। তথা চোক্তং ব্যাসেন।-_বর্ধ- 
য্েখ পারণে মাংসং ব্রতাহেইপ্যৌষধং সদেতি ওষধরূপমপ্যামিষমুপবাসদিনে বজ্জ গেদিত্য্ঘ/1২১। 
এবং গুণানেব দর্শয়িত্বাবশ্যং পরিত্যাগায় দৌষান্ লিখতি অনরূদিতি। যগ্যপি দিবা-ম্বাপাদি- 
বঙ্ছনং পূর্ববং লিখিতমেব, তথাপাবস্বঞ্জ্যত্েন!ত্র নিয়মেযু পুনলিখিতমিত্যদৌষঃ | ২২ ॥ 

দারেযু নিজভার্যযাচ প্রেক্ষণাদিনা ব্রধচর্ধ্যং ন বিপন্ততে, কিন্তু খতুসঙ্গমাৎ ব্যবায়াদেবে- 
ত্যর্থ;। হ্বদারেধিতি চ কচিৎ পাঠঃ ॥ ২৩॥ হরে! দিনমেকাদশী তত্রোৎসবহেত্কাং অঙএব 

মহ্তীং পৃূজাম্॥ ৪ 

অতঃপর উহার মাহাত্ম্য কথিত হইতেছে ।_বিষুধর্ত্ে লিখি 5 আছে, উপবাস পূর্বক ভক্তি 
সহক|রে হরিকে চিন্তন ও হরিমন্ত্রজপ করত হরিকর্মনিরত ও তদ্গতমন! হইয়া কামনা- বিহীন 
হইলে ধেত্যপ্রবর প্রহলাদবৎ নিঃসন্দেহ হরিধাম প্রাপ্ত হওয়া যায়। ২৭। 

অনন্তর উপবাসদিনের অপরাপর নিয়ম-নকল বিবৃত হইতেছে । -এ বিষয়ে াত্যানের 

উক্তি আছে ে, বর্বচর্যাপরায়ণ হইয়া উপবাস করাই মানবের বিহিত। দেবরের উক্তিও 

আছে, নিরন্তর ব্রতবিষয়ে ব্রহ্মচর্ধ্য।বলম্বন, হিংদাত্যাগ, সত্য কথা প্রয়োগ ও অমি ত্যাগ, 

এই চতুরবিধ নিয়মের অনুষ্ঠান করিবে। ২১। পুঝঃ পুনঃ জলপান, বারৈকমা্ তাল 

ভক্ষণ দিবা-নিত্র। ও টমখুন এই সমস্ত দ্বারা উপবাস দূষিত হইয়া থাকে । আরও লিবিত 

আছে, শনধাবন, তাঙষরদেবন, দিব-িজা, মৈথুন ও পুনঃ পুনঃ জন-পান, এই সম ছা, 
 উপবাসফল নষ্ট হয় ২২। | 

অনস্তর ্বচর্যাবিধাতক কাধ্য কথিত হইতেছে + দেবলের উক্তি আছে যে, নারীর, | 

নারী-ম্পর্শ, নারী মহ নাং সমস্ত রচ্কে দুষিত করে। কিন্ত খুলে স্বীয় দায়াতে 



. ১৩শ (বিলাস; ।] শ্শ্রীহরিভক্তিবিলাঃ | ৮১৯ 
অথ তত্র পুজাদিকম্। 

্রান্ধো ।__দেবস্তোপরি কুব্বীত শ্দ্ধয়া সমাহিত: | নানপুশৈর্শ, নিশরেষ্ট বিশিষ্টং পুষ্পমণ্পম্॥ 

কিঞ্চ তত্রৈব।-__ 

একানস্তামুভৌ পক্ষৌ নিরাহারঃ সমাহিত: ন্াত্বা সম্যগ্িধানেন ধৌতবাস! জিতেন্্িয়ঃ | 

সংপুজ্য বিধিবদ্িকণং শ্রদ্ধয়াতি সমাহিত: । পুশৈর্নস্ধৈস্তথ। ধৃপৈরদীপৈনৈ বেগ্তকৈঃ পরৈঃ। 

উপহারৈর্বহৃবিধৈজ পহোম প্রদক্ষিণৈ: । স্তোতরৈর্নীনাবিধৈর্ত)গীতবাগ্ভৈমনোরমৈ: | 

দণ্ডবৎ প্রণিপাতৈশ্চ জয় শবৈস্তথোতমৈঃ | এবং সম্পৃজ্য বিধবদ্রাত্রো কুর্্যাৎ প্রজাগরম্ ॥২৫॥ 
 কথাং বা গীতিকাংবাপি কুর্ধ'দ্বিষুটপরায়ণঃ। যাতি বিষ্ঞোঃ পরং স্থানং নরে নান্তাত্র সংশয়ঃ ॥ 
ভবিষ্তে চ1- 

একাদস্তাপরোধে তু রাত সংপৃজয়েদ্ধরিম্। তাঞ্চ রাত্রিং যথাশক্তি পুরাণশ্রবণাদিন! | 
নয়েদি(তি শেষঃ ॥ ২২ ॥ 

অথ জাগরণ-প্রকরণম্। 

বৈষবান্ জাগরেইভ্যর্চয তীর্থং শব্ঘোদকানম্থিতম্ । 

তেভ্যে! দত্ব! স্বয়ং প্রাশ্ত বিদ্বান্ ভ্তোত্রাদিকং পঠেৎ ॥ ২৭॥ 
াশিপী? ০.  ল ০৮ পপ ৯ তপ্ত ক ভি 

পরৈরনম্তৈশ্চ বহুবিধৈরুপহারৈ: ফলতাম_ লাদিভিঃ ॥২৫ ॥ প্র্গাগরপ্রকারমেবাহ কথাংব। ইতি । 

রাত্রি নগ্েদিতি শেষ ॥ ২৬॥ 
পথ বস রা» টা. ৬৯০৯০» পপ লস 

গমন করিলে দোষ স্পর্শে না| ২৩। এই হেতু শ্রীহগ্সির নিত্যপূজান্তে একাদশীর মহোৎসবার্থ 

সন্ধ্যা-সময়ে মহাপুজ। করত নিশ।কালে জাগরণ করিবে। ২৪। 

অতঃপর একাদশী-দিনে পৃ্জাদ্ি কথিত হইতেছে ।- ব্রহ্ষাপুরাণে লিখিত আছে, হে তাপল- 
প্রবর ! শ্রদ্ধাবান্ হুইয়। একাদশী-দিবসে নিশাষোগে দেবদেব জনার্দীনের উপরিভাগে বিবিধ 
কুষ্থম ছার! অত্যুত্ধম কুহম-মগপ প্রস্তুত করিবে। এ স্থলে আরও লিখিত আছে, কি শুরু কি 
কুঞ্চ উভদ্ন পক্ষীয় একাদশীতেই স্যত্বে আহার তাগ কর! কর্তব্য। বিধানে ন্গানান্তে ধৌতবদন- 

ধারী হইয়া ইন্দ্রিয় সংযম ক'রবে। মহতী শ্রদ্ধা সহকারে হুরির অর্চন! পূর্বক গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, 
দীপ, অত্যুত্তম নৈবেস্ক, বিবিধ উপহার, জপ, হোম, প্রদক্ষিণ, নানারপ স্তুতি, চিত্তরঞ্জন নৃতা, 
গীত, বান্চ, দণ্ডবৎ নমস্কার ও দিব্য জয় শব সহকারে এইরূপ অর্চনা করিয়। নিশাভাগে 

জাগরণ করিয়! থাকিবে। ২৫। কিন্ত! শ্রীহরিকথ কীর্তন করাই হরিপরায়ণের কর্তব্য। এই- 

কূপ করিলে নিঃসন্দেহ হগ্গিখামে গতি হইবে । ভবিষ্য-পুরাণে লিখিত আছে, একাদশীর 

উদ্নরোধে নিশাক।পে অঁনার্দনের অর্চন| করিতে হয় এবং সকার পুরা শ্বশাদি করত, 

যা্গিনী অতিবাহন করিবে । ২৬. | 

অতঃপর জাগরণ প্রকরণ বিবুত হইতেছে: । নী ব/কি আগরণকারে বৈফব্গীণের পা 

করিয়া শব্দে পাদোদক গ্রহ করত তাহাদিগকে অপু করিব্ন এবং আপনিও কিফিৎ গন 



"রী 

৮২০ ক্ীশ্লীহরিভক্তিবিলাম | [১৩শ বিলাদঃ। 

পুরাণাদি ততঃ ক্রত্ব! গীতনৃত্যাদিকং দ্বয়মূ। 
কুর্ধ্যাৎ পশ্রেচ্চ পারক্যং বারয়েক্প হসেন় চ | ২৮ | 

অথ জাগরণে গীতাদিনিবারণা দিনিষেধঃ | 

গাঞ্পে। _নিবারয়তি যে! গীত নৃত্যং জাগরণে হরে; । ব্রি যুগ্রসহত্রাণি পচ্যতে রৌরবাদিয়। 
বৃতামানন্য মন্ত্স্ত উপহাসং করোতি ষঃ। জাগরে যাতি নিরয়ং যাবদিন্্রাশততুর্দশ 1১৯1 

অথ জাগরণদর্শন|বহ্ঠকত|। ্ 

্বান্মে। যমেন সচিতং তন্ত নরকং যাতনাকুলম্। মুখং ন তন্ত দষ্টব/ং যেন দৃষ্টো ন জাগরঃ|৩, 
কিঞ্চ।- উদ্ধৃতং নেত্রযুগস্ত দত্ব! তু হৃদয়ে পদমূ। কৃত' যে নৈব গঠস্তি প্রাণিনো হরিজাগরম্। 
কিঞ্চ। যেযাং চক্ষু্তবং তেজঃ প্রদপ্ধং কলিবহ্ছিনা। ন তে পন্তন্তি কৃষ্শ্য জাগরং ন জনার্দানম্ ॥ 

কিঞ্। কলিকমঘজাতেন পরমেণাবৃতে প্রবমূ। চক্্যী পাপিনী নৃণাং যে ন গশস্তি জাগরমু।০১ 
সপ ও সি জা ৩ সপ মত ০ ৩০৯৮০০প পপ্  শ্ও স  ও 

ভীরঘ ্ীচরণোদকম্ ॥ ₹৭1 পারক্যং পরেণ ক্রিয়মাণমূ। ন চ হসেৎ উপহসেৎ ॥ ২৮। 

নিবারয়ভীত্যাদি শ্লোকছয়েন নিবারণোপহাসে দোষে! দর্শিতঃ ॥ ২৯ | 

অধুনা পশ্ঠেদিতি যদুক্তং তন্িত্যত্বং তদকরণপ্রত্যবায়দর্শনেন লিখতি যমেনেতি ভ্রিভিঃ | 

স্চিতং পাপাতিশয়াদতিরুষ! ভ্রভক্্যাদিসক্কেতেন প্রতিপাদিতম্॥ ৩০ ॥ উদ্ধৃতং উৎপাটিতং 
যামোঃ। অতীতগ্রত্যয়োংতিনিশ্চয়াং। যা নূন কেনাপুযদ্ধতমেব। তত্র হেতু: ক্ৃতমিতি। 
জাতং সমূহঃ । পরমেণ উদ্রিক্তেন ॥ ৩১। 

রবধক স্তব প্রভৃতি পাঠে রত হইবেন। ২৭। তৎপরে পুরাখাদি শ্রবণ পূর্ব স্বয়ং ৃতা- 
গ্রীতাদি কর! কর্তব্য বিশ্বা অন্য কর্তৃক কৃত নৃতগীতাদি অবলোকন করিবেন; কিন্ত 
নৃত্যগীতে নিষেধ করা ব। উপহাস কর! কদাচ কর্তব্য নহে। ২৮। 

অতঃগর জাগরণে গীতাদি-নিবারণ-নিষেধ কথিত হইতেছে ।--পদ্মপুরাণে লিখিত আছে, 
গ্রহরির জাগরণে গীত বা নৃত্য করিতে নিবারণ করিলে ষট্টযুগসহননকাল রৌরবাদি নিরয়ে 

পচামান হইতে হয়। হরির জাগরণে নৃত্য করিতেছে, এমন সময়ে তাহাকে দেখিয়া উপহান 

. করিলে চতুর্দশ ইন্্রপাত যাবৎ নিরয়ে মগ্ন থাকিতে হয়। ২৯। 
অনস্তর জাগরণ দর্শনের আবশ্কতা! বিবৃত হইতেছে ।-স্বন্দ পুরাণে লিখিত আছে, 

হরির জাগরণ না দেখিলে ধমরাজ সেই মানব সম্বন্ধে হনত্রণী-মমাকুল নরক স্থির করিয়! রাখেন, 
তাদৃশ ব্যক্তির মুখদর্শন করিতে নাই। ৩*। আরও লিখিত আছে, কোন স্থানে ভ্রহরির 
জাগরণ হইতেছে (শুনিয়াও ব| জানিয়াও) যে নকল ব্যক্তি তাহা না দেখে, শমনদুতগণ 
সেই সকল ব্যক্তির বক্ষঃপ্রদেশে চরণ নিক্ষেপ করত নেত্র্বয় উৎপাটন করে। আরও লিখিত 
আছে, কলিরপ অনল বারা যে সকল ব্যক্তির নেত্জ্যোতি: তম্বীভূত হইয়াছে, সেই নকল , 
অধমেরাই প্রীহরির জাগরণ বা! হরিকে নেত্রগোচর করে না। আরও লিখিত আছে, যে র 
সবল ব্যক্তি জাগরণ দর্শন না করে, দারুণ কলিকলুষরাশি ঘারা তাহাদিগের ন্যনযুগল আরত 
হয় সন্দেহ নাই । ৩১। 



১৩শ বিলাসঃ। ] বস্রাহরিভক্তিবিলাসঃ। ৮২১ 

অথ জ্াগরণবিধিঃ। 

্কান্দে রীত্রক্ষনারদসংবাদে ।-_ 
শৃণুনারদ বক্ষ্যামি জাগরন্ত তু লক্ষবম্। যেন বিজ্ঞ তমাত্রেণ ছুল্পভে। ন জনার্দনঃ ॥৩২। 

গীতং বাদ্য নৃত্যঞ্চ পুরাণপঠনন্তথ। | ধুপং দীপঞ্চ নৈবেদ্যং পুষ্পগন্ধান্থললেপনম্। 

ফলমর্থ্যঞ শ্রদ্ধা চ দানমিক্দরিগনিগ্রহঃ | সত্যান্থিতং বিনিদ্রঞ্চ মুদাযুক্তং ক্রিয়ান্িতম্। 
সাশ্চর্ধ্যঞ্চেব সোৎসাহং পাপালস্যাদিবঙ্জিতম্। প্রদক্ষিণাভিঃ সংযুক্ত নমস্কারপুরঃলরম্। 

নীরাজনসমাযুক্রমনির্বিগনেন চেতস! | যামে যামে মহাভাগ কুর্য্যাদারাত্রিকং হরেঃ , 

এতৈগ“দৈঃ সমাযুক্তং কুষ্যাজ্জাগরণং হবেঃ ॥ ৩১ ॥ 
কিঞ্।-__য এবং কুঞ্ণতে ভক্ত্যা বিত্বশাঠ্যবিবঞ্জিতঃ ৷ জাগরং বাসরে বিষ্যোর্লায়তে পরমাত্মনি। 
ধনবান্ বিতশাঁঠ্যন ষঃ করোতি প্রজাগরম্। তেনাত্ম। হারিতো৷ নৃনং কিতবেন দুরাত্মন। ॥৩৪। 
তত্রৈব শ্রমছুমামহেশ্বরসংবাদে ।-_ 

সশাস্বং জাগরং ষচ্চ নৃত্াগান্ধর্বসংযুতম্। সবাদ্যং তালসংযুক্তং সদীপং সাধুভিযুতম্। 
উপচারৈশ্চ সংযুক্তং যথোক্তৈ ভক্তিভাবিতৈঃ | মনসন্বষ্টিজননং সমুদং লোকরঞ্জনমূ। 
গুণৈদ্বাদশভিযুক্তং জাগরং মাধবপ্রিয়ম। কর্তব্যং ত প্রযত্বেন পক্ষয়োঃ শুরুরুষয়োঃ ॥ 

বিজ্ঞাতমাতেণাপি ॥ ৩২। শ্রদ্ধা বিশ্বাসে! ভকির্ব। | বিনিদ্রমিতি কদাচিদ্পি কিকিক্ি- 
য়া বিরহিতনিত্যর্থঃ। যদ্ধা ঘূর্ণাবজ্জিতমূ। ক্রিয়। পরিচধ্যাদি তদ্বিতম্। আন্ত 
অভিনযাদীনি তৎসহিতং। উৎসাহে। মানসোল্লানস্তংসহিতম্! আদিশবেন দু্যতাদি গ্রাম্য- 
বার্ভাদি ব।। নীরাজনেন সমাধুক্তমিত্যুকং, তত্রৈৰ বিশেষমাহ অনিিণ্রেন নির্বেদ রছিতেন 
চেতনা । যামে যামে চতুঃপ্রহরেষু হরেরারাজিকং নীরাজনং কুধ্যাদিতি। ড় বিংশ গুণ- 
সংযুক্তমিতি পাঠে পাপেন বঙ্জিতং আলন্যার্দিন) চ বর্জতমিত দ্বয়ং, এবং ষড়বিংশতিগুণাঃ 

॥৩৩॥ তত্র চ বিত্তশাঠ্যং ন বৈ কার্য্যমিত্যতি প্রায়েণ বিভ্তাশাঠ/শাঠ্যাভ্যাং ক্রমেণ মহাফললাভার্থ- 

নাশনে দর্শয়তি য এবমিতি হ্াভ্যাম। লীয়তে নিত্যমত্যন্তসঙ্গম. লততে। আত্ম! এব 

হারিতে। বঞ্চিত; 1৩৪॥ জাগরং জাগরণং নিজ্রারাধিত্যম। এতদেৰ পূর্বং বিনিদমিত্যুক্তমূ। 

অতঃপর জাগরণবিধি কথিত হইতেছে । -স্বন্দপুরাণে ব্রঙ্গ-নারদ-সংবাদে লাখত আছে, 
হে দেবর্ষে! যাহা অবগত হইবাখাত্র শ্রীহরি ছুশ্রাপ্য থাকেন না, ,মেই জাগরণের লক্ষণ 

বলিতেছি, অবধান কর। ৩২। হে মহাভাগ! শ্রীহরির জাগরণে রাত্রিতে একাস্তিক মনে 

গ্রহরে প্রহরে গীত, বাদ্য, নৃত্য, পুরাণাধ্যয়ন, ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য, পুষ্প, গন্ধা?লেপন, ফল 

ও অধ্য সমপণ ? দ্ধা-প্রণর্শন। দান, ইন্জিঘ-দমন, সত্য-নিষ্ঠা, বিনিদ্রতা, আনন্দ-প্রকাশ, 

ক্রিয়ানু্টান, চম্ৎকারিতা, উৎনাহ, পাপত্যাগ, আলন্ত পরিহার, প্রদক্ষিণ, প্রণাম, নীরাজন ও 

আরাতিক এই লকল কার্ধ্য করিতে হয়। হরির জাগরণ এই বড়বিংশতিবিধ গুণসম্পন্ন হও! 
উচিত । ৩৩। আরও লিখত আছে, অর্থব্যয় হইবে এ আশঙ্কা বর্জন পুর্ববক ভক্তিমান্ হই! 
এইজ পরীহ্রিবাদরে জাগরণ করিলে পরমাত্থাতে বিলীন হুইতে পারে । অর্থব্যয়ে কগণতা 
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কিঞ্।-_পরাপবাদযুক্ন্ত মন: গ্রশমবঙ্ছিতমূ। শান্ত্হীনমগান্ধরবং তথ! দীপবিবঙ্জিতং। 
শক্ষ্যোপচাররহিতমুদ্রাসীনং সনিদ্রকম্। কলিযুক্তং বিশেষেণ জাগরং নবধাধমম্1৩৪ 

কিঞ্চ তত্রৈব।_- 
অভাবে বাচকস্যাথ গীতং নৃতাঞ্চ কারয়েং । বাচকে সতি দেবেশি পুরাণং প্রথমং পঠেৎ ॥৩৬। 

অথ জাগরণনিত্যত্বম। 

স্বান্দে ব্রদ্ষনারদ-সংখাদে | 

সংপ্রাঞ্ধে বাসরে বিষ্বোর্ষে ন কুর্বান্তি জাগরম্ । অতীতানাগতভান্ বাপি পাতযিয্য্তি পূর্বজান্ ॥ 
অকুর্বাণাঃ গ্রপৎ্তত্তি পুত্রধশ্মবস্ক্ষযমূ। জার়তে নরকে বাসঃ পিতৃভিঃ সহ কালশঃ ॥ ৩৭ ॥ 

ন পুরশ্চরণাং পাপং ব্রতৈর্দীনৈঃ সমাধিভিঃ | বিলয়ং ঘাঁতি বিপ্রেন্দরা বিনা ঘাদশিজাগরম্ 1৩৮1 
তত্রৈবোমামহ্শ্বর-সংবাদে।_ 
সংগ্রাথধে বাসরে বিকোর্ষে ন কুর্বান্তি জাগরমূ। ভ্রশ্তুতে তং তেষাং বৈষ্ণবানাঞচ নিন্দায়! 1৩৯ 

অতএবাগ্ে জাগরমিতি পুনঃ প্রয়োগ: | অয্মমেকে। গুণঃ। এবং দ্বাদশভিগশৈযু্তমূ। অত্র 

গান্বর্বং গীতৎ, নমুদং সোত্সাহম। লোকানাং রঞ্চনমন্রাগবর্ধনম্ ॥ ৩৫| অ্ৈব কঞ্চিবি- 
শেষমাহ অভাবে ইতি 1৩:। 

ভি অকুর্ববাণ। জাগরণাকারকা: প্রপংন্স্তি। কালশঃ চিরকালমিত্যার্থ; | ৩৭ ॥ দ্বাদস্থাং জাগ- 
রণং বিনা না পুরশ্ঠরণাদিভিরপি ? পাঁপং ন ্ ষীণত ইতি গাপক্ষপণেহপি জাগরণন্তাবস্াপেক্তবাপজি- 

করিয়া হরির জাগরণ করিলে, সেই দুরাত্ম ধনী শঠকে আত্মবঞ্চিত বলিয়া! জানিবে। ৩৪ । 

উক্ত পুরাণেই উমামহেশ্বর-সংবার্ধে লিখিত আছে, শ্রীহরিবানরে নিশাভাগে শান্ত্রান্গসারে 

জাগরণ, গীতসমন্থিত নৃত্য ও তাল সমন্বিত বাস্ত করিতে হয়। উক্ত জাগরণ দীপ ও 

বৈষ্ণব-সংযুক্ত হইবে, বৈঞ্ণব-কুল কর্তৃক কথিহ উপচার সমন্বিত থাকিবে, মনের সন্তোষ 

বিধান করিবে, উৎদাহবান্ হইবে, এই জাগরণ লোকরঞ্জন । যত্ববান্ হইয়। এই ঘবাদশবিধ 

*গুণবিশিষ্ট জাগর৭ করা কর্তব্য, ইহাতে শুরু বা রুষ্ণ পক্ষের গ্রভেদ করিবে না। আরও 

লিখিত আছে, পরাপবাদযুক্ত, চিত্তের শাস্তিবর্জিত, শান্্রহিত, নৃতাশূন্ত, দীপহীন, স্বীয় 
সাধ্যমত উপচার না করণ, আগ্রহ রহিত, নিদ্রাযুক্ত এবং বিশেষরূপে কলহবিশিষ্ট এই নবগুণ 

যুক্ত জাগরণ অধম বলিয়৷ অভিহিত ॥ ৩৫॥ উক্ত পুরাণের এ স্থানে আরও লিখিত আছে, 
বাচকের অভ;ব হুইলে নৃত্যগীত করাইতে হয় ॥। হেদেবেশ! বাচক বিস্যমানে সর্বাগ্রে 

পুরাণ ছগ্যয়ন করাইবে ॥ ৩৬ | 

অনন্তর জাগরণের নিত্যত! বল! যাইতেছে ।-স্বন্দপুরাণে ব্রক্ষনারদ-সংবাদে লিখিত আছে, 

শ্রংরিদিবস সমাগত হইলে যাহার! জাগরণে পরাধুখ হয়, তাহাদিগের অতীত পূর্ব পুরুষেরা 
ও ভাবী পুরুষগণ নিরয়ে নিমগ্ন হয় এবং নিজেও পুত্র, ধর্ম ও ধনভষ্ট হইয়। পিতৃগণ সহ আবহ্- 

মান কাল নরকে অবস্থিতি করে। ৩৭। হে বিপ্রসত্তম | ছাদসী-জাগরণ না করিলে কি পুর 

এ্টিরণ, কি ব্রত, কি দান, কি সমাধি, কিছুতেই পাতকের বিনাশসভাবন! নাই। ৩৮। উক্ত 
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মতিন জায়তে ঘন্ত দ্বাদস্তাং জাগরং প্রতি । নহি তশ্যাধিকারোইস্তি পুজনে কেশবস্য হি॥৪+ 

অতএবোকৎ ব্রদ্ষণ। তত্বৈব ।-_ 

হদয়ে বর্ততে যন্য সদ! যোগেশ্বরো! হরিঃ | মতিরুৎপদ্ঠতে তন্য দ্বাদশীজাগরোপরি ॥ ইতি ॥8১। 

সামান্তেন পুরালেখি গীতবাগ্াদিনিতাতা। অধুনা লিখ্যতে সোহয়ং জাগরে চ বিশেষতঃ ॥৪২। 

অথ জ্াগরে গীতাদিনিত্যত্বম্ | 

স্কান্দে উমামহেশ্বর-সং ধবাদে ।-__ 

মুকবত্তিষ্ঠতে যে! বৈ গানং পাঠঞ্চ নাচরেং। সপ্তজন্মস্থ মুকত্বং জায়তে জাগরে হরেঃ | 
যে! ন নৃত্যতি মৃঢাত্মা! পুরতো৷ জাগরে হরেঃ। পন্ুত্বং জায়তে তন্য সপ্তজন্মন্থ পার্ববতি ॥ ৪৩। 

পান্সে পক্ষবর্ধিনীব্রত প্রসঙ্গে ।-_ 
স্বস্তি ন গ্রশংসন্তি যে জনা জাগরং হরেঃ। নোৎসবো ভবতে তেষাং গৃহে জন্মানি সথ চ 18৫1 

স্বস্তি ষে প্রশংসন্তি জাগরং চক্রপাণিনঃ। শিত্যোৎ্বো ও ভবেত্তেযাং জন্মানি দশ পঞ্চ চ ॥8৫॥ 
পপ শী শী থা 

ত্যত্বমেব দিদ্ধম্ ॥ ৩৮| বৈষ্ণধানাং নিন্দয়েতি ৃষ্টাস্তো জেয়ঃ ॥ ৩৯ ॥ অস্ত্র তাবজ্জাগরাভাবদোষঃ 

জাগরণচিকীর্যারাহিত্যনাপি পরমানর্থ ইত্যাহ মতিনে'তি ॥৪০ ॥ অতো ভগবদস্থগ্রহেণৈৰ 

জাগরণং সম্পদ্ভত ইত্যাহ হৃদয়ে ইতি ॥ ৪১ প্রসঙ্গাজ্জাগরণে গীতনৃত্যাদেরপি নিত্যত্বং গিখন্, 

পূর্ববং নিত্যপূজজায়াং তগ্নিতাত্বলিখনাদধুন! পুনলিখনাদপি পৌনরুক্্যদোষমাশঙ্কা তঙ্মিরদনায়* 
লিখতি নামান্তেঠি ॥। এবং জাগরণে অবশ্তমেব গীতনৃত্যার্দিকং কাধ্যমিত্যতিপ্রেতম্। আদি- 

শব্দেন স্তত্যাদি॥ ৪ ॥ 

পাঠং স্তোত্রাদীনাং জাগরণে নাচরেৎ ॥ ৪৩ | নস্বস্ত ন শ্লাঘস্তে ন প্রশংসস্তি ন চাঙ্থমো- 

দৃত্তে ॥ 8৪ ॥ তান্ শোচন্লিব স্তবনাদিফলমাহ স্তবস্তীতি ॥ ৪৫ ॥ 

পুরাণের উমামহেশ্বর-সংবাদে লিখিত আছে, যে সকল ব্যক্তি হরিদিন সমাগত দেখিয়াও 
জাগরণ না! করে, বৈষ্বাপবাদ দ্বার! যেরূপ পুণ্যের হাস হয়, তদ্রণ তাহাদিগের পুণ্য ক্ষয় 

প্রাপ্ত হইয়া যায়। ৩৯। আমি নিশ্চয় বলিতেছি, ছাদশী-জাগরণে বিমুখমতি হইলে হরিপৃজায় 

অধিকারী হইতে পারে না । ৪*। উক্ত পুরাণে ব্রহ্মার উক্তি গাছে যে, যেব্যক্তির হবতক্ষেত্রে 

নিরন্তর ধোগেশ্বর হরির অধিষ্ঠান, ছ্বাদশী-জ/গরণের প্রতি তাহার্দিগেরই মতি জন্মে। ৪১। 

ইত্যগ্রে নিত্যপুজা বিধিতে গীতবাগ্ প্রভৃতির নিত্যত৷ সামান্ততঃ বর্ণিত হইয়াছে, অধুনা 

পুনরায় জাগরপবিষয়ে সবিস্তার বিবৃত হইতেছে. ৪২। 

অনন্তর একাঁদশীর জাগরণে গীত নৃত্য প্রস্তুতির নিত্যতা প্রকাশিত হইতেছে-_স্বন্দপুরাণে 
উমামূহেশ্বর-সংবাদে লিখিত আছে, প্রহরির জাগরণে গান অথবা অধ্যয়ন না করিয়। নির্ববাকের 

তায় থাকিলে সপ্ত জন্ম মৃক (বোবা) হইতে হয়। হে গৌরি | প্রীহরির জাগরণে প্রথমে নৃত্য না 
করিলে সেই মুঢ়মতিকে সপ্ত জন্ম পঙ্গু হুইয়া দেহপাত করিতে হয়। ৪৩।. পল্পপুরাণে পক্ষ, . 

ব্ধিনী'ন্রত-পরসঙ্গে লিখিত আছে, প্রীহরির সবাগরণের স্তুতি ও প্রশংসা না করিলে সপজগ্ম সেই 
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অথ জাগরণমা হা্্যম্। 

স্কান্দে প্রীব্রনারদ-সংবদে শ্রীগ্রহলাদসংহিতায়াঞ্চ।__ 

ন গয়াপি গুদানেন ন তীর্থৈর্বহুভিরমখৈঃ। পূর্ব! মুক্তিমায়াস্তি বিনা হাদশিজাগরমূ | 

সর্বাবস্থোইপি য: কুষ্যাদ্বাদস্তাং জাগরং হরেঃ | যামৈকৈকেন দহতো পাপং জ্মসহম্রজম্। 

ষ; কুর্ধ্যাদ্দীপদানন্ত রাঝৌ। জাগরণে হরেঃ। নিমিষে নিমিষে বিপ্র লভতে গোঁশতং ফলম্ ॥৪৬| 
ষ কুরধ্যাজ্জাগরে পৃজাং দ্বাদস্তাং কুহুমৈরহথরেঃ। পুণ্পে পুষ্পেইশ্বম্ধন্ত ফলমাপ্রোতি মানব ॥ 

যো৷ দহেচ্চাগ্ডরুং বিষ্কোঃ পৃজাং কৃত্বা তু জাগরে। নিমেষার্দেন লভতে তিলপান্রশতং ফলম্। 

নিমেষঞ্চ দহেদ্ধ পং সম্বৃতং গুগনুং হরেঃ। লভতে জাগরে বিপ্র পুণাং মাসসমুস্তবম্ ॥৪৭। 

যো দগ্যাজ্জাগরে বিষ্কোহবিষ্যামুস্তবম্। নৈবেগ্তং লভতে পুণ্যং শালিশৈলসমৃন্তবম্। 
পক্কান্নানি চ যে] দগ্যাৎ ফলানি বিবিধানি চ। জাগরে পদ্মনাভস্য লঙতে গোহ্যুতং ফলম্॥ 

সকূরধধ তা,লং যে! দদাতি হি জাগরে। পদ্মনাত প্রসাদেন শ্বেতদ্বীপে বসেচ্চিরম্॥ 

. গোশতমিতি গোশতগ্রদানজমিত্যর্থ:। এবমগ্রেইপি জেয়ম॥ ৪৬ মাসসমুদ্ভবমিতি। অন্যত্র 
সন্বতগুগগুনুধৃপদাহতো মাসেনৈকেন যৎ পুণ্যং স্যাৎ, তদ্দেকন্মিম্নেব জাগরে সরুতকতেন তেন 

ব্যক্তির গৃহে উৎসব বিদ্যমান থাকে না। ৪৪ যাহারা চক্রধর হরির জাগরণকে স্তৃতিও প্রশংসা 
করে, পঞ্চদশ জন্ম যাবৎ গ্রতাহ সেই সকল ব্যক্তির গৃহে উৎসব বিদ্যমান থাকে। ৪৫ ' 

অনন্তর জাগরণ-মাহ।ত্য কথিত হইতেছে ।-_স্বন্দপুরাণে ব্রক্ষনারদ-সংবাদে ও গ্রহলাদ- 

নংহিতায় লিখিত আছে, দ্বাদশীতে জ!গরণ না৷ করিয়া! গয়াধামে পিগুদান অথবা তীর্ঘজান 

বা নানারগ যজ্ঞান্ঠান করিলেও পিতৃগণের মুক্তি প্রাপ্তির সম্ভাবনা নাই। যে কোনরূপ 
অবস্থাতেই হউক্ না, সকল অবস্থাতেই হুরিঘাদশীতে জাগরণ করিলে প্রতিপ্রহরে নেই জাগ- 

রণকারীর সহশ্র-জন্মার্জিত পাতক ভন্মীভূত হইয়। যায়। হে দ্বিজ! শ্রহরির জাগরণে নিশা- 
কালে দীপদান করিলে সেই দীপ যতক্ষণ গ্রজলিত থাঁকে,তাবৎ নিমিষে নিমিষে সেব্যক্তি শত 

গোরদানি-ফল প্রাপ্ত হয়।৪৬ যদি বছুবিধ পুষ্প দ্বার! অর্চন| করে, তবে প্রতি কুহ্থমে অশ্থমেধের 

ফল গ্রা্ধ হইতে পারে। শ্রীহরির জাগরণে জনার্দনের অর্চন। পূর্বক অগুরুকাষ্ঠের ধৃপ প্রদান 
করিলে অর্ধনিমেষমধ্যে তদীয় শত তিন্পপাত্র দানের ফল হইয়া থাকে। হেদ্বিজ! একমান 
যাবৎ দ্বত-সমন্ত্িত গুগ্গুলু ধূপ অর্পণ করিলে বে পুণ্য হয়, শ্রহরির জাগরণে নিমেষমান্ত্র এ 
ধৃপ দান করিলে তংসমস্ত পুণ্য লাভ করিতে পারে। ৪৭। একশত শালিততুলের পর্বত প্রদান 
করিলে যে পুণ্য হয়, শ্রীহরির জাগরণে হবিত্যান্-নৈবেদ্ধ দিলে সেই পুণ্য প্রা হওয়। যায়। 

কমলনাত হরির জাগরণে পক্কান্ন ও নানারূপ ফল দিলে অযুত গোদানজ পুণ্য হইয়। থাকে। 

হরির জাগরণে কপূ্র-সমস্থিত তাল প্রদান করিলে কমলনাভের প্রসাদে চিরদিন সেই. 
বাক্তির শ্বেতন্বীপে বাস হয়। কমলনাভ বিষ্ণুর জাগরণে কুম্থমমণ্ডপ গ্রপ্তত করিলে পুষ্প- 

যানে আরঢ় হুইয়! ক্রক্ষধামে গমনপূর্ব্বক হুখান্গভব করিতে পারে। গদ্মনাত হরির 
এ জাগরণে কপূরিসমন্থিত অগুয় দাহ করিলে তদীয় লক্ষজয়জ পাতক তঙ্দীভূত হইয়া থাকে 
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জাগরে পদ্মনাভন্ত ঘ; কুর্ধাৎ পুষ্পমগ্ুপম। স পুষ্পকবিমানৈস্ত করীড়তে বরহ্ষপ্নি॥ 
রা পদ্মনাভন্ত নকপূর্রং তথাগুরুমূ। দৃহতো দহতে পাপং জম্মলক্ষসমুস্তবম্ ॥ 
[নং দদাতি কৃষ্ণ দিক্ষীরত্বতাদিভিঃ। রাতৌ জাগরণে বিপ্র মুক্তি ভাগী তবেদ্ধি সং0৪৮ 1, 

৪ যো দগ্াজ্জাগরে সমৃপস্থিতে । মন্বস্তরাণি বসতে তত্তসংখ্যাসমানি বৈ ৪৯৪ 
দগ্যাদাভরপং বিষোহেমজং রত্বসস্তবম্। সপ্ত কল্পানি বসতে সোংসঙ্গে মংপ্রিয়ে। হি সঃ 1৫51 

শ্ীচন্দনং সকর্পুরং সাগুরুন্ত সকেশরম্। যুক্ং মৃগমদেনাপি যচ্ছতে হরিজাগরে ॥ ্ 

একৈকং মুনিশাদ্দূলি অশ্বমেধাধিকং ফলম্। কলো ভবের সন্দেহে৷ বাস্থদেবগ্রসাদতঃ | 

্বতেন দীপকং বিফোর্গব্োন চ বিশ্যেত: | জানয়েজ্জাগরে রাত নিমেষে গোহযুতং ফলস ॥ | 
জাগরে বানুদেবস্য কপূরেণ চ দীপকম্। যে! জালয়তি কোটীনাং কপিলানাং লভেৎ ফলম্। 

আরাত্রিকং হরেরস্ত সকপূরস্ত জাগরে। কুরুতে মোক্ষমাপ্রোতি কুলাযুতসমন্থিত:। | 
বিনাপি যো হি কপ রং কুধ্যাদারাত্রিকং হরেঃ। 

নিঃস্বোইপি জাগরে বিষ্ঞোর্দাতা ভূরি ফলং লভেৎ॥ 

বারিজং বারিণ! পূর্ণৎ শিরসি স্নাপয়েদ্ধরিমূ। বিভত্তি শিরদ। সোহয়ং গঙ্গাঙ্মানকৃতং ফলম্॥ 

কুত্বা পৃজাং হরে জাগরে পুরতঃ শুচিঃ। গঠেম্লামসহমরঞ্চ গীতাং নাগবিমোক্ষণমূ । 

মাক্গল্যং ্পনং পুণাং স্তবরাজমনম্মরন্। বৈদিকানি চ জপ্যানি ভক্তযা রাতৌ মূহ্মুহ: ॥৫১। 
 ভবতীত্যর্থঃ। ॥ মাঘেতি পাঠে মাদন্গানাদিম্ | ৪৭. ] গোইযুতং গবাধুতম্॥ ৪: ৪৮৪ তন্তবোইস্ব- 

রাপাং তংসংখ্যাভিঃ সমানি মন্বস্তরাণি ॥ ৪৯ ॥ রত্বসম্ভবঞ্চ। ঘা রত্বখচিতমিতার্থ:। উতনজে 
ক্রোড়ে। বিষোর্বম বাদরে মতি । বিসর্গলোপে নন্ধিরার্য: | পাঠান্তরেহপি ন এবার্থঃ।৫০1 বারিজং . 

শঙ্খং পূর্ণং কৃত্বেতি শেষ:। শিরা বিভর্তীতি ফলন্ত স্ৈধ্যমভিপ্রেতম্। মাঁ্গল্যেন ন্পয়তীতি। 
তথ! তৎ এতচ্চ লিঙ্গব্যত্যয়াদিন! সর্ব্বেষ।মেব বিশেষণং জেয়ংতথা পুণ্যমিতি চ। জাগর ইত্যর্ধ- 

_পদ্ধমুক্তন্ায়েন ব্যাধ্যেযং, ₹ কচিচ্চ ন তিষ্টেদেব ॥ ৫১ ॥ চত্রাশমধর্্ম্পত্তের্জায়তে যৎ ফলং 

হে ছি! জাগরণদিনের গরণদিনের নিশাভাগে দধি, এগ্ধ ও দ্বৃত প্রভৃতির দ্বারা হরির ানক্রিয়া সাধন 

করিলে মোক্ষ গ্রাঙ্ধ হওয়। যায় সন্দেহ নাই। ৪৮। হরির জাগরণ সমাগত হষ্টলে যিনি 

হত়িকে বসন অর্পন করেন, সেই বমনে যতসংখ্া সুত্র থাকে, দাত! ততসংখ্য মন্বস্তর 

হরিধামে -অবস্থিতি করেন। ৫৯। শ্রহরিবালরে জনার্দনকে রত্বময় স্বর্ণভৃষণ দান করিলে 

সগ্তকর মদীয় (ভ্রীহরির) অঙ্কে অবহ্ধিতি করে এবং সে ব্যকি মদীয় প্রিয় হয়। ৫1 হে 
 ভাগসপ্রবর !. কলিষুগে জনার্দনের জাগরণে তাহাকে সকপূর, অগ্ুরু-মুগমদ-সমধিত প্রীচনদন 
অর্পণ করিলে হরির প্রসাদে গ্রত্যেকটিতে অশ্বমেধাপেক্ষাও সমধিক ফল উপার্জিত হয়। 

 হন্ির জাগরণের নিশাকালে বিশেষযূপে গবাদ্বত-যোগে দীপ প্রদান করিলে দেই দীপের 
নিষেষমাতর জলনেই দশ সহন্ম গোধানের ফল হয়। জাগরণে হরির সন্ুখে কপূর-যোগে' 

দীপ শ্র্জলিত করিলে কোটিস'খ্য কপিলা-দানের . ফল" লাভ' হইয়া! থাকে । অনার্দিনের 
 জাগরণে বপূর ধারা দেবদেবের আরাজিক করিলে অযূত কুল লহ মৃক্তি লাত করিতে 

২৪৪ 



৯৮২৬ প্রঞ্জহরিভর্তি বিলাসঃ | | ১৬শ বিণাঁসঃ 

ভবেৎ প্রত্যক্ষরং পুণ্য কগিলাগোশতোস্তবম্। জাগরে যজ্ঞরপন্য পুরতঃ পঠনং হরেং। 

ষঃ পুন; কুরুতে গীতং সনৃত্যাংবাস্তসংযতম্। ন তৎ ক্রতৃশতৈ; পুণাং ব্রতদানশতৈরপি। 
যঃ পুনঃ কুরুতে গীতং বিলক্জে। নৃত্যতে যদি। লভতে নিমিমাঞ্ধেন চতুরাশ্রমজং ফলম্ ॥ ৫২। 

জাগরে পদ্মনাভগ্ত কু্ঘযাৎ পুস্তকবাচনম্। প্লোকসংখ্যাং বসেৎ স্বর্গে যুগানি হরিসন্নিধো ॥৫৩1 
কুযাব্দনমালাং যো৷ রসতান্তৈঃ হুশোভনৈঃ। চুতবৃক্ষোন্তবৈ: পতৈর্জাগরে চক্রপাণিনঃ 1 
যুগানি পত্রসংখ্যানাং স্বর্গে তন্যো ংসবো। ভবেৎ | পৃজ্যতে বানবাস্টৈশ্চ ক্রীড়তে চাগ্ারোবৃতঃ ॥ 
নৃত্যমানস্থ মত্ত যে কেচিন্লিরয়ং গতাঃ। বিমুক্ত! ধর্ধরাজেন মুক্তি যাস্তি হয়ে; গম ॥ ৫৪। 
গীতধ্বনিযু সন্তষ্ঠো জাগরে তু রমাপতি: | বাসবন্তাঁধিকং সৌখ্যং সস্থাপসবস্তরং শতমূ। 

নৃত্যেন মর্ডে দৌ দৌখাস্ত র্গে বৃত্যে জাগরে। রসাতুলে তথ! মৌধ্যং মুক্তি ত্যাদবাপ্যতে 8৫৫1 
পপ অর তচ জে চা লা তে জ্ 

মিত্যর্থ।।৫২। শ্লোকসংখ্যাং প্রতি ঘানি যুগানি স্থাস্তানি, ঘাবস্ত প্লোকাস্তাবস্তি যুগানীতার্ঘ;। 

এবমগ্রেংপৃঙ্ং ॥ ৫৩1 যে কেচিন্বাস্কবাদয়ঃ | ৫৪ | জাগরে যন ত্যং তেন। মর্ত্যে মনুয্ুলোকে 

পৃথিব্যামিত্যর্ঘঃ॥ ৫৫॥ প্রেক্ষণীয়মৈন্রজালিকং নূর্তকাদিসংগ্রদায়বিশেষো বা তশ্য গ্রদানেন। 

'গারে। যেব্যক্তি ধনহীন, জাগরণে বিনা কর্পুরে আরামিক করিলেও সেই ব্যক্ধি বু 
ফল প্রাপ্ত হয়। জলপুরিত শঙ্খ দ্বারা হরির নকিয়া সম্পাদন করিনে শ্বশিযে জাহবী- 

স্নীনফল ধৃত হয়। বিশুদ্বাচারে হরির জাগরণে তীহার অঙ্চন! পূর্ব্বক সহম্রনাম, গীতা ও 
গজেজ্স-মোক্ষণ পাঠ করিতে হয় এবং নিশাভাগে ভক্তি সহকারে বিশুদ্ধ ম্জলজনক স্গানীয়- 
স্তব শরণ করিয়। পুনঃ পুনঃ বৈদিক মন্ত্র জপ করিবে। ৫১। গ্রহরির জাগরণে যজমূর্তি 

জনার্দানের সম্ধৃখে (পুরাপাদি ) অধ্যয়ন করিলে বর্ণে বর্পে শত কপিলাদানের পুণ্য 
অর্জিত হয়। যিনি গুনঃপুনঃ বাস্ঠ সহকারে নৃতা-গীত করেন, তংকর্তৃক অর্জিত গুগ্য শত 

শত হজ্ঞ ও শত ব্রত দ্বারাও প্রাপ্ত হওয়া! যায় না। লঙ্ঞ! পরিত্যাগ পূর্বক ন্ৃতা গীত 
করিলে তাহার সম্বন্ধে অধিক কি বলিব, অর্ধ-নিমেষ-মধ্যে মে ব্যক্তি চতুরারমধর্মজ পুণ্য 
প্রাপ্ত হয়। ৫২। কমলনাভ হরির জাগরণে পুম্তক স্বধ্যয়ন করিলে প্রতি প্নোকে যুগসংখ্যান্থ- 

সারে স্থরধামে হরিসমীপে বাস হয়। ৫৩। যে ব্যক্ি চক্রধর হরির জাগরণে মনোরম কদলী- 
তরুতে আতরপন্নব ঘ্বার৷ বন্ধনমাল! অর্পণ করেন, সেই পত্রসংখ্যান্থসারে এক এক. যুগ 

স্থরধামে তীয় মহোৎসব হয় এবং সেই ব্যক্তি দেবে্্প্রমুখ স্থরগপের বন্গনীয় হইয়। 
অঞ্জারোগণ- সমভিব্যাছার়ে ক্রীড়া করে। হরির জাগরণে নৃত্য, করিলে নৃত্যকারীর : 

মরকগত পিত্ৃগ্ণ শমনপাশ হইতে পরিমুক্ত হইয়! প্রীনাথের পরমপদ বৈকুষ্ে গ্রন্থিত 
হয়। ৫81 লক্ষমীপতি জাগরণদিনে গীতশব দ্বারা প্রীত হইলে শহ মন্স্তর যাবং দেবেক্. 

অপেক্ষাও সমধিক স্থ্খী করিয়া থাকেন! নৃত্য দ্বারা কি মর্ত, কি হ্বরগ,.কি পাতাল. 
সর্ঘাজই রুখখবী হইতে পারে এবং নৃত্যফলে মোক্ষ পর্য্যন্ত লাভ হয়। ৫৫1. সৃধীগণ বলিয়াছেন, 
অনাদিনের জাগন্ণে এন্রজালিক্ (.নৃত্যবিশেষ ) প্রদর্শন করিলে যে পুণ্য হয়, অসংখ্য জনংখা 

৯ হজ, অনংখ্য সংখা যোগ ও অসংখ্য অসংখা লাংখ্যশান্ত্র ঘারাও দে পুণাগাতের প্রত্যাশী 



১৩শ বিলানঃ।  জী্রহরিতক্তিবিলানঃ | |... ৮২৭ 
প্রেক্ষদীয়প্রদানেন যৎ পুণ্য কথিতং বুধৈ;। 
ন তৎ কোটিমখৈঃ পুণ্যং যোগৈঃ সাংখোরবাপ্যতে 1:৫৬ ॥ 

দীপমালাং হরেরগ্রে ষঃ করোতি প্রজ্াগরে। বিমানকোটিসংযুক্তঃ কল্লাস্তং বসতে দিবি ॥ 
চরিতং রামচগ্জস্ত যঃ শৃণোতি হরের্দিনে। রাতৌ বান্জীকিণ। প্রোক্তং তৎসমে| ন হি বৈধবঃ। 
যঃ পুনঃ পঠতে রাত! মহাতারতসন্তধান্। কথাং জাগরণে বিঃ কুলকোটিং নয়েদ্দিবম্॥ 
গুত্তানপাদেশ্চরিতং,ফধরুবস্য চ মহাত্মুনঃ | কৃষ্ণম্য বালচরিতং জাগরে পঠতে হি যঃ। 

যুগকোটিসহত্রন্ ক্ষয়; পাপশ্ত জায়তে। তম্মাজ্জগরণং কাধ্যং পক্ষয়োঃ শুরুকুষঃয়োঃ ॥ ৫৭ ॥ 

শ্রীমস্ভাগবতং ভক্ত্যা পঠতে বিষুরসন্িধৌ । জাগরে তৎপদং যাতি কুলবৃন্দসদন্িতঃ ॥ ৫৮ ॥ . 
অষ্টাদশ পুরাণানি পুরাণপুরুষস্ত চ। দগ্িতানি সদা বিফোর্ব্িশেষেণ তু জাগরে ॥ 

যো গীতাং পঠতে রাত্রৌ বিষোর্নাদসহম্রকম্। বেদোক্তানাৎ পুরাপানাং জাগরী পুপ্যমাগ্পুযাৎ॥ 
ধেনুদানস্ধ ষঃ কুরধ্যাৎ জাগরে চক্রপাঁণিনঃ | লভতে না সন্দেহ: সপ্তত্বীপাবনীফলম্ ॥ 
জাগরে পন্পনাভস্য যঃ কুধ্যাচ্ছুভমণ্ডপম্। মণ্ডল ঞ্বলোকশ্ঠ যাবন্িষ্ঠতি পল্পতূঃ ॥ ৬০ ॥ 
সর্্বেষামের পুণ্যানাং মহৎ পুথ্যং মহীতলে। স্বাদস্াং জাগরে বিপ্র প্রসিদ্ধং তৃবনত্রয়ে ॥ 
জাগরং ষে চিকীর্স্তি কর্ধপা মনসা গিরা। ন তেষাং পুনরাবৃত্তি্বিফুলোকাৎ কথঞ্চন ॥ 
যোগৈযষ্টা্ৈ:, সাংখ্যরাত্মজানৈ: ॥ ৫৬॥ যুগফোটিসহতন্তেতি যুগকোটিসহতৈর্ভোগান্ত তেষু 
জাতন্ত বা পাপন্য ।৫৭॥ জাগরে গঠতি ॥৫৮। পুরাণানাং সর্কোরধাং পঠনাদ্যং পুণ্যং তদাগুযাদি- 
তার্থ;॥ ৫৯॥ যাবৎ পনন হত ভিষ্ঠতি, তাবং ঞ্রবঙ্গোকন্ত মণ্ডলে উপরি তিতীতয্ঘঃ ॥ ৬ । 

নাই।&৬। একাদশীর জাগরণে জনার্দনের পুরোভাগে দীপমালা প্রধান করিলে কোটি.বিমান- 
সমস্থিত হইয়া আকল্প স্থরধামে অবস্থিতি করিতে পারে । যে ব্যক্তি প্রীহরিবাসরের রাত্রিকালে 
বা্সীকি-কখিত রামচরিত শ্রবণ করেন, তৎসদূশ বৈষ্ণব আর লক্ষিত হয় না, মর্থাৎ সেই রাম- 
চরিত-শ্রোতাই পরম বৈষ্ণব বলিয়। প্রোথিত। অধিক কি বলিব, জাগরণের রজনীযোঁগে 
মহাভারতীয়া কথা অধ্যয়ন করিলে কোটিকুণ সহ অদরধামে প্রয়াগ করিতে পারে। শ্রীহরির 
জাগয়ণে উদ্ভানপাদ নন্দন বের চরিত অথবা প্রকফের শৈশবলীর! অধায়নকরিলে যুগকোটি- 

সহত্রাঙ্জিত 'পাতক বিনষ্ট হয়। হুতরাং কি শুরু, কি কঃ উভয় পক্ষীয় হরিবাসরেই 
জাগরণ করা৷ কর্তব্য । ৫৭। : পহরিবাপয়ের জাগরণে তক্তি সহকারে হরিসঙ্গিধানে 
ভ্মন্তাগবত অধ্যয়ন করিলে স্বীয় নিখিল কুল সহ বৈকু্ধামে প্রস্থিত হইতে পারে। ৫৮ 
অষ্টাদশ পুরাপ সর্বদাই পুক্রবগ্রবর হরির প্রিয়, 'বিশেষতঃ জাগরণে উহ! সমধিক প্রিয়- 
তর হয়।-“হরিবামরের জাগরণে রজনীযোগে গীতা অথব| হরির সহম্রনাম পাঠ করিলে 
বে্বোকত পুন্তাগগাঠের ফল লা হয়। ৫৯। চক্ষধর হুরির জাগরণে থেছ দান করিলে নিঃসন্দেহ 
সপবীগ নমতী-ফানের ফলগ্রা্ত হইতে গারে। কমলনাভ হরির জাগরণে শুভমণ্ডপ 
নির্ধাণ বিলে এক ব্রন্বপাতকল ঞকবলোকে সেই নির্দাতার বসতি হয়। ৬। রে দিক, 

প্ীহরির ছাছখীর জাগরণে থে পুধটগঞ্চর হয়, ধরনীশ্থ যাবতীয় পুণ্য গণেক্ষা তাহ! জেঃ 



৮ ী্রহরিভক্তিবিলাম;।. [১০ বিলাগঃ। 
জাগরে নৃত্যমানন্ত দৃষট] বৈ ছাদনীদিনে। রাত মানতে শৌরিঃ পাঁপৎ তন্ত যুগার্জিতম্। 
প্রোৎসাহয়িত্ব! লোকান্ ষঃ কুরুতে জ্াগরং নিশি। ্রাপ্ধোতি ক্রবর্তিত্বং ভরতেন যথ। পুরা 1৯১ 

শ্বপচেন যথা বিষুং তোহয়িত তু জাগরে। গ্রা্থা মুক্তি; পুরা বিপ্র গান্ধর্বাৎ শ্রয়তে রবম্। 

রাজ্ং প্রাপ্ত দিলীপেন নর্তনদ্বাসরে হবেঃ । .লহষেগ চ সংপরধমর্ধাদানেন জাগরে ॥ 
ফলদানাৎ স্থগরয়েন প্রাণ্ং রাজাম কণ্টকম্। বঞুলীবাদরে রাজৌ কৃত! জাগরণং হরে; ॥ 
বনজদানাদ্দিনে বিষকোন?ভাগেন তু জাগট্রঃ। রাজ্য প্রাণ মুনিশেঠ ্ রসাদান্মাধবন্ত হি॥ 
শৈলুষী নর্ভনাৎ সিদ্ধ! বিখ্যাতা মেনক! দিবি ত্রিশৃশা-জাগরে বিপ্র সত্যং তে কথিতং ময় 1৬২ 

তুনসীজাগরাৎ প্রাপ্তৎ জাগরে চক্রগাণিনঃ। অনর্কেণ ক্ষিতীশত্বং যশ:-কীর্তি সমহিতমূ॥ | 
িবর্ধসহ্ানি যাটবর্ষশতানি চ। অলর্কো নাম রাজাসৌ বুভুজে মেদিনী পুরা ॥ ৬৩॥ 
শাগ্ডিলী মার্জনাৎ দিদ্ধ! একাদস্থান্ত মগডলাৎ। পুরতো। বাদেবন্ত পক্ষয়ো: শুররুফয়ো: ॥ ৬৪। 

প্রোৎসাহহ্িত্ মাহাত্মযশরবণাদিনা ্ রকর্ষেণ উৎসাহং জনযিত্বা (যবভাবোহত্র আরধ:4৬.| আধ:।৬.| শৈনুষী 

নর্তকী বেস্তেত্যর্থঃ। বিপ্রেত্যত্র ব্যাসেতি কচিৎপাঠে স্কন্দপুরাণ প্রহাদসংহিতোক্তয্বোরৈক্যাৎ 
প্রহলাদস:হিতায়াং প্রহলাদব্যাসসংবাদোহমুসন্ধেয়ঃ।৬২। চক্রুপাণের্জাগরে মধ্যে তুলস্ঠাং তুলসী" 
বনাস্তিকে যে! জাগরন্তম্মাৎ ॥ ৬০ ॥ মগ্ডলাৎ মর্বতোতদ্রাদিমগলবিধানাং | তত্রাপি রাস্থদেবস্য 

শি. শপ উপ ++ সর্ট সস পা ++ পপ 

বনিয়। 1 ত্রিলোকে গ্রধিত | কর্ম দ্বারা, মন দ্বারা ও বাক্য বারা হুরিবাসরে 

জাগরণ করিলে কদাচ বৈকু$ হইতে পরিত্রষ্ট হইতে হয় ন|। ঘ্বাদশীর জাগরণে 

নৃত্য করিলে শমনরাজ তাহাকে দর্শন পূর্বক তদীয় যুগার্জিত পাতক মার্জন! করিয়। 
থাকেন। পুরাকালে ভরত যেবপ চত্রবর্তিত্ব পদ প্রাধ হইয়াছিলেন, সব্ধজনের 
উৎসাহ বর্ধন পূর্বক হরিবাসরের রাত্রিতে জাগরণ ক রলেও তন্ত্রপ সার্ব্রভৌম- 

পদ লাভ করিতে পারে। ৬১। হে দ্বিজ! পুরাকালে জনৈক চণ্ডাল হরিবাসরের রজনী" 
যোগে জাগরণ করিয়া গীত দ্বাগ! জনার্দিনের প্রীতি সাধন করিয়াছিল, শ্রুত আছে যে (সেই 

ফলেই সে মোক্ষ লাভ করিয়াছিল সন্দেহ নাই। প্রীহরিবাসরে নৃত্য করিয়া 'নরপতি দিলীপ 

রাজত্ব লাভ করিয়াছিলেন। নহুষ নৃপতিও হরিবাঁসরের রজনীযোগে অর্ধা প্রদান পূর্বক 
রাজ্য লাভ করিয়াছিলেন। হ্যয় বঞ্ুলী ঘ্বাদশীর রজনীযোগে জাগরণ করিয়া ফলধান করাতে 

অকণ্টক রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। হে তাপসপ্রবর | হরিবাসরে রজনীযোগে জাগরণ 
ূর্বাক বসন দান করাতে সেই ফলে হরির প্রসাদে নাভাগের রাঙ্যনাভ হইয়াছিল । হেত্বিজ! 
আমি লত্যতাই বলিতেছি, নৃত্যকারিণী মেনকা স্থরধামে অিম্পৃশানবাদশীর রজনীযোগে জাগরণ 
করিয়া নৃত্য করাতে তৎফলে দিদ্ধি লাভ করিয়াছিল । ৬২। পু্রাকালে তৃলসীবন নন্িধানে 
চক্জধর হরির জাগরণ করাতে সেই ফলে অলর্ক যশ ও 'কীর্ডিদহ প্লাজপদ লাভ করিয়াছিলেন | 

তদনন্তর তিনি নুপতিপদে প্রতিটিত হইয়! বষ্টিসহশ্ব ও ষষ্টিশত বর্ধ এই বনুদ্ধরা উপভোগ 
করেন। ৬৩। শুরুও কষপক্ষীয় হরিবাসরের রজনীযোগে হরির গুরোভাগে মন্াঙ্জান ও. - 
র্বভোতাদি মণ্ডল বিরচন করাছে তৎফলে শাত্খিলীর সিদ্ধি নাত হইয়াছিল! 1 । কোর ূ 

রা 



১৩ বিলাস! | জী্রীহরিভক্তিবিলাদঃ | ৮২৯ 

উদ্মীলনীধিনে প্রাপ্ডে গরদীপপ্রবোধনাৎ। ইনজ্থায়েন মংগ্রাপতং রাষ্ধযং জাগরণং হরে; ॥ ৬৫ । 
ঘোলাদিনে চ সংগ্রাণ্ধে বীণাবাস্াৎ পুরধরবাঃ। চকব্রবত্তিত্বমায়াতে। দুপ্রাপং যং সথরৈরপি॥ 
সম্মানিতাঃ ককুতস্থেন রাত জাগরকারিণঃ। স্বশক্তা। চৈব দানেন প্রাপ্তং রাজাং সুর ভম্।৬৬ 
শ্বপাকী চ যুণী নাম গানং কৃত্বা! হরেদিনে। গান্ধর্ণলোকনারীণাং জাতা রাজী গ্রজ্াগরাৎ ॥ 
বেণুবাদ্যাদৃচীকন্ত বিজ্ঞয়াবাসরে নিশি। জাগরে পুরতো! বিফোঃ পুনা৷ রাজা! ভবিষ্যতি ॥ 

যে কেচিদগায়ক! বিগ্র বাদক! নর্তক। নরাঃ। নর্তকী-সহিত। যাস্তি কহ! জাগরণং দিবম্॥ 
বিষোনিমাগতৈঃ সর্ব: কৃত! জাগরণং হরেঃ। সংগ্রাপ্ধং পৃথিবীশত্বং সকামৈমু্নিসত্তম ॥ 
নি্ষামৈমূ্ক্িরা। চ শ্বপচাগ্ঠৈস্ত জাগরাৎ। বিবক্ষা নাস্তি বর্ণানাং হরের্জগরকারিণাম্॥ 
ন কলৌ পাবনং ধ্যানং ন কলৌ জাহৃবীজলম্। ন কলৌ পাবনং জপ্যং মুক্তি. ক জাগরং হরে: 
আশ্রমে বর্তমানানাং ন ফলং হি দ্বিজম্মনাম্। সংষষ্টেরপি যজ্জস্ত বিনা দ্বাদশিজাগয়াৎ ॥ ৬৭ | 
লক্ষী: পরাম্ুখী তেষাং বাদবান্য| দিবৌকমঃ | পিতরঃ বব্যপাল্যাদা। মন্ষঠাঃ মনকাদয়ঃ ॥ 

শপ | শা শি্পিপসপস বাজশন্যা আপদ পপ শি সস শপ ভা পি ০ জিপ 

পুরতঃ1৬৪| হরের্জাগরণে পরদীপন্ত গ্রবোধনাৎ ৬৫1  স্বশক্ঞা দা দান্ন সম্মানিতাঃ ॥ আয়াতঃ 

গ্রা্চ।। পাঠান্তরে দেহাস্তে চ দেবহল্পভং পদং প্রাপ্তবানিত্যর্থঃ॥ ৬৬ ॥ জাগরে বিফোঃ 

পুরতো বেগুবাদ্যাৎ। মঙ্গলাচরণাদদিতি পাঠে জয়তি জননিবাণ ইত্যাদি পঠনাদিত্যর্ঘ;। 

বেগুবদ্যবন্বপবিশেষণং : বা। বিবক্ষ। নাস্তীতি তেষাং সংখ্যাং বক্ত,ং ন শক্যত ইত্যর্থঃ। যছ। 

বিবক্ষ| বিচারঃ। পাঠীন্তরেহধিকাধ্যপেক্ষা নাস্তীত্যর্ঘঃ। সং: সমাগিষ্টেঃ ॥ ৬৭ ॥ তেষাং 

জাগরণহীনানাং একোইগি কুলে উৎ্পন্নঃ মন্ ্বাংসতাযিষ্যতি, অতঃ. কিং বহুভি- 

সময়ে উদ্মীলনী দ্বাদশীতে জাগরণকালে হন অন্তগ্রদত্ত প্রদীপ প্রদদীপিত করিয়া দিয়া- 

ছিলেন, সেই ফ:ল তিনি রাজ্য লাভ করেন্। ৬:। কোন সময়ে শ্রীহরির দোলাদিন সমাগত 

হইলে পুনক্ধরবা বীপাবাদন করাতে তৎফলে সথরহলভ চক্রবত্তিপদ লাভ করেন। পুরাকালে 

কতুতস্থ একাদশীর নিশাজাগরণকারিগণকে সাধ্যান্থমারে সম্মান সহকারে দান করিয়াছিলেন, 

এই হেতু তাহার ছুন্নভ রাজ্য গ্রার্থি হয়। মুগীনায়ী কোন শ্বপাকী হরিবাসরে নিশাজাগরণ 

পুর্ব সংগীত করিয়াছিল, এই হেতু নধ্ররমণীগণমধো হাহার রাজা-পদ ্রানতি হয়। খচীক 
বিজয়া-ছাদশীর রজজনীযোগে হরির গুরোভাগে বীণাবাদন করাতে সেই ফলে পুনর্বার রাজ্যলাভ 

করেন। হে দ্বি্ব!'যে কেহ হউক না কেন, হুরিবাসরে জাগরণ পূর্বক নৃতা, গীত বা 
বাদ্য করিলে নর্তকীদুং সথরপুরে গমন করে। হে তাপলপ্রবর ! (বিযোনি-সমূৎগন্ 

মন্ুয্যেরাও কামন! সহকারে প্হরিদিব.স জাগরণ পূর্বক ধরাধিগত্য লাভ করিয়াছে। 

শ্বপঢাদিও নিষ্কামভাবে জাগরণ পূর্বক মোক্ষগ্রা হইয়াছে। প্রীহরিদিবসে সকন্জাতিই 
জাগরণে. হুল্যাধিকারী। .কলিকালে কি খান, কি গঙ্গোরক, কি অপ, কিছুই পৰি 
মুহে। একমাজ্ হরিবাসরে - জাগরণই, পৰস। যদি দ্বাদশী-জাগরণ. না করেন, .তাছ! 

হইলে বিজাতিগণ নিখিল. আমে যথাবিধি, অধিষ্ঠিত থাকিয়া নান! যজাছুঠান করিলেও 
ডু আছে ্  হতে পায়েন না। ৬1), হরিবামরের, রজনীযোগে জ্বাগরণ না] করিলে 

পপ ৮ পি পপ রা 
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একোহপি হি কুলোৎপন্নঃ কিঞ্রাতৈর্বন্তিঃ সুতৈ;। 
দ্বাদশী জ্জাগরা& সর্ধ্বাংস্তাররিষাতি পূর্বজান্ ॥ ৬৮ 

বিশগাবাদরে বিষ্বোর্ধঃ করোতি হুজাগরম্। স বৈ ভাগবতে। লোকে গীয়তে ব্রদ্মবাদিতিঃ ॥ 
 যন্ত প্রসযো। ভগবান্ শীলেনোৎপদ্যতে স্থৃতঃ | 

একোহপি তারয়েৎ সর্ধবান্ নরকস্থান্ পিতামহান্ ॥ 

ন সৌরে। ন চ শবে বা ন ব্রাদ্ষো৷। নৈব শাক্তিকঃ। 
 ন চান্কদেবতাশুক্কো ভবেছ্াগবতোপমঃ ॥ ৩৯ ॥ 

গ্ুহেইপি বর্তৃতে যন্ নিত্যং ন্ট চ চেতনি। দ্বাদশীচরিতৎ পুণ্যং চতুর্ববফল প্রদম্ ॥ ৭০। 
অথ জাগরণমাহাঝ্যফলম্। 

তত্রৈব।-. 

উপোধিতৈর্থরিদিনৈঃ সংবংমরশতং ফলম্। তৎ ফণং নিত্যমাপ্লেতি পঠন্ জাগরণং হবেঃ ॥ 
মাহাত্মযং ঘঃ পঠেস্তক্যা ময়োক্তং জাগরোস্তবম্। ভ্বাদশীদস্তবং পুভ্র কুলানামুদ্ধরেচ্ষতম্ ॥ ৭১ ॥ 

রিত্যন্বরঃ॥ *৮॥ তারয়েৎ জাগরখতঃ। ভাগবত; - জাগরণাদিকর্তা তৎসম; -প্রকরণবলা- 
দেবমগ্রেইপি জেয়ং | ৬৯ ইদানীং জাগরণমাহাত্যফলপাঠাদিফলমাহ গৃহেহপীত্যা্গিন 

চেতমি চ বর্ততে। দ্বাদশীচরিতং 805 তন্ত চবির ৩ তাং? 
তত্র চতুর্বর্গে৷ ধর্মার্থকামমোক্ষান, কল ভক্তি; ॥ ৭৪ ॥ 

জাগরণং জাগরণমাহাত্ম্যং 1৭১ দৃষ্টান্তত্বেন প্রনজ্েন বা তত্রান্তগাঠন্তাপি ফলমাহ 
চরিতমিতি। দেবকীনুনোর্মধুরায়াং ঘ। বালবন্মীলা তন্ত মনবঞ্জি চরিতং। কলো দাদ: 
কি কমলা, কি দেবেন্্প্রমুখ সুরগণ, 'কি শ্রাদ্ধগাল্য াস্ধপাল্য পিতৃগণ, কি মন্গধা, কি সনকাদি 
খাধিবুদদ, দকলেই তংপ্রতি বিমুখ হইয়। থকেন। একাদশীজাগরণে বিমুখ বংশে বহু 

সম্ভানেরও 'কোন আবশ্তক নাই, দ্বাদশী-জাগরণকারী' একমাত্র' পুত্রই 'পূর্ববপুরুধগণকে 

পরিত্রাণ করিতে পায়ে। ৬৮।  বিশল্য (দশমীবেধ-বর্জিত ) হরিবাসরে ' সম্যক্. বিধানে 
জাগরণ করিলে সেই ব্যক্তিই বেধবিদ্গণ কর্তৃক পরম ভাগবত বলিয়া -কীর্তিত 

ইইয়া খাকেন।- ভগবান্ প্রীহরি প্রীত থাকিলেই শী্বান্ ও গুণবান্ সন্তান লাভ 
হয়? বস্তুতঃ তাদৃশ এক্টামাত্র পুত্র দ্বারাই : নিরয্মগ্ন ফাবতীয় পিতৃগণের পরিজ্রাণ 
হইয়া থাকে । কি সৌর, কি শৈব, কি ক্রান্ধ্য,' কি শান্ত, কি অন্তদেবতক্ত, কেহই 
ভগবন্তকের সদৃশ নছে। ৬৯। দ্বাদপী জাগরণাদির মাহাত্ম্য যাহার আগারে বা অন্তরে 

বিরাজমান থাকে, নে চতুর্বর্প্রদ পুণ্য লাত করে। ৭1 | 

' "অনন্তর জাগরণ মাহাত্ম্য অধ্যয়নের ফন, কথিত হইতেছে ।--উক্ত স্থানেই লিখিত আছে, 

হরিবাসরে জাগরণ মাহাম্মা অধ্যয়ন করিলে শতবর্ধকৃত একাধপ্তাপবাসের ফল লাভ ইয়। থা 
নারদকে বলিয়াছিলেন, হে বৎস! দ্বাদণী জাগরণের যে নকল মাহাত্থয বর্ণন করিলাম, ইইা 

এ অধায়ন বনধিলে শত.কুল পরিজ্রাণ করিতে সমর্থ হইতে পারে। ৭)১। . 'ক্লিকালে ছাদশীয় 
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চরিতং বাললীলায়৷ মখুরায়াঞ্চ ষঃ গঠেৎ। দ্বাদন্তাং দেবকীননো রাত জাগরণে কলৌ৷ । 
অযুতানাং বসেৎ কোটিং পিতৃভিঃ পরিবারিতঃ॥ ৭২ ॥ 

বঞজুলীলস্তবং যো বৈ মহাত্ম্যং জাগরে হরেঃ। কীর্তরিস্ুতি নিত্যংবা তন্ত পুণ্যং বদাম্যহম্। 
দশভিরর্বাসটরবিষ্োর্দ পতি গণিতৈমুনে । রুতৈর্ভবতি যৎ পুণ্যং নিত্যমাপ্সোতি তৎ ফলম্॥ 
জন্মকোটিং মধৈধষ্টর্ন মুক্তির্জায়তে নৃণাং। ছ্াদলীজাগরেণৈ মুক্তিং গচ্ছতি মাঁনবঃ॥ ৭+৩॥ 
সর্বপাপবিশুদ্ধাত্ম। লভতে বৈষবং পদমূ। সং্ক ছু্টাঃ সমান্তন্ত সৌম্যান্তত্ত সদা! গ্রহাঃ। 

| যঃ পঠেজ্জাগরে বিক্চোমণাহাত্যাং হাদশীবু চ॥ ৭৪ ॥ 

ভখ জাগরণাকরণে দোষাঃ। 

জৈব জীমহুমামহেশ্বরসংবাদে :-_ 
দষ্টাঃ কলিতুজঙেন স্বপস্তি মধুহাদিনে। কুর্বস্তি জাগরং টৈব মায়াপাশবিমোহিতা:॥৮৭৫ ॥ 

প্রাপ্তাপোকাদশী ঘেষাং কল, জাগরণং বিন! ৷ তে বিনষ্টা ন সন্দেহে 'তম্মাজ্জীবনমঞ্তবম্ ।৭৬। 
অশ্বমেধনহত্রস্ত বাজপেয়াধুতন্ত চ। পুণ্যং কোটিগুণং গৌরি .বিষ্োর্জাগরণে কৃতে ॥ 
পিতৃপক্ষে মাতৃপক্ষে ভার্যাপক্ষে চ ভামিনি | কুলমুদ্ধরতে চৈতৎ রূতে জাগরণে হরেঃ ॥ 

অবিদ্ধবারে বিষ্ঞোর্ষে কৃুর্বন্তি প্রজাগরম্। তেষাং মধো প্রহৃষ্ঃঃ সন নৃত্যং গ্রকুপ্ণতে হরি; ॥ 

যাবদ্দিনানি কুরুতে জাগরং কেশবাগ্রতঃ| যুগাযুতানি তাবস্তি বসতে বিষুঃবেশ্মনি ॥ 
যাবদ্দিনানি বগতে বিনা জাগরণং হরেঃ। নৃত্যন্তদ্ধংতশস্তরাশ্চ ত্দগ হে যমকিস্করাঃ ॥ 
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রাত জগরণে যঃ গঠেং সঃ অযুতানাং বর্ধাণাং কোটিং বসেদ্ধৈকুঠলোক ইতি শেষঃ॥ ৭২ ও 
জন্মকোট্ং ব্যাপ্য যট&ঃ কতৈমণধৈঃ॥ ৭৩॥ সমাঃ ছুষ্টতাং বিহায় মিত্তাং যাস্তীত্ার্থ)। 

গাঠাস্তরে শান্তা তবস্তীতার্থঃ) ৭৪ ॥ 

মধুহেত্যাকারাস্তত্বমার্ধং ॥ ৭৫॥ জাগরণং বিনা গভেতি শেষঃ॥ ৭৬। পাঠাস্তরেইপি 

রজনীযোগে জাগরণ পূর্বক দেবকী-নন্দনের মধুরাকুত বাল্যলীল! অধায়ন করিলে লে পিতৃকুল- 

পমদ্িত হইয়া অযুত্ত-কোটিবর্ধ হরিধামে অবস্থিতি করিতে পারে। ৭২। হুরিবাসরের 

 জাগরণে সর্বদ। বঞ্চলীবরত মাহাত্ম অধ্যয়ন করিলে যে পুণ্য-সঞ্চার হয়, তাহা বর্ণন করিতেছি। 

হে তাপস! হুশসংধা হরিবাসরকে দশগুণিত করিলে অর্থাং শতসংখ্য একাদশী করিলে যে. 

'পুণ্য অর্জিত হয়, উপধূর্ণক্ মাহাত্ম্য-পাঠক সেই ফল লাভ করে। কোটিজস় যজামুষ্ঠান দ্বারাও 

মানবের যোক্ষের আশ নাই, কিন্ত হরিদ্বাদশীতে জাগরণ করিলেই. মুক্তি লাভ হয়,। ৭৩। 

হরিবাসরের জাগরণে দ্বাদশীমাহাত্থয অধ্যয়ন করিলে নিখিল পাতক হইতে শুদ্ধি লাভ করত 

বৈরুঠলোক প্রাপ্ত হয় এবং তদীয় যাবতীয় ছষটগ্রহ ছুষ্টতা, বিসর্জন পূর্বক স্থধদ্ হইয়া উঠে।$... 

অনস্তর হরিযাস্রে জাগরণ ন করিলে যে.ধে দোষ ঘটে, তাহ! বিবৃত হইতেছে ।--উক্ত 

গ্রন্থেই উমাম্হেখ্বর-ংবাদে লিখিত আছে, কলিকালে.যাহারা মধুষ্থদম হরির দিনে জাগরণ: . 

বিদুখ হইয়। শয়ান থাকে, তাহাদিগকে শত্.শত দায়াজালে জড়িত ও কলিরপ সর্পকর্তৃক সনদষ্ 

জানিবে। ৭৫1 কলিকালে বিনা জাগরণে একামদী যাপিত হইলে নিঃসন্দেহই: সেই সকল . 
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জাগরে বাহুদেবন্য পুরাপং পঠতীহ যঃ। প্রাপ্োত্যভিমতান্ কামান্ প্রেতত্বং নৈব জায়তে। 

যঃ পুনঃ কুরুতে গীতং নৃত্যং জাগরণে হরেঃ। ক্রাক্ষাৎ পদং মদীয়ঞ্চ সতাৎ বৈ তন্য বৈফবমূ॥ 

ষঃ প্রবোধয়তে লোকান্ বিশ্ুজাগরণে ততঃ বসেচ্চিরস্ক বৈকৃষ্ঠে পিতৃভিঃ সহ ঠব্চবঃ | 

মতিং প্রষচ্ছতে যন্ হরের্জাগরণং প্রতি । যষ্টিবর্ষসহত্রাণি শ্থেতদ্বীপে বসেম্নরঃ॥ 

যংকিঞ্চিৎ ক্রিয়তে পাপং কোটিজন্মানি মানবৈ:। কৃষ্ত জাগরে সর্বং রাজৌ দহতি পারবতি 1৭৭ 

শালগ্রামশিলাগ্নে তু যে কৃর্বস্তি হি জাগরমূ। যামে যামে ফলং প্রোক্তং কোট্যন্দবসমুস্তবম্। 1৮1 

কামার্থসম্পদঃ পুত্রাঃ কীর্ডি্লোকশ্চ শাশ্বতঃ। ঘজাযুতৈর্ন লভ্যেত দ্বাদশীজাগরং বিনা 

যাবৎপদানি কুকুতে কেশবায়তনং প্রতি । অশ্বমেধসমানি স্থ,র্জাগরার্থং প্রগচ্ছতঃ॥ 

পাদয়োঃ পতিতং ষাবদ্ধরণ্যাং পাংগড গচ্ছতঃ ৷ তাবঘর্সহশ্রাণি জাগরী বসতে দিরি ॥ 
তম্মাদগহাৎ গ্রগস্তব্যৎ জাগে মাধবালয়মূ। কলো৷ লাতিন ঘবাদশীতাদশীযু চ। 

10৯ পবা রা লা পল স্ (৮৬৯ 

হতে স্বযনমেব বব তার ॥ ৭॥ এবং চান্রার়ণং॥ ৭৮॥ ৮ পি সাধুরপি ॥ ৭৯ ॥ বাহ্যান 
স্পিন 

শপ পাশপাশি পি ৮ 
স্পা পা শীস্পীপিপিপ্সিশ ৮ সপ জা পপ শা শত ও পা উপ পপ শি 

ব্যজির জীবন বিন এবং তাহারা পা নিজেও বিশ্ম্বরূপ। | ৭৬। হে গৌরি ৷ হরিদিনে জাগরণ 

করিলে অশ্বমেধ-সহম্ন ও বাজপেয়াযুত অপেক্ষা ৪ কোটিগুণিত পুণ্য প্রাপ্ত হওয়া যায়। হে 

ভামিনি! শ্রীহরিদিনে জাগরণ করিলে সেই জাগরণ পিতৃকুল, মাতৃকুল ও শ্বশুরকুলের উদ্ধর্তা 

হয়। দশমীবেধবঞ্জিত হরিবাঁপরে জাগরণ করিলে ভগবান্ বাঁস্ছদেব নিরতিশয় প্রসঙ্গ হইয়া 

সেই সকল জাগরনকারিগণের মধো নৃত্য করিতে থাকেন। যতদিন জনার্দনের পুরোভাগে 

জাগরণ কর! যায, দিনসংখ্যাুসারে ততধুগ যাবৎ হরিমন্দিরে বসতি লাভ করিতে পারে । হুরি- 

বাদরে জাগরণ ব্যতীত যতদিন যাপন করা যায়, শমনদৃতের। শস্ব উত্তোলন পূর্বক ততদিন 

তদগৃহে নৃত্য করিতে থাকে । হরির জাগরণে পুরাণ অধ্যয়ন করিলে অভীষ্ট কামন! সিদ্ধ হয় 

এবং গ্রেতত্ব গ্রাঞ্ধির আশঙ্কা থাকে না। আমি সত্য করিয়া! বলিতেছি, শ্রীহরির জাগরণে গীত 

ও নৃত্য করিলে ব্দ্ষপদ, মৎপদ ( শৈবধাম ) ও বিষুপদ ( বৈকুঠলোক ) লাভ হইয়া থাকে। 

যে ব্যক্তি হরির জাগরণে অন্ত ব্যকিগণকে প্রবন্তিত করেন, চিরদিন পিতৃগণনহ সেই বৈষ্ণবের . 

বৈকু বাঁস হয়। হরিজাগরণ করিতে অপরের বুদ্ধি জন্মায়! দিলে যাষ্টিসহনর বর্ধ শ্বেতদ্বীপে 

বাঁস হয়। হে পর্ববতনন্দিনি ! হরিবাসবের রজনীযোগে জাগরণ করিলে গ্রহরে প্রহরে কোটি 

চাঁ্জীয়ণের ফল লাভ করিতে পারে । ৭৮। দ্বাদশী জাগরণে বিমুখ হইয়া অযুত অযুত যঞ্জ করি- 

লেও কি কাম,কি অর্থ,কি সম্পদ, কি পুত্র, কি যশ', কি চিরস্তনী পারলৌকিকী গতি, কিছুরই 
লাভের আশা নাই । একাদ্গী জাগরণার্থ &রিমন্দির উদ্দেশে গ্রন্থীন করিলে পদে পদে 

অশ্বমেধফণ প্রাপ্ত হইতে পারে। হরিবাসরের জাগরপার্থ গমনকাণে ভূতলে জাগরণকা রীর ধত- 

সংধ্য পরেদু পতিত হয়, তত সহ্র বর্ষ সেই বাক্তি অমরপুরে বাল করে) এই হেতু কলি: 

কলুষবিদূরপার্থ প্রতি ঘা জাগরণে হরিনিকেতনে গমন কর! অবন্ত উচিত, ছাদগী জাগরণ 

সমাগত দেখি জাগরণ ন! করিলে সেই ব্যক্তির অসংখ্য অসংখ্য ব্রত, অসংখা অসংখ্য প্রান 
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কি' রতৈর্কহভিশ্টী্ৈতীর্ঘবাসেন তন্ত কিমূ। দ্বাদশী-বাসরে প্রাপ্ত ন কুধ্যাৎ জাগরং যদি ॥ 

প্রবাসে ন ত্যজেদ্যস্ত পথি খিঙ্নোইপি পার্ববতি। জাগরং বাস্থদেবস্য সহি মেইতিপ্রিয়ো নরঃ॥ 

য; পুনঃ স্স্থচিত্তোহপি স্বস্থানে বসতেহপি সন্। ন হরের্জগরং কুর্ধ্যাৎ তেন কা্যং ন মে কচি ॥ 

মন্তক্তো ন হরে; কুরধ্যাজ্জাগরং পাপমোহিতঃব্র্থ সংপৃজনং তন্ত মৎপূজ্যাং যে। ন পৃজয়েৎ।৭৯| 

সবাহাপ্যস্তরং দেহং বেষ্টিতং পাপকোটিভিঃ ।মুচাতে বাসরে বিষ্চোর্জাগরে নৃত্য তাং নিশি।৮গ। 

প্রাপ্ে কলিযুগে ঘোরে নরান্তে জ্রিদশৈঃ সমা:। বিশল্যে বাঁনরে বিক্বৌর্ষে কুর্বস্তি হি জাগরম্্। 

কুর্পরং যমদৃতানাং দত্তং তেন যমস্ত চ। কৃত্ব! জাগরণং বিষ্কোরবিদ্ধদবাদশীব্রতম্। 

ছাদশ্ত।ং জাগরে বিষ্যোর্েঃ কৃতং পুষ্পমগুপম্। প্রতিপুষ্পফলং তেষাং বাজিমেধসমং পরিয়ে ॥ 

দীপদানং প্রকুর্বস্তি জাগরে কেশবন্ত হি।তে ধ্বস্ততিমির1 গৌরি যাস্তি বিষ্ণো: পরং পদ্ম ॥৮১ 

ব্রাহ্মণ: ক্ষু্রিয়া বৈশ্তাঃ স্রিয়ঃ শুদ্রাশ্চ জাগরে। হীনবর্ণ। অন্তাজ্ান্চ রাক্ষল! দৈত্যদানবাঃ। 
প্রাপ্তান্তে পরমং স্থানং শ্রীবিষ্টোর্জাগরে কৃতে ॥ ৮২ ॥ 

ও পর ০ লজ» শচ 

অঙ্কানি আভ্যন্তরণি ইন্জিয়াণি তৈ: সহিতং। মুচ্যতে পাপকোটিভ্যস্তাভ): ॥ ৮* ॥ কুর্পরং দত্ত 

কৃপৃবেণ গ্রহত্য বিষণলোকং প্রয়াতীত্যর্থঃ। ধ্বস্তং নষ্ট তিমিরমজ্ঞানং যেযাং তে॥ ৮১॥ জাগরে 

ভবস্তি জাগরং কুর্ব্তীত্য্থ: । হীনবর্ণাঃ সন্ধরজাতয়ঃ ॥ ৮২ ॥ স কিং নাক্ত, অপি তু সর্বমেব 
্ রি শা ০০ ০৮ ০ এ প্ প০ পদ পপ * শা শি পা স্পেপপ্পা তা ৩ ৩৩ ৮০ রি 

শালী শি 

শপ শপ টি 

শ্চিত্ত ও অসংখ্য অসংখ্য তীর্থসেবনেই বা কি ফল? হে গৌরি! প্রবাসে বা পথিমধ্যে ক্ান্ত 

হইয়াও যে ব্যক্তি জাগরণ ত্যাগ না! করে, তাহাকে শ্রীহরির ও আমার প্রিক্পপাত্র বণিয়া 

জানিও। হে পার্ধতি ! অধিক কি বলিব, স্থস্থমনা হইয়া ও ন্বগৃহে থাকিয়াও যে ব্যক্তি হরি- 

জাগরণে বিমুখ হয়, সাধু হইলেও তৎসহ আমার কোন নম্বন্ধ নাই। মদ্তক্ত হরিবাদরে জাগরণ 

না করিলে গৎকর্তৃক মৎপৃজ্যতম জনার্দনের পৃজা হইল ন| বলিয়। সেই ব্যণ্িকে পাপমুগ্ 

জানিবে এবং তৎরূত মৎপূজাও বিফল। ৭৯। হরিবাসরে রজনীযোগে জাগরণ পূর্ব নৃত্য 

করিলে বাহাভাস্তর সহ কোটি কোটি পাপে লিপ্ত দেহও আঁশু পাতকমুক্ত হয়। ৮*। 

মমাগত ভীষণ কলিকালে যাহার! দশমীবেধহীন হরিদিনে জাগরণ করে, তাহার। দেবতা- 

সদৃশ। যিনি দশমীবেধবর্জিত হরিদ্বাদ-ত্রতে জাগরণ করিয়াছেন, তৎকর্তৃক শমনরাজকে 

ও তদীয় দুতবৃদ্দকে কৃরপর প্রদত্ত হইয়াছে অর্থাৎ নেই; বাক্তি ঘমকে ও যমকিক্করদিগকে 

কফোঁগির আঘাত করিয়া অগ্রেই হরিধামে প্রস্থান করিয়াছেন জানিবে। হে প্রিয়তমে ! 

হরিস্বাধশীর জাগরণে কুস্মমণপ প্রত্তত করিয়া দিলে প্রতি পুষ্প অশ্বমেধসদৃশ ফল প্রাপ্ত 

হওয়া যায়।  হাদসীদিনে কালীন্ততত বারা হরিমন্দির অলঙ্কৃত করিলে ভগবান্ জনার্দন বীয় 

পদ প্রদান করিয়া থাকেন। হে দেবি! জাগরণ-রাজে হরির উদ্দেশে দীপ প্রদান 

-ক্করিলে ভবান্বকার হইতে যুক্ত হস প্রীহরির পরমপদে প্রস্থিত হয়॥ ৮১। বিপ্র, 

বৈশ্, নারী, শুর, নিকুষবরণ, অস্তাজ, রাক্ষস, দৈতা ও দানব প্রড়ৃতি সকলেই হরির জাগরণ 

১৫৫৪ 



৮৩৪ স্রীলীহরিভক্তিবিলামঃ| | ১৩ বিলাসঃ। 

অগ্রেরিত: স্বয়ং ভক্তা। গীতং নৃত্যং করোতি যঃ। জাগরে পদ্মনাভশ্য মকিং নাকৃত মানব$৮৩ 

যো নৃত্যতি গ্রহষটাত্বা কৃত! বৈ করতাড়নমূ। গীতং কৃর্বন্ মুখেনাপি দর্শয়ন্ কৌঢুকান্ বহুন্। 

পুরতে| বাস্থদেবসা রাত্রৌ জাগরণে স্থিতঃ। পঠন্ কৃষ্ণচরিত্রাণি রঞয়ন্ দেবি বৈষ্ঝবান। 

মুখেন কুরুতে বাদ]ং মংপ্রহষ্ঠতনৃরু$:। দশয়ন্ বিবিধান্ ৃ ত্যান্ স্বেচ্ছারাপাংস্চ কুর্বাতি। 

তঁবৈরেতৈর্নরো যস্ত কুরুতে জাগরং হরেং। নিমিষে নিমিষে পুণ্যং তীর্ঘকোটিসমং স্বতম্। 

অবিষ্মনস! যন্ত ধূপং নীরাজনং হরে:। কুরূতে জাগরে রাত সপ্তদ্বীপাধিপো ত্ববেৎ॥ ৮৪। 

কিঞ্চ।-- 

অভাবে কৃষ্ণধিষ্যস্য গত্বা মন্মন্দিরং শিবে। কার্ধ্যং জাগরণং রাত বিদ্ধি মাং মাধবপ্রিয়ম্॥ 
অভাবে মম ধিষস্য গত্ব। তু রবিমন্দিরম্। কার্ধ্যং জাগরণং রাত যথা বিষুম্তথা রবি; ॥ 
তদভাবে বিন! গ্রামমরণ্যৈকাদশী যদি। তদাকাশে স্থরেশানি বিধেোস্বীণি পদানি বৈ। 

ৃষ্ট 1 দেবি গ্রকর্তবাং জাগরং চক্রপাণিনঃ ॥ ৮৫ ॥ 

অথব৷ প্রতিম| বিষে; শালগ্রামশিলাইথব|| তিষ্ঠতে যদি দেবেশি কার্যান্তত্র গ্রজাগরঃ॥ ৮৬। 

কৃত:মকরোদি ত্যর্ ॥ ৮৩। কুর্তি করোতি। অবিশ্নেন অনুথি্নেন মনসা 1৮৪॥ অধুনা বর্মাদৌ 
মুখ্যাভাবে আগরণন্থানমাহ তীর ইতি ডে | রণ যদ্দি একাদশী স্যাং। সন্ধিরার্যঃ 1৮৫। 

শপ পপ সা সস হি 

করিয়া পরমপদ বৈহু$ ধাম লাভ করিয়াছে। ৮২। কোন ব্য অন্ত কর্তৃক প্রেরিত না 
হইয়া! নিজে হরির জাগরণে ভক্তিলহকারে নৃত্য করিলে তত্কর্তৃুক সকল (সৎ) কার্ধ্যই 

সম্পাদিত হইয়াছে জানিবে, তাহার আর কোন কার্ধ্যই. অরুৃত নাই। ৮৩। হে গৌরি! 
রজনীযোগে হরি-জাগরণে সানন্দে করতালি দিয়া নর্বন, নিজ মুখে সংগীত, বিবিধ কৌতুক 
প্রদর্শন, কৃষ্ণচরিত কীর্তন দ্বার! বৈষবকুলের মনে।রঞ্ন, পুলকিত-দেহে মুখবাদা, নানাক্বপ 
ৃত্তয-কৌশল প্রদর্শন ও স্বেচ্ছামৃত আলপন, এই সমস্ত ভাবসহকারে জাগরণ করিলে প্রতি 

নিষেষে কোটি কোটি তীর্থজনিত পুণ্যসঞ্চয় হয়। অনুিগ্মনা হইয়া রজনীযোগে হরির 
জাগরণে ধৃপনীরাজন ( ধূপ দ্বারা আরাত্বিক ) করিলে সপ্তত্বীপের আধিপত্য লাভ হয় 1৮৪। 
আরও লিখিত আছে, হে কল্যাণি! হরিমন্দিরের অভাবে রজনীযোগে মন্মন্দিরে (শিব- 

মন্দিরে ) গিয়া! জাগরণ করিবে । হে দেবি! আমাকে শ্রীহরির প্রিয় বলিয়৷ অবগত হইও। 
যদি আমার মন্দিরেরও অভাব হয়, তাহা হইলে ্ধ্যমন্দিরে গিয়া জাগরণ করা কর্ঘব্য। 
যেহেতু হরি, ও স্ুর্ধ্যে কোনও প্রভেদ নাই। হে স্থরেশানি! যদি হ্র্যযমন্দিরেরও 

অভাব হয়, এবং গ্রাম ব্যতীত বনমধ্যে হরিবাসর ঘটে, তবে গগনমাগন্থ হরির অরিপা্দ প্রতি 
নেত্রপাত পূর্বক চক্রধর হরির জাগরণ কর! উচিত । ৮৫ । কিংবা যে স্থানে হরির চলসূর্ভি বা 
শালগ্রামশিল! বিরাজিত আছেন, তথায় গিয়! জাগরণ করিবে । ৮৬। হদি গগনমগ্ুল ঘনজানে 
আবৃত থাকা নিবন্ধন হরির গতর দৃষ্টিগোচর না! হয়, তাহ! হইলে অশ্বখমূলে গমন পূর্বক 



১৩শ বিলাম:।] শী্রীহরিভক্তিবিলাসঃ। | ৮৩৫ 
ম্ঘসংছাদিতে বেোয়ি বিষ্বোস্তীণি পদানি চ। অৃষ্ট। বোধিমূলে তু কার্ধ/ং জাগরণং হরে; ॥ 
ধাত্রীমূলেইখবা! গৌরি তুলসীবনপার্্বতঃ | যন্ত্র বা তত্র বা কার্য ং তীর্থে বা নিম়গাজলে। 

সর্ববাভাবে মাদেবি বৈষণবসা চ সম্পিধো। বর্তব্যং জাগরং বিষ্বোর্মানসীং ভক্তিমাস্থিতৈ: | 
বিন! জাগরণং গৌরি বিষ্যোর্দিনফলং ন হি। নাম্মাকং ভবতি গ্রীতিবদ্ধাদীনাং দ্িবৌকসাম্। 

যজ্ঞানামপি সর্ধেষাং ম£াষজ্ঞঃ স কথ্যতে। বাপরে বাস্ছদেবন্ত যতো জাগরসংজ 7) ॥ 

তম্মাজ্জাগরণং কারধাং ত্যক্ত। কাধ্যান্তরাণ্যপি ॥ ৮৭ ॥ 
পাঞ্ে দেববিদৃতকুণ্ডল-সংবাদে : 

রাজ জাগরণং কৃত্বা সমূপাস্ত জনার্দনম্। দশ বৈ গতৃকে পক্ষে মাতৃকে দশ পূর্ববজাঃ | 

প্রিয়ায়। দশ যে বৈশ্ঠ তাশ্থদ্ধরতি নিশ্চিতম্। 

্রীমার্কণ্ডেযপুরাণে।- 

ধ্যানধ্যেয়বিহীনম্য সংজ্ঞ।তীতশ্য ভূপতে। কর্খরম্ত কথিতো মোক্ষস্ব হরিজাগরে ॥ 

গ্রন্কাদসংহিতায়াং প্রহলাদোক্কৌ।-_ 

যানি কানি চ পাপানি বন্ধহত্যা্দিকানি চ। কৃষ্ণজাগরণে তানি বিলয়ং যাস্তি খগুশঃ | 

একতঃ ক্রতবঃ সর্ধে সমাপ্তবরদক্ষিণাঃ। একতো দেবদেবন্য জাগরঃ কৃষ্ণবললভঃ। 

ন সমং কবয়ঃ প্রাথরধিকঃ কৃষ্খজাগরঃ ॥ তত ব্রহ্মা চ কুদ্রশ্চ শক্রাদ্যা। দেবতাগণাঃ। 

 নিত্যমেব সমায়ান্তি জাগরে কৃষ্ণবল্পভে | খধয়ে। নারদাদ্যাস্ত ব্যাসাদ্য। মুনয়স্তখ| | 
ররর” র১/রারররপহর৭৪০৮০-ররররট পপপ. *.. *ল 

প্রতিমা চলা ॥ ৮৬ ॥ বোধিরস্বথবুক্ষঃ 1৮৭ ॥ অহং প্রহলাদঃ ॥ ৮৮ ॥ এবমেকাদশীঞ্জাগরণমাহাস্্যং 

শা জার ॥১ রস ৮৯০» ভা পর রর পপ. জজ» দা সঃ রে আর সপ 

শি সাজার 

জাগরণ করিবে। হে গৌরি! ধাত্রীতরুতপে, তুলসীকানন-নন্লিধানে, তীর্থ অথবা নদী- 
মলিলে যে খানেই হউক্ না কেন, জাগরণ করা কর্তব্য। হে মহাপেবি! এ সমস্তেরও অভাব 

ধটলে হরির প্রতি যানমিক ভক্তি রাখিয়া জাগরণ কর্তব্য । হে গৌরি! জাগরণ না করিলে 

হরিদিনে কোন ফল নাই এন সেন ব্যক্তির প্রতি গগামর। বা ত্রহ্ধাদি স্থরগণও সন্ধষ্ট হন না; 
স্থতরাং হরিবাসরের রজনী যোগে জাগরণ করা বিধেয় |৮৭। পদ্মপুরাণে দেবদুত-বিকুণগডল- 
সংবাদে লিখিত আছে, 'হ বৈশ্য ! যদি কেহ হরিবাসরের রজনীযোগে জাগরণ পূর্ববক মাধবের 

আরাধন! করে, তাহা হইলে সেই ব্যক্তি পিতৃকু'লর পূর্ব্ব দশ পুরুষ, মাতৃকুলের পূরবব দশ পুরুষ 
এবং শ্বশুরকুলের পূর্ব ধশ পুরুষকে নিশ্চিত পরিজাণ করিতে পারে। মার্কওেয়পুরাণে লিখিত 

আছে, হে নৃপ! হরিবানরে জাগরণ করিলে ধ্যানবিহীন, ধ্যেয়পুন্ত, জানহীন, কর্মভষ্ট বাক্তিও 

মুক্তি লা করে। প্রহ্থাদসঃহিতায় প্রহলাদের উক্তি আছে যে, ব্রহ্মহত্যাদি যত কিছু গতক 

আছে, হুরিবাঁসরে জাগরণ করিলে তৎসমস্ত খণ্ড থও্ড হইয়। ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। স্থধীগণ বলিয়া 

থাকেন যে, এক সময়ে তুলাদণ্ডের একদিকে অতুযাত্তম দক্ষিণা সহকারে সম্পাদিত যজ-সমূহ 
এবং অপর দিকে দেবদেব হরির প্রিয় জাগরণ স্থাপন পূর্ব্বক তুলনা! করাতে এ জাগরণের 

সদ 



৮৫৩ ীঞ্রীহরিভক্তিবিলাসঃ | [ ১৩শ বিলাস: । 

অহঞ্চ তত্র গচ্ছামি কৃষ্ণপৃজারতঃ সদা ॥ তত্র কাশী পুফরঞণ প্রয়াগে! নৈমিষং গয়|। 
শাল গ্রামমহাক্ষেত্রমর্ব,দারণ্যমেব চ। স্বপুণ্য! মধ,র| তত্র সর্ববতীর্ঘানি চৈব হি।.. 

যজ্জ। দেঝাশ্চ চত্বরে ত্রঙছন্তি *রিজাগরম। গঙ্গ। সরস্বতী রেব! যমুন! বৈশতক্রকা। 
চন্ত্রভাগ! বিতন্তা চ নষ্ভঃ সর্বাস্ত তত্র বৈ। নরাংসি চ হদাঃ সর্ব সমুদ্রাঃ সর্বব এব ছি। 

একাদস্ঠ।ং দ্বিজশরেষ্ঠ গচ্ছস্তে কৃষজাগরম্। স্প্হণীয়! হি দেবানাং যে নরাঃ কৃষ্চজাগরে। 

নৃত্যন্তি গীতং কুর্বপ্তি বীণাবা্য-প্রহ্ধিতাঃ 1 ইতি | ৮৮॥ 

জন্মাষ্মীগ্র'বাধন্তাদিকেইন্তচ্চ মহোতসবে। মাহাঝ্যং জাগরন্তাগ্রে লেখাং তত্তপ্রসঙ্গত:।৮৯॥ 

: ততঃ প্রভাতে ভগবদ্রাত্রিজীড়ারমাত্সিক।ম । কৌশিকীং প্রমুদ। গায়েক্জীকৃফপরিতোধণীম্॥ 

তথা চক্কানে ।__ প্রভাতে কৌশিকীং যন্তগ্রগায়েজ্জাগরে হরেঃ। 
সম সমুদ্ধরতে সর্ব্বান্ খপচান্ ব্রাঙ্গণে! ঘথা | ইতি ॥ ৯% 

তে পা শি শত পি শা পপ আচ সপ” আপ সা সর পাপ ও চো 0 আপ পা এ পপর রর পা 

লিগিতং তি কিং অনমাষ্টিমা উিজাগরণমহিমা নাঞ্তি? তত্র লিখতি জন্মেতি। আদিশব্দেন 

শ্রীরামনবম্যাদি ॥৫৪| কৌশিকী শুঙ্গাররসপগ্রধানগীতবৃত্তিবিশেষস্তাং। অতএব ভগবতো রাজৌ 
যা ক্রীড়া রাসাদিস্তদ্রসাত্মিকাং। যথা শ্রীগীতগোবিন্দে।-_রজনিজনিতগুরজাগরেত্যাদি। 

অতএব রন পরমরদিকশি'রামণেঃ পরিতোষণীং ॥ ৯* ॥ 
ন্ সপ (স্পা ৮৯ সপ 

সহিত: য্জ মমান নন হই জাগরণই ৭ গুরুতর ঠর হইয়া ছল।  হেখানে রিও প্রয় একাদ্ী-জাগরণ 

হয়) তথায় বিধি, রুদ্র ও দেবেন্দ্র প্রমুখ স্থুরগণ সর্বাদ! উপস্থিত থাকেন। যথায় শ্রীহরিবাসরের 

জাগরণ দৃষ্ট হয়, নারদ প্রমূখ খধিগণ, ব্যাসাদি মুনিবাঁ ও নিরন্তর হরিপৃজা-পরায়ণ আমি 
( প্রহলাদ ) তথায় উপস্থিত থাকি ৷ বারাণসী, পুষ্কর, প্রয়াগ, নৈথ্ষিকাঁনন) গয়া, শাল গ্রাম. 

ক্ষেত্র, অর্ধ অর্বা ,দ (পবিত্র ),অরণ্য ও স্থপুণ্যা মথ রা পুরী এই সকল তীর্থ সর্বদ! হরির 
জাগরণস্থলে অধিষ্ঠিত থাকেন। যেখানে হরির জাগরণ দৃষ্ট হয়, তথায় নিখিল যজ্ঞ ও বেদচতুষ্র 

গমন করেন। হে বিপ্রসত্রম ! যেখানে হরিবাসরে জাগরণ হয়, তথায় গল্গা, সরম্বতী। রেবা, 

যমুনা, শত্রু, চন্দরভাগা, বিতৃস্ত। ও অপরাপর । পবিস্র। ) ভটনী এবং মরোবর, হুদ ও সাগর 

সকল উপস্থিত থাকেন। যে নমন্ত ব্যক্তি বীণাবাদ্যে পুলকিত হইয়। কৃষ্ণের জাগরণে নৃত্য 

গীত করেন, তাহারা স্থরগণের প্রার্থনীয়। ৮৮। জন্মাষ্টমী ও গ্রবোধন্তাদি অপরাপর.যে সমস্ত 

মহোংসব আছে, সেই সেই প্রসঙ্গে প্রথমতঃ দেই সমন্তের জাগরণ-মাহাঁতব বর্ণিত হইবে। ৮৪। 

পরে জাগরণ শেষে গ্রাততঃকালে ভগবানের রজনীতে যে সমস্ত শৃঙ্গাররসাত্বিকা রাসাদি জীড়া- 
ন্বন্ধিনী গীতিক! গান করা হইয়াছে, ক্খের প্রীত্যর্থে তৎসমন্ত গান করিবে। স্বন্দপুরাণে . 
লিখিত আছে যে, যিনি শ্রীহরির জাগরণের গ্রত্যুষে শুঙ্গাররসান্মিক| গীতিকা সম্যক. গাম 

. ফরেন, বিপ্র যেরূপ শ্বপচগণকে পরিজ্ঞাণ করেন, তন্তরপ মেই ব্যকি সকলের উদ্ধার করিয়া - 
খাকেন। ৯ । 



৯ সপ সা এন পপি 

১৬শ বিলান:।] ীীহরিভক্তিবিলাসঃ। ৮৬৭ 
অথ পারণদিনকৃত্যম্। 

মঙ্গলারাত্রিকং কত্কাভার্চ প্রস্থাপ্য বৈ্ঃবান্। প্রাত: পুজাঞ্চ নিশ্পাদা কষে তত সর্বমর্পয়েৎ ॥৯১ 
তদুক্তং কাত্যায়নেন ।-- 

প্রাত; স্বাত্বা হরিং পৃজ্য উপবাসং সমর্পয়েং। গারণস্ত ততঃ কুধ্যাৎ ব্রতলিছে। হরিং ম্মরন্। 
অথ তত্র সমর্পপমন্ত্রং। 

অজ্ঞানতিমিরান্ধন্ত ব্রতেনানেন কেশব । প্রসীদ সুমুখো নাথ জ্ঞানদৃষটি প্রদো ভব ॥ ইতি। 
তত্র স্নানোপচারস্ত গ্রাতরননৈব সমাচরেৎ। প্রামাণিকানাং কেষাঞ্চিহৈম্টবানামিদং মতম্ ॥৯,। 

অথ তত্র শ্ীগগবতঃ প্রাতরস্্রপনষ্। 

পদ্মেব্রতখণ্ডে।-__ 

জন্ম প্রভৃতি যংকিঞ্চিং ন্কৃতং লমুপার্জিতম্ [নস্তুতি ঘাদশিদিনে হরেপির্শ।ল্যলজ্ঘনাৎ1৯৩। 

অভ চ্চা মহাপ্রসাদাদিন। সম্মান্ত | ্রস্থাপা চ গৃহ । তৎ উপবাসাধিং কেচি্চ 

পারণানম্করমেব সমর্পণমিক্ষস্তি ॥ ৯১ ॥ 

তত্র দ্বাদশ্টাং। শুগবংপুজায়াং প্রামাণিকানাং শ্রীরুঞ্ণদেবাচাধ্যাদীনামিত্যনেন তেষাং মতং 
পালনীয্মমিত্যভিপ্রেতং । কেযাঞ্চিদিতানেন দর্কেষামিতি সুচিতং শ্রীবৈফবাদীনাং তানৃশাচারা- 

দর্শনাৎ | ৯২ 

তন্মতমেব প্রমাণয়তি জন্মেতি। নির্মাল্যস্য লঙ্ঘনাৎ অতিক্রমাৎ উত্তারণার্দিতর্থঃ| নচ 

পন্ততাং যল্লজ্ঘনং তম্মাদিত্যর্থ১. তসা সর্বদ! সর্বদেবসর্থন্ধনোইপি নিষিদ্বত্বেন দ্বাদশী- 
হরিপদয়োবৈ '্থ্যাপত্তেঃ, অতএব দ্বাদস্তাং বঙ্ছনীয়মধ্যে স্বান্দাদে৷ নির্শাল্যলজ্ঘনযপুযক্তং | 
তচ্চাগ্নে নিয়মেষু লেখ্ং, লিখিত পূর্ববং পক্ষ ্যবিখো, সময়েযু মধ্য ছাদস্তাং নিষিদবয ত্র 

কর, সি ০ সপ পর পর চে 

অনস্তর পারণদিনরুত্য কথিত হইতেছে - একাদশী-জাগরণের প্রাতঃকালে মঙ্গলারাজিক 
সম্পাদন পূর্বক মহা প্রসাদার্পণ বারা বৈষ্ণববর্গকে সন্মাননা করিয়। বিঘা প্রদান করিবে। 
তদনস্তর প্রাতঃকালীন পুজা সমাধা করত শ্রীকষে উপবাসাদি অর্পণ করিতে হয়। ৯১। 
কাত্যায়নেরও উক্তি আছে যে, প্রভাতে স্নানান্তে হরির অর্চনা! পূর্ব্বক উপবাস অর্পণ করিতে 
হয়, তৎপরর ব্রতসিদ্্থ হরিকে স্মরণ পূর্বক পারণ করিতে হইবে । 

তন্মধে: এক্ষণে ব্রতদমর্পণমন্ত্র কধিত হইতেছে.।- “হে কেশব! আমি অজ্ঞানাম্ককারে 
অন্ধীতৃত হইয়! রহিয়াছি | এই ব্রত দ্বারা আপনি স্থুমুখ হুইয়! মগ্রতি প্রসন্ন হউন্। আমাকে 
জাননেআ গ্রদান করুন্।” এই দ্বাদশীতে প্রভাতে ্বানাদি উপচার প্রদান করিতে লাই। 
প্রামাণিক ( কৃষ্ণাচারধ্যাদি ) বৈষ্ণব ম্হাত্বগণের এই মত। ৯২। 

দ্বাদগীর প্রভাতে ষে ভগবানের পন নিষিদ্ধ, অতঃপর তাহাই বিবৃত হইতেছে ।-__পঞ্ন- 

পুরাণে ব্রতখণ্ডে লিখিত আছে, দ্বাদশীতে হুরিনিষ্দাল্য অতিক্রম করিলে আবগ্ন সঞ্চিত পুণ্য 

ক্ষয় প্রাথ হয়।-৯৩। ্রেলোকা-মোহন পঞ্চরাজে লিখিত আছে, খাদশীতে দিবাঁভাগে হরিকে 



৮৩৮: শগ্রহরিতকিবিলাসঃ |. [১৩শবিলাম। 

ভ্রলোকামোহন-পঞ্চরাত্রে চ।_ 
লানং ন হরয়ে দদ্যাদদস্তাং রৈধবে! দিবা। 
পক্ষপূজাফলং সর্ব বান্ধলায়ৌগগচ্ছতি ॥ ইতি ॥ 2৪ । 
অতো! দিবা নিবিদ্বত্বাপ্রজন্যাং স্নাপয়েৎ গ্রতুম্'। 
পবিত্রদমনঘ্বাদপ্যুৎসবে তু ননিশ্টপি ॥ ৯৫॥ 

নিঙ/রত্যৎ সমাপ।াথ শক্ত বিপ্রাংস্চ ভোঞয়েং। 
কুষ্ষীত ্বাদশীমধো তুলসীং গ্রাণ্য পারণম্॥ ৯৬। 

তথ! চস্বান্দে। _ 

ৃত্ব। চৈবোপবাসন্ত যোহগ্কাতি ছাদশীদিনে। নৈবেদ্যং তুলসীমিশ্রং পাপকোটিবিন:শনম্ 1৯৭1 
অথ গারণে দ্বাদখপেক্ষণস্। 

যত উত্তং গাঙ্মে।_ 

মহাহানিকরী হ্যা, ্বাদশী লঙ্মিতা নুণাম। করোতি ধর্মহরণমম্ীতেব সরস্বতী ॥ ৯৮| 

বিফোর্দিবা ন স্বানমিতি ॥ ৯৩॥ এতদেব পঞ্চরাত্রবচনেন সধয়তি ॥ ৯৪ ॥ পবিযারোপণদমন- 

কারোপণদ্বারশ্রোরৎসবে তু রাত্রাবপি ন মাপয়েৎ। এতদপি কেষাঞ্চিদেব প্রামাণিকানাং মতং 
॥ ৯৫॥ নিত্যকৃত্যং বৈশ্বদেবাদিকং জপাদদিকংবা। তুলসীং প্রাস্তেতি তুলসীগ্রাশনপূর্ববং 
ভোঁজনং কুত্যাদিত্যর্থ:। যদাপি নৈবোযশেষং তুলসীবিমিশ্রমিত্যাদদিনা সদা! তুলসীযুক্তমেব 
ডোজনং বিহিতমন্তি, তথাপি পারণে বিশেষতোইবশ্ঠমেবেতি জেম়ং 1৯৬। তদেব স্বন্দপুরাধো- 

জ্যাভিব্যঞ্য়তি কৃত্বেতি | ৯৭। 

লঙজ্ঘিতা পারণায়ামতিক্রাস্ত!। অস্সাতা সরশ্বতীবেতি, গঙ্গাদ্যান্ত ্ঠা৷ নদীক্ত্ীধ্য পরে পারে 
নানং কার্য্যং,সরবত্যান্ত প্রথমং স্নাদ্বৈর পরং পারং গন্তবযমিতি বিধেঃ ক্লানমকত্বোক্লজ্ঘিত| সরশ্বতী 

যথা ধর্্মহরণং করোতি ততদিত্যর্ঘঃ|৯৮। দ্বাদশহবাদশীক্ষয়াদিতি দ্বাশদ্বাদশীযু কৃতং পুণাং ্ ষীয়ত 
৩৬০৮৯ পপ পপ পপ পাপ ৮ ঠা টস শা পপ দশ পা 

প্লান করাইতে নাই। উক্ত দিনে প্লান করাইলে এ একপক্ষ কৃত পুঁজ! বাস্কল দৈত্য কর্তৃক 
গৃহীত হয়। ৯৪। ন্থতরাং দ্িবাভাগে নিষেধ হেতু স্বাদশীর রজনী-যোগে প্রতৃকে ক্গান করা- 
ইতে হয়; কিন্তু পবিজ্ারোপণ ও দমনকারোপণের ঘ্বাদনী উৎসবের রজনী যোগে সান করাইতে 
নাই।৯৫। নিত্যকর্ধ সমাধা! করত নিজ সাধ্যাম্ুসারে দ্বিজাতিগণকে আহারীয় প্রধান 
করিয়া তদনস্তর গ্রথমত তুলসী ভক্ষণ পূর্বক দ্বাদবশীতে পারণ করাই কর্তবা।৯৬। স্বম্দপুরাণে 
লিখিত আছে॥ উপবান পূর্বক ঘাদশীতে তুলসী*দমন্থিত নৈবেদ্য তক্ষণ করিলে 'ফোটিপাতক 
হইতে পরিজ্জাণ লাভ হয়। ৪৯৭। 

অতঃপর পারণে দ্বাদশীর অপেক্ষা কথিত হইতেছে ।--গল্পপুরাণে উক্ত আছে ধে, সরখ্বতী 
নদীতে গ্বান না করিয়া পরপারে গমন করিলে যেক্প ধর্মহানি হয়,তদ্রেপ ছাদপী লঙ্ঘন করিলেও 
মানবগণের মহাহানি হইয়া! থাকে। ৯৮। স্বদ্দপুরাণে লিখিত আছে, পারণদিন সমাগত হইলে 



১ বিলাস: | | ূ ভ্রহরিভকিবিলাসঃ| ৮৩৯ 

্কান্দে। -পারণাহনি মম্প্রপ্তে ঘবাদশীং ষে। বাতি কমে । ্রয়োদস্থান্ত তৃপ্ধানঃ শতঙ্বন্সানি নারকী 

তবব্রৈব শ্রীমার্কগেয় ভগীরধসংবাদে | _ 
যে! হি ভাগবতো। ভূ! ঘবাদনীং ন হি লাধয়েৎ। কৃতদ্য ১০ দত্তত্তেন বিভাবস্থঃ ॥ 

কৌর্থে | ূ 

একাদশ্তামুপোষৈ)ব ঘদগ্।ং পারণং স্থৃতম্। ত্রয়োদগ্ত,ং ন তত কুর্ধ্যাৎ দ্বাদশ শী ॥ 

কিধচ। _কলাদয়ং ত্রশ্ধং বাপি দ্বাদশীং ন ত্বতিক্রমেৎ। 

অতিত্রান্ত। দছবাদশী তু হস্তি পুণ্যং পুরাকৃতম্ ॥ 

ভবিষ্যে। -ষে। দ্বাদশীমতিক্রমা পারণং কুরুতে নরঃ | দ্বাদশাবকৃতং তশ্য তংক্ষণাদেব-নশ্বতি ॥ 

দেবীরহস্তে ।__ 

দ্বা্দশীং সমতিক্রম্য পারণং যঃ করোতি হি। গ্বানদান।দিকং সর্ববং নিশ্ষলং তন্য জায়তে 1৯৯1 

অল্প! চেদ্দাদ শী কুর্ধ1ান্লিত্যকর্মারুণোদয়ে। অত্যক্প। চেব্রিশীখোর্ধমামধ্যান্থিকমেব তং ॥ 

অথ দ্বাওগ্যল্সত্বে কৃত্যসমাধানমূ। 

ভবিষ্যে "স্যাম ভূপাল হারা । স্বানাচ্চ ক্রিয়া; কার্ধা। দানহোমাদিসংঘতাঃ। 
শী” পাত রস * সস অত অত: ও শন পিনপশীশীত শীট ৭ শিপ ০ শট পির পপ পিন সপ পপ অত  স৪০ 

ইতি হেতোরিত্য্॥ ১৯। অরুণোদয়ে নিত্য কুর্াং। আমধ্যাহিকং মধ্যান্বকৃত্যপর্য্য্তং 
তন্নিত্যকম্ম নিশীধাদুর্মর্রাত্রো পরষে।ৰ কৃর্ধযাৎ। আমধ্যাহিকমিত্যেতৎ পূর্বমপি ষ্টব্যং ॥ 
৫ "জপ 

যিনি দ্বাদশী লঙ্ঘন পূর্বক ভ্রয়োদশীতে আহার করেন, শত জন্ম তাহাকে নরক ভোগ করিতে 

হয়। উক্ত স্থানেই মার্কণডেয়-ভগীরধ-সংবাদে প্রকাশিত আছে যে, ভাগৰত হইয়! দ্বাদশী- 
' লঙ্ঘন করিলে শ্বৃত পূর্ব পুপ্যরাশিকে অগ্নিতে নিপেক্ষ কর! হয়। কৃর্ধপুরাণে. লিখিত আছে, 

একাদশীতে উপবাস পূর্বক ্বাদশীতেই পারণ করিবে, অয়োদশীতে পারণ অবর্তব্য; ত্রয়ো- 

'দঘ্বশীতে পারণ করিলে দ্বাদশ দবাদশী৭ পুণা ক্ষয় প্রাপ্ত হয়। আরও লিখিত আছে, কলাঘয় বা 
কলাত্রয়ও দ্বাদশী লঙ্ঘন করিতে নাই, অতিক্রম করিলে দ্বাদশী পূর্বব-পুণ্য-নাশিনী হয়েন। 
ভবিষাপুরাণে লিখিত আছে, দ্বাদশী লঙ্ঘন পূর্ববক ত্রয়োদশীতে পারণ করিলে আশু তীয় ঘাদশ- 
ব্ধার্জত পুণ্য বি“ প্রাণ হয়। দেবীরহস্তে লিখিত আছে, দ্বাদশী-লঙ্ঘন পূর্বক ত্রয়োদশীতে 
পারণ করিলে দ্বান দাঁনাদি কিছুই সফল হয় ন11৯৯। পারণদিনে হাদশী অল্লপরিমাণে থাকিলে 

: অকুপোদয়সময়ে নিত্যক্রিয়৷ সমাধ! করিতে হয়। তদপেক্ষাও দ্বাদশী অতি নূন থাকিলে 
. নিশীখের পর মধ্যান্যাবৎ যে সম্চ কর্ম করিতে ₹ইবে, তৎসম্ত নির্ববাহ করিবে। 

“ স্বাদলীর অয্নত্বে কিরূপ কার্ধা করিবে, অতঃপর তাহারই নিক্ূপণ হইতেছে '-_-ভবিষ্যপুরাণে 
লিখিত আছে, হে রাজন! ঘাদশী আল্পপরিমাণে থাকিবে অরুপোদয়সময়ে, পূজা, দান.ও হোম 
প্রভৃতি কার্য সম্পাদন করিতে ছয়। পদ্পপুরাণে লিখিত আছে, পারণদিবসে ছাদশীর নানতা 
ৃষ্ট হইলে উাকালে প্রাতঃকালীন ও মধা্কাঁলীন উভয়বিধ ক্রিয়াই নিষ্পয় করিতে হয়। 

পোপ 

পপ পপ | ৭: ৭. প শসা 
টি ৯ সপ শা শত ও 



৮৪৪ ক্প্রীহরিভক্তিবিলা'মঃ। [১৮শ বিরাসঃ। 

পাচ্মে।--যদা ভবতি বক্স! হি ঘাদশী পারণে দিনে । 

উষঃকালে ঘয়ং কুর্ধযাৎ গ্রাতর্মাধ্যান্িকং তথ! ॥ 

নারদীয়ে।- | 

অল্লায়ামথ বিপ্রেন্্র ঘাদশ্ট।মরুণোদয়ে । দানার্চনক্রিয়াঃ কার্য! দানহোমাদিনংযুতাঃ॥ ১১০। 

দেবলোক্কৌ, অতএবোক্তং সারদাপুরাণে।_ 

দিনকর্ম দিংন সর্ব কর্তব্যং যদি ত্দনে | নৈব দিদ্ধিমবাপ্োতি তদ। রাত বিধীয়তে ॥ইতি 
অথ সম্বটে পারণনমাধানম্। 

স্কান্দে।- কলার্ঘাং দ্বাদশীং দৃষ্ট| নিশীখাদৃর্ঘমেব হি। 
আমধ্যাহ্থা; ক্রিয়া: সর্বাঃ কর্তব্যাঃ শভ,শাসনাৎ॥ ১৯১ 

অশক্তা। সঙ্কটে গ্রাণ্থে পারণং বারিণ| চরেৎ। তদ্ধি নৈবাশিতং নৈবানশিতঞ বিদুরবধ ধাঃ 

অতএব তত্র ।-_ 

কলাঘয়ং ভ্রয়ং বাপি দ্বাদশী যদি দৃশ্ততে। স্মানার্চনাদিকং কর্ণ তদা রাত্রৌ বিধীয়তে ॥ 
৯ শত ও চপপ জর জজ পর পাপা 

পপ পপ পপ পা 
৮ ০০০০৮ (৯ পা 

অরুণোদয়ে নিত্যকর্মাচরণে ভবিষ পুরাণাদিবচনানি প্রমাণত্বেন লিখিত্ব! অত্যন্লায়াং নিশীধাদুর্ঘ- 

মেব তৎকরবে স্বন্দপুরাণাদিবচনানি প্রমাণয়তি কলার্ধামিতি। আমধ্যাহ্বা; মধ্যাহ্থাবধি যাঃক্রিয়ারঃ 

কৃত্যানি তাঃ সর্বাঃ ॥ ১০০-১*১৫ তৎ বারিণ! পারণম্ আশিতং তুক্তমিতি ন বিছুমুনেয়ঃ ইতি; 

পশ্চান্ভৌজনেহপি দ্বির্ভোজনদোষপরিহারঃ। অনশিতঞ্চ ন বিছুরিত্যনেন দ্বাদশীলঙ্ঘনদোষপরি- 
পোপ সস পপ অজ পা টিউন নিট 

নারদীয়পুরাণে লিখিত আছে, হে বিপ্রসত্তম ! ছাদশীর নাত দৃষ্ট হইলে অরুণোদয়সময়ে দান, 

দান, হোম ইত্যাদি ক্রিয়! সামাধ! করিতে হয় |১০০। সারছাপুরাণে দেবপ্ের উক্তি আছে যে, 

হি দিবা কর্তব্য ক্রিয়াদমূহ দিনেই করা! উচিত বোধ হয়, তাহ। হইলে স্বাদশীর নযানতা বশত; 

তৎসমন্ত মম্পন্ধ হইবে না বলিয়। রজনীযোগে নিষ্পাদন করিবে। 

অহঃপর সন্কটে পারপসমাধান ব্যক্ত হইতেছে। -স্বনদপুরাণে লিখিত আছে, মহাদেবের এই- 

রূপ অন্শীদন আছে যে, অর্ধকলা মাত্র দ্বাদশী ৃ ষ্ট হইলে মধ্যাহ্ন পর্য্ত যে নকল কর্ম কর্তব্য, তাহা 

নিশথসময়ের পর নিষ্পাদন করিবে। ১০১ |উক্ত সময়ের মধ্যে সমস্ত কার্য সাধনে অক্ষমতা 

নিবন্ধন সঞ্ঘট উপস্থিত হইলে কাধ্যসন্পাদনের অগ্রে কেবলমাত্র জল দ্বারা পারণ করা কর্তব্য। 

ুবীগণ এই পারণকে অশিত ও অনশিত বলিয়া বিদিত আছেন অর্থাৎ দ্বাদশীগারণ পক্ষে 

ভোজন আর নিতাররি য়াকরণপক্ষে অভোজন হইল । কেন না, ব্রতরক্ষগার্থ কিকিম্মা্র জল- 

পানাস্তে নিত্যক্রিয়াকরণে দোষ ঘটে না। উক্ত স্থানেই লিখিত আছে যে, ₹ুই কলব! তিন 

কলামান বাদী দৃষ্ট হইলে নিশাযোগে ক্নানপুজাদি নমাধ! করিবে। কালিকাগুরাণে ও 

সারদাপুরাণে লিখিত আছে, ঘাশীর অন্পতা দৃষ্ট হইলে গান, দাম, হোম, প্রতৃতি কার্য নিশার 

নিশপাদন করিতে হয়। ঘোর সঙ্কট উপন্থিত হইলে বিরূপে পাঃণ করা কর্তব্য? এরপ ভিজা 
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কালিকা-সারদাপুরাণয়োঃ |-_ 

স্বপ্লৈব ঘবাদশী যত্র স্নানদানাদিক। ক্রিয়াঃ। ধজজন্তামেব কর্তবা! দানহোমাদিসংযু শা: | 
সঙ্কটে বিষমে গ্রাণ্ধে দবাদস্াং পারস্বেৎ কথম্. অদ্ভিস্থ পারণং কৃর্ধ্যাৎ পুনভূক্তং ন দোষকৎ ॥ 

কাত্যায়নোক্কৌ চ।-_ 
মন্তং ভপিত্ব। হরয়ে নিবেদ্যোপোষণং ব্রতী । অদ্িস্ত পারণং কুর্য।হ সঙ্কটে বিষমে সতি॥ 

কিঞ্চ।- 
সন্ধযাদিকং ভবেন্িত্যং পরণস্ত নিমিত্ততঃ | 

অন্ভিস্থ পারয়িহ! তু কৃর্ষণাৎ সন্ধ্যা্দিকং পুনঃ ॥ ইতি ॥ ১০২ ॥ 

দবাদশী পূর্ববপাদীয়স্তত্র চেদ্ধরিবাসর:। দ্বাদশ্াধিক্যতস্তিষ্ঠেৎ পারণং তত্র নাচরেহ ॥ ১০৩॥ 
অথ হরিবাসরকালে পারণনিসেধঃ। 

বিষুধশ্মোততরে |-_ 

ছাদস্ঠাঃ প্রথমঃ পাদে! হরিবাসরসংজ্ঞকঃ। তমতিক্রা কুন্বাত পারণং বিষুঠতৎপরঃ ॥ 
কচিচ্চ।-_ 

দ্বাদশ্যেকাদশী-যোগে বিখ্যাতো৷ হরিবাঁনর:। একাস্ন্তযপাদশ্চ দবাদস্থাঃ পূর্ব এর হি। 

হরিবাসর ইত্যাহর্তোজনং ন সমাচরেহ ॥ 
অথ।ন্োহপি দ্বাদশীনিয়ম|: | 

. স্বান্দে।_ 

ক্ষৌত্রং মাংসং স্থরাং তৈলং ব্যাগানং ক্রোধমৈথুনে । 
পরান্নং কাংস্তাস্ব'লে লোভং নির্দাল্যলজ্যনম্। 
ছবাদশ্টাং ঘাশৈতানি বৈষবঃ পরিজ্য়েৎ। 

হারঃ।.০২। বনশ্রী: পুরববপাদনন্বদ্ধী হরিবাদরঃ | তথ্য পারণদিনে দ্বাদস্তা আণিক্যতঃ বা। বাহুলাৎ 

পঞ্চচত্বারিংশদ্ঘটিকোপরি ৃদ্ধিশ্চেদ্যদি তিষ্ঠেখ, ত্র হরিবাপরে পারণং নাচরে২ ॥ ২*৩। 
স্পা শ শশী ৮ শা 

হইলে তথায় কেবলমাত্র জলঘ্বারা পারণ করিতে হয়, তত্রপ করিলে পুন ক-দোষ ঘটে না। 

কাতায়নও বলিয়াছেন যে, দারুণ সঙ্কট সমাগত হইলে মন্ত্রজপ করত হরির উদ্দেশে উপবাস 

নিবেদন পূর্বক জলঘার| পারণ করাই ব্রতীর কর্তব্য। আরও লিখিত আছে যে, সদ্যাদি 

নিত্য ক্রিয়া, পারণ নৈমিত্তিক কর্ম; জল দ্বার। পারণ করত পুনর্ববার সন্ধ্যা করিবে। ১০২। 
ছাদশীর প্রথম পাদকে হরিবাপর কহে) উহা! লঙ্ঘন পূর্বক পারণ কর্তব্য অর্থাৎ ছ্বাদশীদিনে 
পঞ্চচত্বারিংশদ্দণ্ডের উর্ধ যত দণ্ড পল দ্বাদশী থাকে, আদিতে সেই দণ্ড পল ত্যাগ করত পারণ 

করিতে হয়, কিন্ত হ্থাসবৃদ্ধকালে এ প্রকার দ্বাদশীকে চতুর্থ অংশে বিভক্ত করিয়া প্রথম ভাগ 

বর্জন করিবে। ১*৩। | 

অনন্তর হরিবাসরকালে পারণ নিষেধ ।-_বিষুবধর্টোত্বরে লিখিত আছে, ঘ্বাদশীর প্রথমপাদকে .. 
হরিবাঁদর কছে। তাহা! লঙ্ঘন পূর্ব্বক পারণ করাই হরিপরান্ণের কর্তব্য । গ্রস্থান্তরে লিখিত 
আছে যে, একাদশী-যোগ হেতু ছবাদশী হরিবাসর বলিয়া অতিহিত। স্থধীগণ বলিয়া থাকেন যে, 

১৬৬ 



৮৪২ ীপ্রীহরিভক্তিবিলানঃ | [১৩ বিলাসঃ। 

ব্ন্ষাগুপুরাণে ।-- 

কাংন্যং মাংসং সথরাং ক্ষৌদ্রং দোভং বিতথভাষণমূ। ঝায়ামঞ্চ প্রবাসঞ্চ দিবান্বপ্রমথাঞ্জনমূ। 

শিলাপিষ্টং মন্থরঞ্চ ছ্বাদশৈতানি টৈষ্ণবঃ| দ্াদস্টাং বর্জয়েন্িতাং সর্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥ ১:৪॥ 

বৃহস্পতিরপি।-- 

কাংস্তং মাংসং স্থরাং দাতং ব্যায়ামং ক্রে।ধমৈথুনম্। 
হিংলামসত্যম্ লৌগ্যাঞ্চ তৈলং নির্মাল্যলজ্যনমূ্। 
দ্বাদস্তাং দ্বাদশৈতানি বৈষ্বঃ পরিবদ্ধয়েৎ॥ 

কলচিচ্চ।-- 

কাংস্ং মাংসং মন্থরঞ্চ চণকং কোরদুষকম্। রত্যৌষধপরারধ, দবাদশ্যামনষ্ট বর্ডয়েৎ ।১*৫। 
অধোন্নীলনাদ্য্টমহাদদশীন।ং বিশেমতো। নিরূণণম্। 

র্ধবৈবর্তে শ্রীন্থতশৌনকসংবাদে ।_ 
উ্মীলনী বঞ্জলী চ তিষ্পশ! পক্ষবর্ধিনী। জয়া চ বিজয়া চৈব জয়ন্তী গাপনাশিনী 1১০৬| 

এবং ছাঁদস্তাং পৃজাদিনিয়মং লিখিত্বান্তাননি নিয়মান্ লিখতি ক্ষৌদ্রমিতি ফড়ভিঃ॥ ১০৪ ॥ 
অনত্যমনৃতভাষণং ॥ ১৭৫ | 

উন্নীলনী তথ! বঞ্,লীত্যত্র ব্যঞ্জনীতি কচিৎ পাঠ: ॥ ১৯৬ ! ৃ 

একাদশীর শেষপাদ ও ছাদশীর আদ্যপাদ হরিবামর নামেপরি কীর্তি ত, উহাতে ভোজন নিষিদ্ধ। 

অতঃপর দ্বাদশীর অপরাপর নিয়মমমূহ বিবৃত হইতেছে। - স্বন্দপুরাণে লিখিত আছে, বৈষ্ণব 

জন দ্বাদশীতে মধু, মাংস, মদ্য, তৈল, বায়ান ,রোঘ, মৈথুন, পরান, কাংস্যপাত্র, তাঙ্ল, লোভ 
ও নির্মালালজ্ঘন এই ছাদশটা পরিত্যাগ করিবেন। বরঙ্মাগুপুরাঁণে লিখিত আছে যে, যদি বৈষ্ণব 

বাক্তি দ্বাদশীতে কাংশ্যপাত্র, মাংস, মদ্য, মধু. লোভ, মিথাভাষণ, বণয়াম, প্রবাস, দিবানিদ্রা, 

অগ্ধন, শিলাপিক ভ্রবা ও মনুর, এই দ্বাদশটী পরিতা'গ করেন, তাহা। হইলে নিখিল 'পাতকের 

বিমোচন হয়। ১০৪। বুহম্পতির উক্তি আছে যে, কাংস্যপাজ, স্থরা মাংস, দুতক্রীড়া, ব্যায়াম, 

রোষ, মৈথুন, হিংসা, মিগ্যাবাক্য, লোভ, তৈল ও নির্মালা অতিক্রম, ছাদশীতে এই হবাদশটা 

ত্যাগ কর! বৈষবের কর্তব্য । গ্রস্থাস্তরে লিখিত আছে যে, ছ্বাদশীতে কাংস্যপাত্র, মাংস, মস্থর, 

চণক (ছোলা! ), কোরদূষক, মৈথুন, ওঁধধ ও পরান, এই আটটা পরিত্যাজ্য। ১৯৫ | 

অতঃপর উন্মীলন্তাদি অষ্ট মহাাদশীর বিশেষ নিরূপ৭ বিবৃত হইতেছে ।--ক্রক্ষবৈবর্তপুরাণে 
হত-শৌনকসংবাদে লিখিত আছে, হে বিএ! উম্মীলনী, বঞচ লী, ত্রিম্প্ শা, পক্ষবর্ধিনী, জয়া, 

বিজয়া, জয়ন্তী ও পাপনাশিনী, এই অষ্টদ্বাদশী মহাপুণ্য্বরূপিণী ও নিখিল পাতকহারিদী। এই 

আটটার মধ্যে চারিটী তিথি-যাগে এবং অবশিষ্ট চতুষ্ট্ নক্ষ্রযোগে হয়। এই সকল দ্বাদশী 

সবলে পাতকরাশি বিদুরিত করে। 
অনস্তর উদ্মীলনী-নিরূপণ হইতেছে ।--একাদশী সম্পূর্ণা হইয়া! পরাহে ( শীতে ) দি 

সী পাইলে অথচ দ্বাদশীর বুদ্ধি না হইলে তাহার নাম উন্মীলনী ঘাদশী। | 



৮ 
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১৩শ বিলাসঃ। ] গ্ীপ্রীহরিভক্তিবিলাসঃ। ৮৪৩ 

দ্বাদশ্যোহষ্টৌ মহাপুণ্যাঃ সর্ববপাপহর। দ্বি্জ। তিথিযোগেন জায়স্তে চতন্রশ্চাপরাস্তথা। 

নক্ষত্রযোগাচ্চ বলাৎ পাপং প্রশময়স্তি তাঃ ॥ 

তন্ত্র উন্মীলনীনিরূপণম্। 

একাদশী তু নক বর্ধতে পুন্রেব সা। দ্বাদশী চন বর্দেত কথিতোন্নীলনীতি ম|॥ 
অথ বঞ্জলীনিরপণম্। 

দবাদস্্ে বিবর্ধেত ন চৈবৈকাদশী যদ] । বগ্নলী তু তৃপ্ুশ্রেষ্ঠ কথিতা পাঁপনাশিনী ॥১০৭॥ 
অথ ত্রিষ্পৃশানিরূপণম্। 

অরুণোদয় আদাা। স্তাদ্ধাদশী মকলং দিনম্। অন্তে ত্রয়োদশী গ্রাতস্তি্পৃশা সা হরে: প্রিয়া ॥১০৮। 
অথ পক্ষ বর্ধিনা। 

কৃহ্রাকে যদ বৃদ্ধিং প্রয্নাতে পক্ষবন্ধিনী। বিহাযৈকাদশীং তত্র ঘ্বাদুশীং সমুপোযয়েৎ ॥ 

পুণ্যশ্রবণ-পুষ্যাদ্য-রোহিনী-সংযুতাস্তর তাঃ। উপোধিতাঃ মফল। দ্বাস্তে।ইষ্টৌ পৃথক্ পৃথক্ ॥১৭৯। 

বর্ষ মি স! পূর্ব! বিশোধয়তি ভার্গব। বঞ্জলীতি তিতীয়! না! হত্যাযুতবিনাশ্রিনী। 

মহাপাপানি চত্বারি শোধয়েৎ ত্রিম্প্শ! কৃং1| কুরুতেইশেষকলুষবিচ্ছেদং পক্ষবর্ধিনী । 

জয়া জযস্তী বিপরয়া প্রেতমোক্ষং তথাপর1। জয়ন্তী নরকচ্ছেদমপি দুষ্টতকারিণামূ। 
অমী তু তৃণুশ্েষ্ট যথার্থা পাপনাশিনী | ১১ ॥ 

শি ও লি উন ৯ শা, 
সপ পসপ উা সত শপ শিসীিল শত জা শা পপ পে শর 

পুনঃ পরদিনমিত্যর্থঃ। 

বঞ্চল্যা এব বিশেষণং পাপনাশিনীতি ॥ ১০৭ ॥ 
অরুণোদয়ে স্থ্যে।দয়ে ' আদ্য। একাদশী । পাঠান্তরেইপি দৈব অরুণোদয়ং ব]াপ্য ॥১০৮॥ 
পুষ্যাদ্যং পুনর্বস্থনক্ষত্রং। সমফণ ইতি সর্বানাং নিত্যত্বৎ ॥১০৯। পূর্ব উন্নীলনী তথাপরা 

জয়ন্তী চেত্যর্ঃ। পুনর্জযন্তয। বিংশষং দর্শয়তি জমস্তীতি। পাঠান্তরে জাদিত্রয়ং প্রেতমোক্ষং 
এক্ষণে বঞ্চ লী- নিরূপণ বিবৃত হইতেছে ।_হে ভৃপুসত্তম! একাদশী বৃদ্ধি প্রাপ্ত না হইয়া 

ঘবাদণী বৃদ্ধি পাইণে তাহার গাম বঞ্জ,লী গ্াদশী : এন দ্বাদশী শিখিল-পা হকহারিণী। ১৬-১০৭। 
অতঃপর ত্রিম্প্শানিরূপণ।-_অরুণোদয়ে একাদশী থাকিয়। তংশরে সমস্ত দিবারাত্রি ঘাদশা 

থাকিলে এবং পরে প্রাতঃকালে ত্রয়োদণী হইলে ঠাহার নাণ ত্রিম্পৃশা! খাদশী। এই ্বাদ্শী 
শ্হরির পরম প্রীতিকরী। ১*৮। | 

অনস্তর পক্ষবদ্ধিনী-নিরূপণ হইতেছে ।__-মমাবস্তা! ব! পুর্ণিমা বৃদ্ধি পাইলে তৎপূর্ববর্তী 

দ্বাদশীর নাম পক্ষবর্ধিনী, একাদশী বর্জন পূর্বক এই দ্বাদশীতে উপবান করাই কর্তব্য। পুধ্যা, 
শ্রবণা, পুনর্বস্থ ও রোহিণী এই সকল নক্ষত্র'দমন্থিতা ঘবাদশীও উপে!ষ|1। এই অষ্টবিধ দ্বাদখীর 
সকলের ফলই লমান .১*৯৷ হে তৃপুসন্তম শৌনক! পূর্ব! (উদ্মীলনী) ঘাদশীবরদবহস্তারও বিশুদ্ধ 

সম্পাদন করেন; দ্বিতীয়! বঞ্জলী দ্বাদশী দ্বারা অযুত-হতা।-জনিত পাপের বিমোচন হয়, তৃতীয় 
অিম্পশ! তুিধমহাপাতক-শোধিনী এবং চতুর্থী পক্ষবদ্ধিনী অসংখ্য অদংখ্য করুষচ্ছেদিনী। 
জয়া য় ও বিজয়! এই তিনটা ঘাদশী দ্বারা প্রেওস্বের মোচন হয়, পরস্ত সর্বশ্রেঠ। অয়ন্তী' 



৮৪৪ শ্রীঞ্ীহরিভ্তি বিলাসঃ। [ ১৩শ বিলাদঃ। 

কিঞ্চ।-__অথেতি মহতা! পুণাপ্রসারেণ হরেদিনিম্। শুরুপক্ষে ভূপগুশ্রেষ্ঠ বিশেষব্রতসংযুতম্ । 

তদায়াতমপি ত্যক্তং যদি পুণ/ং বহিঃশ্রতৈঃ| তদেতদমৃতং প্রাপ্নং করাদ্বিগলিতং ক্ষণাঁৎ। 
একাদশীস্বরূপেণ ধর্মঃ সাক্ষাজ্জনার্দনঃ। তঙ্ছরীরসমং প্রাহ্বগ্লুন্মীলনীব্রতম্। 
বিহায় বঞ্'লীং পাপাঃ কাঃয়স্ত্যবর/ং তিথিম্। হিংলিতস্তৈরলৌ কৃষ্াক্ষর ইত্যবধারয়। 
যে কারযন্ত্যবিদ্বাংসঃ শাস্্মুললজ্ঘ্য ঠতুকাঃ | প্রাণিনন্তৎকৃতং পাপং তেয়াং গচ্ছত্যসংশয়ম্ 

তেযাং নিরভিমানৈস্্ ভূত্ব! শাস্্াহ্ছগামিভিঃ | ষথাবছুপদেষ্টব্যং ন ভাব্যং কলুষাশয়ৈঃ 1১১১৪ 

্রান্মে বশিষ্টমান্ধাতৃমংবাদে ।__ 

জয়া চ বিজয়া চৈব জয়ন্তী পাপনাশিনী। সর্বপপহর। হোতীঃ কর্তব্য: ফলকাজ্কিভিঃ 1১ -২। 

অথষ্টমহাত্ব।দরশীনিত্যত্বম্। 

্দ্ষবৈবর্তে ।স্্ঘদস্টোস্টো সমাথ্যাতা যাঃ পুরাণবিচক্ষণৈঃ । 
তাসামেকাপি চ হত! হস্তি পুণ্য পুরারুতম্।.১১৩। 

কুরুতে। তথ! পরেত্যন্ত পরেণান্য়:। পরা সর্বশ্রেষ্ঠী, যত উত্যর্থ:। অষ্টমী পাপনাশিনী ॥ ১০। 

হরেদি'নিং উন্মীলন্তাদি। বহিশ্রতৈঃ অশ্রুতশাপ্্ৈরিত্যর্থ: | ততন্মাৎ। অঙ্কুর ইতি বা! পাঠঃ। ততঃ 
পদদাবির্ভবস্থানং তুল্যমিতযর্থঃ। তেষাং গচ্ছতি তান্ প্রাপ্মোতি। ভাষ্যমিতি পাঠে মপিনাশয়ৈ- 
ভূত্ব। ন বক্তব্যমিত্যর্থঃ ॥ ১১১ ॥ ফলং তত্রোক্তং ষত্তৎকাজ্কিভিঃ ॥ ১১২ ? তাসাং মধ্যে হত। 

অতিক্রান্ত। | পাঠস্তরেইপি ম এবার্ঘঃ॥ ১১৩। যা অষ্টৌ দ্বাদশ্যত্ত। যেন করিযাস্তি ॥১১৪। 

ছু্র্মকারীর নরকগতিও খণ্ডন করেন। হে ভৃগুসতম! অষ্টমী প্রকৃতই পাতকনাশিনী | ১১২1 
আরও লিখিত আছে, হে ভূগুসত্বম ! টল্সীলন্তাদি অষ্ট মহাছ্'দশী অতীব পুণাবঞ্ধিনী, বিশেষতঃ 

শুরুপক্ষে ব্রতবান্ হইলে অধিকতর পুণ্য প্রদান করেন। যাহাদিগের শ্রুতিবিবরে শাস্ত্রোক্তি 

প্রবিষ্ট হয় নাই, তাহার! এই উপস্থিত পুণ্যদিন পরি্যাগ করিলে বোধ হয় যেন, আশ 

তাহাদিগের হস্তগত সৃধ! স্খলিত হইয়। পড়িল। ধর্মন্বরূপ সাক্ষাৎ হরি একাঁদশীরূপে বিরাজমান । 

বঞ্চলী ও উন্মীলনী হ্বাদশী তদীয় দেহবং বলিয়া কীর্তি । নিশ্চয় জানিও, বগ্লী ত্যাগ পূর্বক 
অপর তিথিতে উপবান করিলে সেই সকল পাপী কর্তৃক কঞ্চাঞ্ষর অর্থাৎ কৃষ্ণরূপী জনার্দনকে 

, নিহত করা হয়। যে সমস্ত তর্কবাদী পণ্ডিত শর অতিক্রম পূর্বক জীবগণ:.ক বঞ্জুলী ত্যাগ 
করাইয়৷ অপর তিথিতে উপবাসার্থ প্রবর্তিত করেন, নিঃসন্দেহ ব্যবস্থাদ্দা €৷ সেই মকল পণ্ডিত 
প্র সকল জীবকুলকৃত পাঁতকে পিপ্ত হন। সুতরাং স্থধীগণ নিরভিমান হইয়া শীস্্া্সারে প্রকৃত 

উপদেশ প্রদান করিবেন, মলিনান্তঃকরণে উপদেশ দেওয়া কদাচ কর্তব্য নহে। ১১১। 

্হ্ষপুরাণে বশিষ্ঠমান্ধাতৃসংবাদে প্রকাশিত আছে, জয্মা, বিজয়া, জয়ন্তী ও পাগনাশিনী এই 

কয়টি ঘাদশী নিখিলপাতক-হারিণী; স্থৃতরাং এ সমস্ত দিনে ব্রত কর! ফলাকাজ্ী ব্যক্তির 

কর্তব্য । ১১২। | 

অনন্তর অষ্ট মহাছাদশীর নিত্যতা কথিত হইতেছে। --্রদ্ষবৈবর্তে লিধিত আছে, স্থধীগণ 
কর্তৃক পুরাণে যে অষ্টমহাত্বাদশী বর্ণিত আছে, তন্মধ্যে একটামাত্র ত্যাগ করিলেও সেই তাক্তা 



১৩শ বিলানঃ। ] শ্শ্রীহরিভক্তিবিলাসঃ | ৮৪৫ 

পানে মার্কগেয়পুরাণে চ গ্রীভগবহুক্কৌ। -ন করিষাস্তি যে লোকে ছাদস্টোইস্টৌ মমাজ্ঞয়া । 
তেষ!ং মমপুরে বাসে যাবদাহৃতসংপ্লবম 1১১৭ 

স্কান্দে চ ব্রন্মনারদমংবাদে জাগরণপ্রলঙ্গে ।__ 
উন্মীলনী পরিত্যক্তা বঞ্চলী পক্ষবর্ধিনী। নরকে বসতে তাবদ্যা বদিজ্াশচ তুদ্শ ॥ 

ত্রিম্পৃশ। বিষু্দয়িত। ষে ন কুর্নন্তি ভূতলে। তাবদ্যমপুরে বাসে' যাণন্নগ্যঃ মসাগরাঃ॥ ইতি ॥ 

অথ খক্ষগ্রযুক্ত।নাং ব্রন্তকর্তব্যতা। 

জয়াদীনাং চতন্থণাং তথ! ব/ক্রং নিরূপাতে। ভান্তর্কোদক্মার ভা প্রবৃত্বান্তধিকানি চেং। 
সনানানানি ব। সন্ত ততোহমীষ।ং ব্রতৌচিতী । কিংবা সর্ষ্যোদয়াৎ পূর্ব প্রবৃত্তান্যধিকানি চেং। 

সমানি বা তদাপ্যেষা ব্রতাচরণযোগ্যতা ॥ শ্রবণাব্যতিরিক্তেষু নক্ষত্রেষু খু ত্রিযু। 
ূধর্যাস্তমনপর্য্যস্তং কার্য দ্বাদস্থাপেক্ষণম্। শ্রবণে ত্বস্তমনতঃ প্রাগ দ্বাদস্টাং সমাগ্রতাম্। 

গতারামপি তত্রৈব ব্রতস্তোচিততা ভবেৎ ॥২১৫। 

বান্দোক্রোন্নীলন্তাদীনাং সাইচর্ধ্যাৎ জয়াদীনামপি চতন্থণাং নিত্যতবং দিদ্ধমেব। কিংবা তাস 
মধ্যে উন্মীলন্তাদীনামেব চতন্থণাঁ প্রাধান্তাভি প্রা'য়ণ ত্র তাসামেব নিত্যত্ংযুক্তমিতি দিকৃ॥ ১৫ 
জপ সে তর আত 

ঘবাদশী বর্জজনকারীর পূর্বাঞ্জিত পুণ্য নষ্ট করেন ১১৩ পন্মপুরা ণ ও মার্কত্েয়পুরাণে ভগবানের 
উক্তি আছে যে, যে সকল বাক্ষি সংসারে আপিয়! অষ্ট মহাদানশীব্র 5 পালন না করে, আমার 
আদেশে মহাপ্রলয় যাবৎ তাহ'দিগেকে শমনপুরে অবস্থিতি করিতে হয়। ১১৪: স্বন্দপুরাণে 

্র্মনারদ-নংবাদে জাগরণ-প্রণচ্দ লিখিত আছে, উন্মীলনী, বগ্চ,লী ও পক্ষবর্ধিনী দ্বাদশী ত্যাগ 
করিলে চতুর্দশ ইন্্রপাত যাবৎ নিরয়ে অবস্থিতি করিতে হয়। হরিবল্পভ' ধিস্প শা দ্বাদশীর ব্রত 
না করিলে যত দিন ধরাধামে নদী ও সাগর বিদ্যমান থাকে, ততকাল যমপুরে অবস্থিত 
করিতে হয়। 

নক্ষত্বযোগে জয়াদি ষে চারিটা দ্বাদশী হয়,অত.পর সেই চার্টী দ্বাদশীর ব্রতকর্তবাত। কখিত 
হইতেছে ।_জয়া,বিজয়া,ঞয়ন্তী ও পাপনাশিনী এই চারিটা দ্বাদশীর বিষয় নিরূপণ করিতেছি। 

শুরু! ঘাদশীতে পুনর্ববহথ, শ্রবণা, রোহিণী ও পুধ্যা এই চারি নক্ষত্র আদিত্যাদয় হইতে আরন্ত 
করিয়া বটিনণ্ড দিনমানে অধিক,সমান বা নন হইলে উক্ত নক্ত্রচতুষ্টযযুক্ত। দ্বা+শীতে ব্রত করা 
কর্তব্য । অথবা যদি আদিতো দয়ের অগ্রে অরুতণাদদধে কিংবা ভৎপূর্বের ই নক্ষত্রচ £ই্ প্রবৃ্ত 
হইয়] বষ্টিদগ্ড দিনমানে যষ্টিদণ্ড তেগ করত অয্বোনশীতে বর্ধিত হয় কিংবা কেবলমাত্র যষ্টিদ গু 
ভোগ করে,তাহ! হইলে উক্ত দিনে ব্রত কর্তব্য কিন্তু যষ্টিদ গড অপেক্ষা নূন হইলে ব্রত করিবে 
না। শ্রবণ! ব্যতীত পুণর্ধস্থ, রোহিণী ও পুধ্যা এই নক্ষজত্রয়যোগে মহাঘ,দশীব্র 5 করিতে 

হইলে আদিত্যের অন্তগমন যাবৎ দ্বাদশী থাক। উচিত) অস্তগমনের নৃ[নে দ্বাদশীর অবসান 
হইলে পূর্ববকথিত গ্রমাণে নক্ষত্র-যোগে দ্বাদশীব্রত হইতে পারে ন। এবং পূর্বকিত লক্ষণে 

শ্রবণ! নক্ষত্রের সংষেগে আদিত্যান্তের অগ্রে দ্বাদশীর শেষ হইলে সেই দ্বাদগীতেই অর 
করণীয়। ১১৫। 



৮৪৩ শ্ীতীহরিভক্তিবিলাসঃ। [ ১৩খ বিলাসঃ। 

জথ পারগকালনির্য়ঃ। 

বৃদ্ধ ভতিথোরধিক। তিথিশ্চেং পারণন্ততঃ। অন্তে স্য।চ্চেত্তিথিনৃ্ণনা তিথিমধ্যে তু পারণম্্।॥ 

দবাদস্ঠনন্থবৃতৌ তু বৃদ্ধ ব্রগ্াচ্যুতক্ষগোঃ। তন্মধ্যে পারণং বৃদ্ধো শেষয়োস্তবতিক্রমে 

্রঘাদশীচতৃষম্ত মহতোইসৌ বিনির্ণয়ঃ। নৃপি'হপরিচরধ্য। দিগ্রসথদৃষ্যা নিরূপিতঃ ॥ 
অখোম্নীলন্তাদীনাং বিশেষত মাহাস্্যং তাস পুজাবিধিবিশেষণ্চ | 

অথ তত্রাদ উন্মীলনীব্র তম্। 

পান্ে।- 

প্রীত উবাচ । 

রাঙ্গযং প্রকুর্ববতঃ পূর্ববমদ্ধরীযন্ত বেশ্মনি। গৌতমন্তপস! শ্রেষ্টঃ সমায়াতে! মহামুনিঃ ॥ 
দৃষ্ তমাগতং রাজ। সমূত্তস্থো নিজাসনাং । দৃত্বার্ঘযং পরয়! ভক্ত্য! প্রোবাচাননসংস্থিতম্ ॥ 

শ্রীঅন্ববীষ উবাচ। . 
্বাগতং মুনিশারদল প্রমাদং কর্ত,মর্থসি ধন্যানামপি ধগ্গোহহং যন্তং মদগৃহমাগতঃ 

তপসঃ কুখলং তেহস্। ভক্তিঃ শ্রঠকণবোপরি | নিশ্চল! মুনিশার্দ,ল হা স্লামাপসর্পৃতি ॥ 

শ্রীগৌতম উবাচ । | 
তপসঃ কুশলং রাজন্ চক্তিঃ কৃষ্ে স্থনিশ্চল1 | কুণলং ভব রাজেন্ ব্রাহ্মণান্ পাসি সর্বদা ॥১১৬। 

অত'পের জয়া গ্রভৃতি মহাদ্বাদণীর পারণ-দময় নিঝপিত হইতেছে -_উপবাসদিবসে নক্ষত্র 

ও তিথি বর্ধিত হইয়। পারণদিনে কিঞ্চিৎ থাকিলে তিথির আধিক্যস্থলে নক্ষত্রের শেষে পারণ 

করিবে এবং নক্ষত্রের আধিক্য-স্থলে তিথিমধ্যে পারণ কর্তবা। পারণদিনে দ্বাদশী না থাকিলে 

এবং রোহিণী ও শ্রবণ বুদ্ধি পাইলে নক্ষত্রমধ্যে আর পুনর্বন্থ ও পুষা! বৃদ্ধি পাইলে উহাদের 

অবদানে পারণ করিবে। নৃপিংহপরিচর্য্যাদি গ্রন্থ পর্যযবেক্ষণ পূর্ববক জয়াদি মহাদ্বাদশীচতুষ্য়ের 

নিরূপণ কীর্ডন করিগাম। : 

অনন্তর উন্মীলগ্াদির বিশেষ মাহাত্মা ও &ঁ সমস্ত দিনে পুজার বিশেষ বিধি কথিত হই- 

” তেছে।-__পদ্মপুরাণে ্রীন্থত বলিয়াছেন, পুরাকালে নরপতি অস্ববীষ রাজ্য পাপন করিতে- 

ছেন, ইত্যবসরে একদা তপঃশেষ্ট মহামুনি গৌতম রাজগৃহে সমাগত হইলেন। নরপতি তাপস- 

গ্রবরকে সমাগত দেখিয়। স্বীয় গীসন হইতে গাত্রোথান করত পরম] ভক্তি সহকারে অর্ধ্য দান 

পূর্বক আ নে.নখাসীন সেই খধিবরকে বললেন, হে তাপসপ্রবর ! আপনি ত স্থখে সমাগত 

হইয়াছেন? মৎপ্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শন করুন্। হে ভগবন্! মদীয় গৃহে আপনার শুভাগমনে 

আমি ধন্তুগণে? মধ্যেও অধিক ধন্য হইলাম । হে খধিবর! ভবদীয় তপস্তার কুশল ত? অটল 

হরিভক্তি ত আপনার হৃদয় হইতে অপমারিত হয় নাই? গৌতম বলিলেন, হে নৃপ! মদীয় 

তপন্তার কুশল, নিশ্চলা৷ হরিভ:ক্তও হৃদয়ে বিরার্গিত আছে। হে দৃপেন্র ! আপনি নিরন্তর 

ধ্ব হিজাতিবর্গের পালনকর্তা, ভব্দীয় কুশল ত1 ১১৬। হে রাজন! নিরস্তর ভগবানের প্রতি 

তে তৰ অগ্ত ইদানীং তপদঃ কুশলং কিমিতি প্রশ্নঃ । তথা ভ্তিশ্চেতি চ ॥১১৬ ॥ ভক্তিমেব 
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ভক্তিং ভাগবতীং নিত্যং;কিং করোধি নরাধিপ। শাল গ্রামম্ বিশ্বং কিং ত্বং পশ্ঠসি প্রত্যহম্। 

গৃহীত ক্গানতোয়ন্ত কিং ত্বং পিবসি গ্রত্যহম্। 
দত্বা বৈ বৈষ্ণবানাস্ত প্রোক্ষণং কুরুষে গৃহে । ত্ধিলেপনশেধেণ *ঙ্গানি পরিমার্জ্রসি 

শাগগ্রামশিলামালাং দৰ! মূর্ধনি প্রত্যহম্। কিন্ধারয়সি ভূপাল কে নিত্যং স্থভক্তিতঃ॥ 

ধূপশেষন্ত কৃ্ন্ত ভক্রযা! ভজসি ভূমিপ। কৃত্বা চারাত্রিকং বিফ্রোর্ডক্া বন্দয়সে নৃপ॥ ১.৮। 

শক্থোদকং হরেমুদ্ধি, ভ্রাময়িত্বা ভক্তি তঃ। বিভর্বি শিরল। নিতাং শেষং য্স্থপি বৈষণবান্ (১১৯ 

নৈবেস্তং দেবদেবশ্ত সর্বোপস্করসযুতম বিঘকোনায় দা ত্বং ভূগ্জসে বৈষবৈঃ সহ॥ 
নিত্যং নামনহত্্রেণ ভক্ত। স্তোষি জনার্দনম্। দীপার্ধাদানং দেবস্ত কুরুষে গীতনর্তনম্ ॥ 
দর্বাঙ্কুরৈঃ পৃজযত্বা পৃজান্তে মধুস্ছদনম্। অক্ষতৈন্ পশার্দ,ল কিমর্চয়সি কেশবম্। 
পক্ষে পক্ষে নৃপশ্রেষ্ঠ বিধিবদ্দাদশীব্রতম্। দুশমীবেধরহিতং কুরুষে জাগরান্ধিতম্ ॥ ১২৪। 
তুলমীপত্রনিকরৈমিত।ং পৃূজয়সে হরিমূ। পুণ্ু,ং বিভর্ষি গেছে তং গেপীচন্দনসম্ভবম্। 

বিভর্ধি কণে ত্বং নিত্যং ধাত্রীফলমমুদ্তবাম্। মালাং মধাযুতসমাং তু তুলসীপত্রনস্তবাম্॥ ১২; ॥ 

গ্রপঞ্চয়তি শালগ্রামেত্যাদিন! প্রযন্ততঃ ইতান্তেন। বিশ্ব ্রমু্িং। কিমিত্যগ্রে সর্বৈবাহ্- 
বর্তনীয়ং প্রশ্ন গ্রকরণবগাৎ ॥ ১১৭॥ দত্ব। বৈষ্ণবেভ্য ইতি শেষঃ ॥ ১১৮ | বৈষ্বানিতি পাঠে 

তান্ গ্রতি। শেষং নির্ধাল্যং কিং যচ্ছদি॥ ১:৯। উপস্বরা ব্যঞ্রনাদীনি ॥ ১২, তুলসীপত্র- 
সভবাঞ্চ মালাং ॥ ১২১ | 

আপনার ভক্তি বিদ।'মান আছে তি ? প্রতিদিন এই জগব্সং ংসারকে শাল গ্রাময় জানে ত 

দর্শন করিয়া থাকেন? প্রতাহ শালগ্রামশিলোদকের বন্দন| করেন ত? শালগ্রামশিলার 
চরণোদক ত প্রতিদিন পান করেন? ১১৭। আপনি ত বৈষবগণকে পাদোদক অর্পণ পূর্বক 
গৃহে প্রোক্ষণ করেন.? প্রভুর অঙ্গলেপনাবশেষ দ্বারা কি অঙ্গসমূহ মাঞ্জুনা করিয়া থাকেন? 
হে নরাধিপ ! প্রতিদিন ভক্তি সহকারে শালগ্রামশিলার মাল্য শিরোদেশে অর্পণ পূর্বক প্রত্যহ 
কঠদেশে ধারণ করিককা থাকেন ত? হে মহীপাল ! ভপ্জিমান্ হই ্রীহরির ধূপশেষের আদ্রাণ 
লইয়া! থাকেন ত? হেমুহারাজ! হরির আরাত্মিক করত ভক্ষি সহকারে কি বন্দনা করিয়া 
থাকেন? ১১৮। ভগবানের শিরোদেশে জল পৃরিত শঙ্খ ভ্রামিত করিয়া! দিব্য ভক্কি সহকারে 
প্রত্যহ শিরোদেশে ধারণ করেন ত? সেই সলিলা বশেষ পরে বৈঞ্ণবগণকে ত অর্পণ করিয়া 
থাকেন? ১১৯। হেনৃপ! ভগবান্ হরির সর্ববোপকরণ সংযুক্ত নৈবেন্ বিষকৃসেনকে প্রদান 
পূর্বক বৈষ্ণবঙগগ সহ ভোজন করিয়! থাকেন ত? প্রত্যহ ভজিথান্ হইয়া! সহম্রন।মস্তব দ্বারা 
হরিকে ত স্তব করিয়! থাকেন? দীপ ও অর্ধ্য অর্পণ পূর্বক প্রুর গুণকীর্তন ও নৃত্য ত করিয়া 
থাকেন! দুর্বান্থুরযেগগে হরির অর্চনা! পূর্বক তস্তে মাধবকে আতপতওুল দ্বারা পৃজ| করিয়া 
থাকেন ত? হে নৃপদতম! প্রতি পক্ষে ত দশমীযেধহীন জাগরণযুক্ত ঘাদশীব্রত বিধানে সম্পা- 
দন করেন? ১২৭। অ্রত্যহ তুলসীগত্র দ্বার হরির অর্চন! করিয়া থাকেন ত? শরীরে গোপী- 
চন্বনের পুণ্, ধারণ করেন ত ? আপনি প্রত্যহ ত আমলকীফলগ্রথিত মালা কণ্ঠে ধারণ করিয়া! 
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শাল ্ রামশিলাযুক্তং ঘারকায়।ঃ পমুস্তবমূ। নিত্যং পুজয়সে তৃগ তূক্তিমুদ্রিফলপ্রদম্ । 

পুরাণং ত্বং ভাগবতং পঠসে পুরতো| হবেঃ । চরিহং দৈত্যরাজন্ত প্রহলাদস্য চ ভূপতে ! 

বাদরং বাস্দেবস্ত সবেধঃ কুর্বতে! নরান্। নিবারয়সি ভূপাল শাস্বুষ্টযা গ্রযত্বতঃ॥ 

মবেধং বাসরং বিষোৌর্ধন্মিন্ রাষ্ট্রে প্রবর্ভতে । গিপ্যতে তেন পাপেন রাঞ্। তবতি নারকী। 

বেধং চ হৃর্বিঘং ত্যাক্ত | সমুপোষ্য হরেদিনম্। কুলকোটং সমুদ্ধত। নরকাদ্ব জতে দিবমূ্॥ 

অন্বরীষ উবাচ। 
বয়! যহুক্তং বিপ্রেন্ধ তৎ সর্ববং প্রকরোমাইম্। গশ্ঠ'ম্যহ্ং বিষুঃময়ং জগদেতচ্চরাচরম্॥ 

বিষুঃরূপী ত্বমায়াতে! মদগ্ হং মুনিসতুম। ব্রতং কথয় মে বিপ্র বৈষবং সর্বকামদমূ। 
যং কৃত্বা ন পুনঃ কৃঃযং ভবতে খধিসত্তম। পুনর্গতি্বথ! বি গর বিষুলোকাস্তবের হি 

শরীগৌতম উবাচ। 

শৃণু ভূপাল বক্ষণমি ব্রতং যছৈষ্ণবং মহৎ। ছাদশীসন্তবং পুণ্য ময়াখ্যাতং ন কম্তচিং | ১২২ 

বৈঞ্চবোইসি মহারাজ ভক্যা। ভাগব হাং নূণাম্। বৈষবং যন্মহা গুহং তদতং ত্বং নিশাময় ॥ . 

উন্নীলনী নাম পুরা মম ভক্ত) তু বিষ্ণনা। কথিতা৷ হ্থপ্রসন্নেন তাং তে ভূপ বদামাহম্। 

মপূর্ণেকাদশীপ্রাতদ্বিতীয়েস্ প্রবর্ধতে। উন্মীলনীতি স। প্রোক্তা পাপপদ্কৌঘনাশরিনী 1১২৩1 
শপ শপ সিল তা ০ সপ সপ্ত ০ সসস্প্প্প্প্পশ ১০০০ শর ক জা 

_্বারকায়াঃ সমুস্তবং দ্বারকাদন্বন্ধি ক্রানধং ॥১২২॥ ভাগবতানামিতি বক্তব্যে ভাগবতা- 

থাকেন? অযুতধঞ্ সদৃশ তুলসী-পরজ রজাত-মাল! ত কে ধারণ করেন? | ১২১। আপনি ত. 

প্রত্যহ শাল গ্রামশিলাদমন্থিত, তৃক্তিমুক্তি গ্রদ ঘ্বারকোদ্ভব শিলার অচ্চনা করিয়া থাকেন? 

কেশবের সম্মুখে ভাগবত মহাঁপুর।ণ অধ্যয়ন করিয়। থাকেন. কি? হে রাজন! দেবদেব জনা" 

দনের সম্মুখে দৈত্যুপতি গ্রহনাদের চরিত্র অধ্যয়ন করিয়া থাকেন ত? হেতৃপ! যাহারা 

পশমীবিদ্ধা! একাদশী-ব্রত করিতে সমৃগ্ঠত হয়, শান্ৃষ্টি করত সযত্বে আপনি ত তাহাদিগকে 
নিষেধ করিয়া থাকেন? ষে রাজের দশমীবিদ্ধ! একাদশী প্রচলিত আছে তদ্দেশীয় নরপতিও 

সেই পাতকে লিপ্ত হইয়! নিরয়গতি প্রাপ্ত হইয়া! থাকেন। যিনি চতুর্বরধ দশমীবেধ বিসর্জন 

_ করিয়া হরিবাসরে উপবাস করেন, তিনি ন্গীয় কোটিকুলকে নিরয়, হইতে পরিআাণ করত 

স্থরধামে প্রস্থান করেন । অন্বরীষ বলিলেন, হে বিপ্রসত্তম ! আপনি যে যে বিষয় প্রশ্ন করি- 

লেন, আমি সমস্তই সম্পাদন করি এবং চরাচর অখিল ব্রদ্ধাণ্ড বিষয় দর্শন করিয়া থাকি। 

হে মুনিশরেষ্ঠ! মাপনি হরিরূপী, মদীয় ভবনে আপনার আগমন হইয়াছে, হে ত্রদ্ধন্! সর্ব 
কামপ্রদ বৈষ্ণুবরত মৎসকাশে কীর্তন করুন। হে তাপসশ্রেষ্ঠ! যে বৈষ্বব্রতের ফলে আর . 

পুনর্ব্বার বর্ণে প্রবৃত্ত হইতে হয় না, যাহার প্রসাদ হরিধাম হইতে আর পুনরাগমন করিতে. 

হয় না, তাহা আমার নিকট কীর্তন করুন্। গৌতম কহিলেন, হে রাজন্! শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণব. 

ব্রত কীর্তন করি, অবধান করুন্। দ্বাদশীজাত পুণ্যের বিষয় আর কাহারও. নিকট এ যার 

প্রকাশ করি নাই। ১২২। হে রাঙ্জন্! আপনি বৈষব, আপনার নিকট ভাগবতগণের বৈষণব- 
ব্রত বর্ণন করিতেছি, ভক্তি সহকারে অবধান করুন। হে রাজন! পুরাকালে দেবদেব 
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ত্রেলোকো যানি তীর্থানি পুণ্যান্তায়তনানি চ.। কোট্যংশেনৈব তুগ্যানি মধা বেদাত্তপাংসি চ॥১২৪ 
উন্মীলনীসমং কিঞি দৃষ্টং ন শ্রুতং ময়! । প্রয়াগে। ন কুরুক্ষেত্রং ন কাশী ন চ পুষ্করমূ। 
ন রেবা ব্রহ্মতনয়। কালিন্দী মথুরা ন হি। পিগারকং প্রভাসঞ্চ ন ক্ষেত্রং হাটকেশ্বরম্। 
শৈ.লা হিমাচলো! নৈব ন মেরুগন্ধমাদনঃ। টৈলে! নৈবেহ মলয়ে। ন বিদ্ধ্যো নৈব নৈষধ:। 
গোদাবরী চ কাবেরী চন্ত্রভাগ। ন দেবিক1। ন তাপী ন পয়োশ্দী চ ন শিপ্র। নৈব চন্দন । 
চ্্মথতী চ সরযুশ্চন্দ্রভাগ! ন গগ্ডকী। গে!মতী চ বিপাশ। চ শোণশ্চৈব মহান: | 
কিমত্র বহুনোক্তেন ভূয়ে। ভূয়ো নরাধিপ ৷ নোন্মীলনীসমং কিঞ্ন্ন দেবঃ কেশবাৎ পর: । 

উদ্মীলনীমন্প্রাপ্য যৈঃ কৃতং কেশবাচ্চনম্। পাপসক্রপমূহন্ত দত্তন্তেন দবানলঃ ॥ ১২৫ ॥ 
ষন্মিন্ মাসে মহীপাল তিথিরুন্সীলনী ভবেং। তন্মাস-নায়! গোবিন্দঃ পৃজনীয়ো! যথাবিধি ॥১২৬। 

জাতরূপময়ঃ কার্যে মাসনায়! তু মাধবঃ। স্বশক্তযা বিশ্বরূপঞ্চ শ্রদ্ধা ভক্তিসমন্থিতৈ:। 

_পবিভ্োদকসংযু কং পঞ্চরত্রদমন্থিতম্ | গন্ধপুপ্পাক্ষ তৈষু-ক্ং কুস্তং শুগ দামভূষিতম্। 

মিৰ্যার্যং ॥ ১২৩ ॥ কোটানামংশানামেকেনৈবাংশেন তীথাদ'নি তুগ্যানীত্যর্থঃ। যদ্বা কোট্যংশে 
বিষয়েইপি নৈব তুল্যানি ॥ ১২৪ ॥ তদেব প্রপঞ্চয়তি উন্মীলনীতি যড়ভিঃ। প্রয়াগ'মত্যাদীনাং 
নপুংসকত্বমার্ং, । এবং পর্বত্রৈবোহৎ । ব্রদ্মতনয়। সরত্বতী ॥ ১২৫ ॥ এবং মাসাস্ম্যমুক্ত। তত্র 

_ পুজাবিধিবিশেষণাহ যন্মিম্লিতযাদিন! কথানকৈরিত্যন্থেন। তন্মালনায়েতি মার্গাদি ্বাদশমাসেষু 
ক্রমেণ কেশবাছ। দামেদরান্তাঃ কেশবাদিন্তাপাদৌ লিখিতা দ্বাদশ দেবতা: । অতস্তন্মাসদেবতা- 

নাম্নেত্যর্থঃ । অতশ্চ ততদাযুধাদিকমপি তখৈধ কর্রব্যমিত্যুহাং । এবমগ্রেইপি ॥ ১২৬ ॥ স্বশক্তয। 

নিজশক্্যনুলারেণ। বিশ্বরূপং সমগ্রসৌন্বধ্যং যথ। স্তাৎ। যদ্। তদীয়াখিল ঘুধাছ্যুপার্গ ধে- 

বিষণ মদ্ভক্কিতে প্রীত হইয়া আমাকে উন্মীলনী-ব্রতের উপদেশ দেন, আমি ত্বখ্সকাশে তাহা 

কীর্তন করিতেছি । সম্পূর্ণ একাদশী হইয়। ছ্বাদশীর প্রভাতে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইলেই তাহার নাম 

উন্মীলনী। এই উন্নীলনী নিখিল পাপক্ষয়কারিণী । ১২৩। [ত্রভুবনের নিখিল তীর্থ, পবিত্র 
আশ্রম-সমুদয়, যজ্ঞ সকপ ও যাবতীয় তপন্যাও উন্মীলনী-ব্রতের কোটি অংশের একাংশের 
সমান নহে। ১২৪ । উন্মীলনীর সদৃশ কিছুই দেখি নাই এবং কিছুই শুনি নাই। প্ররয়াগ, কুরু- 

. ক্ষেত্র, বারাণনী, পুঞ্ধর, রেবা সরশ্বতী, যমুনা, যথুর!, পিগারক, প্রভাস, হাটকেশ্বর, হিমগিরি, 

স্থমেরু, গন্ধমাদন, মণয়, বিদ্ধ্য, নৈষধ গিরি, গোদাবরী, কাবেরী, চন্দ্রভাগ!, দেবিকা, তাপী, 

পয়োফী, শি প্রা, চন্দনা, চম্ম্থভী, সরষূ, চন্দ্র ভাগা, গগ্ডকী,'গোমতী,!বিপাশা, মহানদ, ও শোণগ এ 

সমস্ত ৪ উন্নীলনীর সদৃশ নহে। হে মহীপাল ! পুনঃ পুনঃ অধিক আর কি কহিব ? উন্মীলনীর 

যায় অন্য কিছুই দৃষ্ট হয় না, এবং হরির সদৃশ দেবতাও আর নাই। ধাহার! 
উন্মীগনী দ্বাদশী পাইয়! হরির পুজা কগেন, তাহাদিগের নিখিল পাতকচক্র দাবাগ্রিতে 

প্রদত্ত হইয়াছে জানিবে। ১২৫। হে ভূপতে! কোন মাসে উন্দীলনী তিথি আগত 

হইলে সেহ মাসে প্রহর যে নাম নির্দি্ই আছে, সেই নাম উল্লেখ করত বিধানে হরির 

পুজা করিবে। ১২৬। যে মাসে হরির থে নাম নির্দিষ্ট আছে, সেই মাসে সেই নামে হরির 
১৬৭ 
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পাত্রমৌড়ুদ্বরং কাধ্যং গোধুমৈশ্টাপি পুরিভম্। তখুণৈর্বা! মহীপান স্থাপনীয়ং ঘটোপরি। 
শাপয়িত! তু গোবিন্দং কুগ্কুমা গুরুচন্দনৈঃ । কৃত। বিলেপনং বিজু: স্থাপনীয়ে! ঘটোপরি ॥ ১২৭। 

প্রবদ্যাবযুগন্ধ মোপবীতঞ্চ মোত্তরম্। উপানহৌ চ রাজর্ষে আতপব্রং শিরোপরি। 
ভাজনং জল ত্রঞ্চ সপ্রধান্থং তিলৈঃ সহ । বূপ্যং চৈব চ কার্পাসং পায়স: মুদ্রিকাং হরেঃ। 

ধেন্ুং | শিক্ষয়ং বাপ দদ্যান্নাধবতুষ্টগে। শয্যাং মোপস্বরাং দা মাধবায় তু ভগ্চিতঃ। 
ধূপদীপন্ধ নৈবেদ্যং ফলং পত্রং নিবেদযেৎ। পৃক্নীয়ে! মহাভক্। মগ্সৈরেভিন্ত বৈধবৈঃ। 

তুলসীপত্রসংযুক্তৈঃ গুশপৈঃ কালোস্ভবৈহ্রিঃ॥ :২৮॥ 
মাসনায়। তু পাদৌ হি জানুনী বিশ্বরূপিণে। গরশথৃন্ত কামপতয়ে কটিঞ্চ পীতবানসে। 

র্ষমৃণ্তিতৃতে নাভি-মুদরং বিশ্বযোনয়ে। হৃদয়ং জঞনগম্যায় কণ্ং টবকুষূর্তয়ে। 
উ£গায় ললাটস্ক বাহ্ কষত্ান্তকারিণে। উত্তমান্ং হুরেশায় সর্বাঙ্গং সর্বমূর্তয়ে ॥ ১২৯। 

্বনায়! চায়ুধাদীনি পুজনীয়ানি ভক্তিতঠ। 
অরধ্যদানং প্রকর্তবাং নারিকেণাদিভিঃ ফলৈঃ ॥ ৩৯। 

তযর্থ | কুন্তং স্থাপয়েদিতি শেষঃ। স্থাপযিং 1 পঞ্চামৃতাদিন।। ঘটোপরি স্থাপনীর ইতি 

ঘটোপরি ঘণ্তাত্রপাত্রং তহ্পরীত্যর্থঃ। তত্রাপি ঘঠোপরি তশ্ত।বাভিচারাৎ। স্থাপনঞ্চ__ 

এহোেহি ত্বখ জগন্নাথ ধৈকু্ পুরুযোত্তম। পরিবারগণোপেত লক্ষ্যা সহ জগংগতে। 
ইত্যাবাহনেন, ভখ। মনোজ্তিগ্তি প্রতিষ্াদিন| চ জেয়ং। গন্ধপুস্পাদিপমর্পণঞ্চ তন্নাম- 

মন্ত্রেণেব॥ ১২:॥ সোন্তরম উত্তরীয়মহিতম্ ॥ ::৮॥ অবয়বপূজ্জামাহ মাসেতি ত্রিভিঃ। 

মানায়! স্বনায়েতার্থঃ। অত্র সর্বত্রৈব নমঃশবঃ প্রযোজ্যঃ। অতএব মন্ত্রাঃ। পাদ 
পৃয়েদিতি শেষ: এবমগ্রেইপি সর্বত্র ॥ ১২৯ ॥ স্বনায়। স্থদর্শনায় নম ইত্যাদিন। বূপেণ 1.৩ 

স্ব প্রস্ত করিতে হয়। স্বীয় সামর্থ্য অন্মারে শ্রদ্ধ-ওক্তিমান্ হইয়া বিশুদ্ধ বারি-সমন্থিত, 
পঞ্চরত্ব-বিশিষ্ট, গন্ধ-পুষ্প।ক্ষ তান্বিত, মাল্য দ্বার অলগ্ৃত কৃস্ত কিংব! তাম্রভাগ্ড এস্তত করত 

তাং গোধূম অথবা তল ছার! পুরিত করিয়। তদুপরি বিশ্বরপ &গির মুন্তি স্থাপিত করিতে 

হয়। ১২৭। হেরাজর্ষে! উপবীত ও উত্তরীয় সহ বন্তদবয। গাছুকাধুগঙ্প ও শিরোদেশে ছত্র 
অর্পণ করিবে। হরির প্রীত্যর্থ জলপাত্র, সতিল সপ্তধান্ত, রূপ্য, কার্পাদ, পায়, মুদ্রিক! . 

(পিষ্টকাদি ). এবং ধেঙু বা! তন্মুল্য অর্পণ করিতে হয়। ভক্তি সহকারে হরিকে উপস্কর 

(আচ্ছাদন বস্ত্রাদি । সমন্বিত শয্যা অপণ পূর্ববক ধূপ, দীপ, নৈবেদা, ফল ও পনর দান করিবে। 

বৈধ্ণবগণ (ববক্ষ্যমাণ ) মন্্রমূহ উচ্চারণ পূর্ববক তুললীপত্র ও যথাকালজাত পুণ্প দ্বারা 
জনার্দ.নর অর্চনা করিবেন। ১২৮। থে মাসে হরির যে নাম নির্দি আছে, সেই নাম 
উচ্চারণ পূর্বক প্দযুগল, বিশ্বরূপ নামে জানুযুগল, কামপতি নামে গুহা, পীঙুবাস। নামে 
কটি-দেশ, ব্রক্মমুর্তিভূং নামে নাভিস্থল, বিশ্বধোনি নামে জঠর, জ্ঞা 'গমা নামে হায়, বৈকু 
মুর্তি নামে ক, উক্লগ নামে ভালদেশ, ক্ষত্রান্তকারী নামে বাহযুগল, স্থরেশ নামে মন্তক 
ও সর্বমূত্তি নামে সর্বাঙ্গের ছচ্চনা করিবে। ১২৯। ম্ব স্ব নাম উচ্চারণ পূর্বক ভক্তি” 



.১৩শ বিলাপ; | ] ভ্ীীহরিভক্তি বিলাসঃ। ৮৫৬ 

শঙ্ধোপরি ফলং কৃত্ব। গণ্গপুষ্পফলান্বিতম্। স্থত্রেণ বেষ্টনং কৃত্ব! দ্যাদর্ঘাং বিধানতঃ ॥ 

দেবদেব মহাদেব মহাপুরুষ পূর্বজ। স্থত্রক্ষণা নম.্তইস্ত পুণ্যকীর্ভিবিবর্ধন ॥ 

শোকমোহমহাপাপান্মামুদ্ধর ভবার্ণবাং। হ্ুরুত্ং ন রুতং কিঞ্চিঙ্জন্মান্তরশটঙরপি। 

তথাপি মাং জগন্নাথ সমুদ্ধর ভবার্ণবাৎ॥ ব্রতেনানেন দেবেশ যে চান্তে মম পূর্ববজা:। 

বিযোনিঞ্চ গতাশ্চান্তে পাপান্মতুযুবশঙ্গতাঃ। 

যে ভবিষ্যন্তি যেহতীতাঃ প্রেতলোকাৎ সমুদ্ধর ॥ 
আর্তন্ত মম দীনম্য ভক্তিরব্যভিচারিরী । দত্তমর্ধ্যং ময়! তৃত্যং ভক্ত্যা গৃহ গাণাপর ॥ 

দববার্ধযং ধৃপদীপাঁদোনৈবেদোহবিরুদ্ভবৈ: | স্তেত্রৈরনীরাজনৈর্গীতৈন্তৈ-২ সম্তোষচেদ্ধরিমূ॥ 
বন্মবানৈশ্চ গোদানৈর্ভোজনৈস্তেষয়েৎ গুরুম্। অকৃর্ববন্ বিভ্রশাঠ্যন্ত ব্রতং কৃরয্যাত্ত, বৈধঃবঃ ॥ 

তুষ্্র্থং পদ্মনাভন্ঠ কাধ্যং জাগরণন্তথ। নিশাস্তে ব্রতকৃত্যন্ত গুরুবে তনিবেদয়েৎ॥ 

গুরো নিবেদিতে ভূপ পরিপূর্ণ, ভবেছব তম্। কৃত্ব! দিনকৃত' কর্ম ভোজনং ব্রাঙ্মণৈ; সহ । 

 কর্তব্যং নৃপশার্দ,ল দিনং নেয়ং কথানকৈঃ ॥ ১৩১ ॥ 
অনেন বিধিন! যন্ট কুর্ধ্যাদুম্মীলনীব্রতম্। কল্পকো টসহশ্রাণি বনতে বিষুটলন্লিধৌ ॥ ১৩২ ॥ 

বিধানত ইতি সঙ্গলকুস্কমশ পরি এব্তরবেষ্টিতং গদ্ধাদিসহিতং ফলং কুত্বর্ঘাং দদ্যাদিতি 
জেয়ং। তত্র মন্ত্ঃ দেবদেবেত্যাদি। ব্রতকৃত্যং ব্রতোপস্করং ্রীমূর্ঘযাদিকং | দিনকৃত্তং দিনকৃত্যাং। 
কথানটকঃ ভগবদার্ভাদিভিঃ ॥-৩১। এবং ব্রতম্ক পুনঃ ফ্গবিশেষমা (অননেতি দ্বাতযাং ॥ ১৩১ ॥ 

সহকারে আয়ু আমুগাদির অর্চনা করিবে এবং নারিকেল প্রভৃতি দ্বারা অর্থা দিবে। ১৩০। 
শঙ্খের উপরিভাগে গন্ধ, পুষ্প ও ফল স্থাপন করত একটি স্কত্রে বেষ্টুন পূর্বক যথাবিধানে অর্থ্য 

দিতে হয়। "হে দেবদেব! হে মহাদেব! হে মহাপুরুষ ! হে পূর্বজ । হে হুতর্গণয ! হে পুণা- 
কীর্পিবর্ধন! আপনাকে নমপ্ধার। আমাকে শোক মোহ ও মহাপাতকম্বরূপ সংসার-সমুদ্র 

হতে পরিত্রাণ করুন্। £ে দেবেশ! মদীপ্র পূর্বপুরুষের মধ্য বাহার বিযোনি প্রাপ্ত হঃয়া- 

ছেন, পাশতক নিবন্ধন ধাহার! কালবশগত হইয়াছেন, ভবিষাতে যাহারা জন্ম গ্রহণ করি- 

বেন এবং যাহারা গত হইয়াছেন, তাহাদিগকে প্রেত লোক হইতে পরিত্রাণ করুন। 
আমি আর্ত ও দীন, আমি ঘেন 'ব্যডিচারিণী তক্তি প্রাপ্ত হই। হেগদাধর! মতকর্তুক 
ভক্তি সহকারে প্রদত্ত এই অর্থ্য গ্রহণ করুন্।* এই প্রকারে অর্থা অর্পণ করিয়! ধূপদীপ। দি, 

স্বতপক নৈবেস্ছ, স্তব, নীরাজন, গীত ও নৃত্য দ্বারা প্রভুর তুট্টি সম্পাদন করিবে। তৎপরে 
বসন ও ধেস্থ দান এবং আহারাদি প্রদান করিতে হয়। অর্থবিষয়ে ক্পণত| না করিয়া ব্রত 

করা৷ এব স্রীহরি প্রীত্যর্থ জাগরণ করা €বষবের কর্তব্য। রজনীর শেষে ত্রতকৃত্য (ব্রতের 
উপকরণ প্রমূর্ত্যাদি) গুরুদেবকে প্রদান করিবে ।. হে নৃপ! গুরুদেবকে অর্পণ করিলেই 

ব্রত পরিপূর্ণ য় ।, হে রাজনভম ! তদনস্তর আহ্কিকাদি সম্পাদন করত বিজবাতিগণেন সহিত 
আহার করিবে। তৎপরে. হরিকথ! দ্বারা দিন অতিপাত করিতে হয়। ১৩১। এই প্রকার 

নিয়মে উন্মীলনী ব্রত করিলে কোটি কল্প সহত্র হরি-সন্গিধানে অবন্থিতি করিতে পারে। ১৩২ । 



৮৫২ ্ীশ্রীহরিভক্তিবিলানঃ । | ১শ বিলাস: । 

কিঞ্চ।__ 

উন্মীলনীব্রতং কুর্ধ্যাদেবং ষঃ স ধনী ভবেৎ। দীর্ঘায়ু পুত্রবান্ বিদ্বান্ ন কর্তা নিরয়ং ব্রজেৎ। 
্রক্কবৈবর্তে স্থতশৌনকসংবাদে ।-_ 

তাবৎ পাপানি দেহেষু ছুঃসহ| যমযাতনাঃ| প্রাণিনাং কুরুতে নিরিকারা এ টা ] 

যদত্র দীয়তে দানং হুয়তে বাত্র যদ্ধবিঃ | সর্বং তদক্ষয়ং গ্রাহুরুত্মীলন্তাং মহ্ষয়; ॥ ১৩৩। 

ইত্যুন্মীলনীব্রতম্। 

অথ বঞ্জলীব্রতম্। 

পাগ্ম এব শ্রীগৌতমাশ্থরীষসংবাদে ।-- 
সম্পূর্ণেকীদশী যত্ত দ্বাদশী চ যদা ভবেৎ। ত্রয়োদস্থাং মৃহূপার্ধং বঞ্লী স! হরিগ্রিয়া ॥ 

শুরুপক্ষে তথা কৃষ্ণে যদ! ভবতি বঞ্ধুলী। একাদশীদিনে ভুক্ত দ্বাদস্তাঃ কারয়েদ্ব'তম্ ॥ 
পারণং দ্বাদশীমধ্যে ত্রয়োদশ্তাং ন কারয়েৎ। এবং কৃতে মহীপাল ধজ্ঞাযুতফলং লভেৎ। 

বাদস্থান্ত নিরাহারঃ পারণ। চাপরেহহনি। ধশ্মার্থকামমোন্বার৫থং করিষ্যে বঙ্ধুলীব্রতম্ 

ইতি নিয়মমন্ত্ঃ ॥ ১৩৪ ॥ ১ 
সপ শী পরার 

স্বাবছুন্মীলনীব্রতং * ন কুরুঠে পুন: তাবদেব প্রাণিনাং দেহেষু পাপানি তাবচ্চ যমঘাতনা দুঃসহ 

ভবস্তীত্যৰয়ঃ। নকারাভাবপাঠেইপি উন্মীলনীব্রতাচরণং যাবদেব, পাপাদয়ন্তিষ্তি তাবদেব 

তম্মিন সতি চন তিষন্তীতি তথৈবার্থঃ ॥ ১৩৩ ॥ 

_দ্বাদশী চ ম্পূর্ণা সতী সতী অয়োদস্তাং মুহূর্ত কিঞি কিঞিন্তবীত্য্থ;॥ : ॥ ১৩৪॥ তনূং শীমৃহিং। 

আরও রও লিখিত আছে, এইরূপে প উন্মীপনী ব্রত সাধন করিলে ধনবান্ হওয়া! যায়, আমুৰু ্  

হয়, পুত্রবান্ হইতে পারে এবং বিষ্যালাভ হইয়! থাকে । কিন্তু এইরূপ বিধানে ব্রত ন! করিলে 

নিরয়গতি গ্রাঞ্ধ হইতে হয়। ব্রক্ষবৈবর্ত পুরাণে সুত'শৌনক-সংবাদে লিখিত আছে, যাবং 

উদ্মীলনী ব্রত সাধন না করা যায়, তাবৎ পাতকপুগ্ত জীবগণের দেহে দারুণ যামী যাতন! 

অর্পণ করে। মহর্ষিগণ বলিয়াছেন যে, এই ব্রতে যে যে বস্ব দ।ন করা ধায় এবং যাহা যাহ। 

হোম করা যায়, ত২সমন্ত অক্ষয় হইয়! থাকে । 
ইতি উন্মীলনী ব্রত। 

অতঃপর ব্ীলীব্রত কথিত হঈতেছে।- একাদণী সম্পূর্ণ! হয় তৎপর দিন দ্বাদশী 9 সম্পূর্ণ 

হইবে এবং আয়োদশীতে দ্বাদশী কিঞ্িৎ থাকিবে, এইক্জপ হইলেই তাহার নাম বজুলী। এই 

্বাদশী শ্রীহরির পরম গ্রীতকরী। কি শ্ক্ুপক্ষে, কি ৃষ্ণপক্ষে বঙ্জুলী হইলে একাদশীতে আহার 

পূর্বক দ্বাদশীতে ব্রত করিতে হয়; কিন্তু বঞ্লীব্রতে দ্বাদশী মধ্যেই পারণ করা কর্তব্য ভ্রয়ো- 

দশীতে পারণ করিতে নাই । হে রাজন! এইরূপ বিধানে ব্রত করিলে দশসহত্র যজ্সের ফল 

প্রাপ্ত হওয়া যায়। “আমি ধন্মার্২-কাম-মোক্ষ এই চতুর্বর্গ লাভের জন্য ্বাদুশীতে উপবামী 

থাকিয়া ত্রয়োদশীতে পারণা! পূর্বক বঙ্ছুলী ব্রত মাধন করিব ।” ইহাই বঞুলী-ব্রতের পিয়মমন্ত্র। 

১৩৪। তৎপরে নদী, নদ, তড়াগ ব। হ্রদে অথবা গৃহে স্ধান পূর্ববক নিতাক্রিয়া সমাধ! করিবে। 



১৩ বিলাস: । ] ্ীহরিভক্তিবিলানঃ। ৮৫৩ 

নাত্বা নদ্যাং নদে বাথ তড়াগে বা হদেইপি বা। কৃত্ব! ্বানং গৃহ বারি নিতাকর্ম চ কারয়েৎ॥ 

মাষকেণ স্থবর্ণেন কৃত্বা নারায়ণীং তনূম্। রত্বগর্ভঘটে কৃত্বা তাত্রপাত্রোপরি স্থিতমূ। 
আতপত্রস্ত মায়ূরং বৈণবংব স্বশক্তিতঃ। উপানহো প্রকর্তব্যং কা-স্থপাত্রং ঘ্বতাদ্িতম্। 
গোধূমৈ; পূরয়ে পাত্রং সসাপ্য দেবং স্তাসেত্তত:| বন্ধযুগেন সংছাগ্চ কাধ্যঞ্চেব বিলেপনম্। 
অর্চয়েছ্দকুস্তস্থং পুষ্পমাল্যাভিবেষ্ইিতম্। ততঃ পৃজ। প্রকর্ধ্য। সুগন্ধ ঃ কুহ্থমৈঃ শুভৈঃ। 
নারায়ণায় পাদৌ তু জান্গুনী কেশবায় চ। উরুভ্যাং মাধবায়েতি গুহৎ কামাঁধিপায় চ। 
গেবিন্দায় কটিং পুজ্য নাভিং মাধবমুর্ভয়ে। উদরং বিশ্বরূপায় বক্ষঃ কৌস্তভধারিণে। 
বৈকুষ্ঠায় নমঃ ক: চক্ষুষী জোতিরূপিণে। সহত্রশীর্যায় শির: সর্ববাঙ্গং বিশ্বরূপিণে। 
আম্ুধানি স্বনায়ৈব এবং দেবাচ্চনে বিধি: | শুভেন নারিকেলেন দ্চাদর্ঘাং বিধানতঃ। 
শঙ্খে কত্বা তু পানীয়ং সাক্ষতং কুম্থুমান্িতম্ ৷ নারায়ণ জগন্নাণ গীতাম্ধর জনার্দীন। 

মামুদ্ধর মহাবিফো ণরকান্ধে: সনাতন ॥ সপ্তকল্পগতং পাপং ষৎ কৃতং মম পূর্ববজৈ: | 
অনেনার্ধ্প্রদানেন সকলং তৎ প্রণশ্ততু। মুক্তিং প্রয়ান্ত পিতরো ময়া সহ জগৎপতে ॥ 

ময় তবাধ্ধ্যদানেন ষে চান্যে পিতরো! গতা:। বসন্ত ত্বৎসমীপেইছ্য দেবদেব জনার্দিন ॥ 
ব্রতং সম্পূর্ণ তাং যাতু বঞ্ুলীসস্তবং মম । দশমীসংযুতং দেব যৎ কৃতং দ্বাদশীত্রতম্। 
অজ্ঞানাদথবা৷ জ্ঞানাৎ পরিপূর্ণং তদস্ত মে॥ অনেন বিধিনা সম্যগতবর্ঘাং মধুস্দনে। 
বমেৎ কল্পসহমন্ত বিষ্কোলেশকে মহেস্বরি ॥ অগ্নিষ্টোমসহত্রেভ)ঃ অশ্বমেধে| বিশিষ;তে। 
অশ্বমেধসহস্রেভ্যে! বাঁজপেষে বিশ্তিষ'তে। বাজপেয়সহপ্রেভ)ঃ পুগুরীকো বিশিষাতে। 
পুরীকসহস্ত্রে ছাঃ সৌত্রামণির্ববশিষ্যতে । লৌত্রামণিসহম্রেভ্ো। রাসথুয়ে। বিশিষ্যাতে : 

একমাযা পরি'মত স্বর্ণে হরিমৃত্তি প্রস্তত করিয়া! তাম্রাধারোপরি রত্বপূর্ণ ঘট স্থাপন পূর্ব্বক 
নিজ সাধ্যাগসারে তদুপরি মমূরবর্থ বা বংশনিশ্মিত ছত্র, পাছুকা ও সন্বত কাংস্তপাত্র রাখিতে 
হ়। অনন্তর গোধৃম দ্বার! সেই পাত্র পূর্ণ করিয়া প্রতৃর স্নানক্রিয়। সম্পাদন পূর্বক তদুপরি 

স্থাপন করিবে। অনন্তর ছুই খানি বস্ত্র হারা প্রভুকে আবৃত করিস বিলেপন প্রদান করিবে 
এবং বারিকুন্তন্থ প্রভূকে কুস্থমমাল্যে পরিবেষ্টিত করিয়া মনোহর স্থগন্ধি পুষ্প স্বারা অর্চনা 
করিবে। চরণযুগলে নারায়ণয় নম» জান্যুগলে কেশবায় নমঃ, উরুযুগলে মাধবায় নমঃ, 
গুহ কামাধিপায় নমঃ, কটিতে গোবিন্দায় নমঃ, নাভিতে মাধবমূর্তীয়ে নমঃ জঠরে বিশ্বরূপায় 

নমঃ, বক্ষে কৌন্তভধারিণে নমঃ) কে বৈকুগ্ঠীয় নমঃ, নেত্রস্থয়ে জ্যোতিরূপিণে মন) মন্তুকে 
সহলশীর্যায় নমঃ, সর্ববাঙ্গে বিশ্বর্ূপিণে নমঃ, এই প্রকারে পূজা করিয়। স্ব স্ব নাম উচ্চারণ 
পূর্বক আমুধ-নমূহের পূজা করিবে । ইহাই দেবপুজার বিধি। তৎপরে বিধানে শঙ্খাভ্যস্তরে 
জল, আতপতগুল ও কুস্থ্য স্থাপন পূর্বক তাহার উপরিভাগে নারিকেল ফল দিয়! অর্থা সমর্পণ 

করিবে। “হে মারায়! হে জগক্ন।থ! হে গীতাম্বর ! হে জনার্দন! হে মহাবিষণো! হে 
সনাতন ! আমাকে নরক-সমুদ্র হতে পরিজ্রাণ কর। মদীয় পূর্ববপুরুষেরা সপ্ত কল্প যাবৎ যে 
সমস্ত পাতকের অনুষ্ঠান করিয়াছেন, সেই সকল পাপ ক্ষয় প্রাপ্ত হউক্। হে জগৎপতে | মদীয় 



৮৫৪ শ্রীক্ীহরিভভ্ভিবিল।মঃ | [.৩শ বিলাদঃ। 

রাজনুর়সহন্রেভ্যো বঞগুলী চাধিকা নৃপ। বগ্রুলীতি রুতোচ্চারৈ: কলিকালে তু মানটবঃ॥ 
জন্মাযুতসহত্রে তু কৃতঃ গাপস্য সংক্ষয়ঃ ॥ ১৩। ॥ 

দনব| পৃজার্ধযদানন্ধ ধূপনৈবেছ্যদীপকম্। কৃত! নীরাজনং বিষ রুং সম্পৃজয়েত্বতঃ ॥ 
দগ্াদ্স্থাণি গাঁং ভূমিং ধান্তং চৈব সদক্ষিণম্। কুর্ধ্যাদ্িতামুমারেণ সম্পূর্ণার্ ব্রতশ্য হি। 

ন্ষ্টে তু গুর বিষুঃ গ্রীতো৷ ভবতি নান্তখ! | গুরুং সম্পৃজয়েত্তস্মাত ট্থ, চক্রপাণিনঃ॥ 
রাজে৷ তু জাগরঃ কায; শ্োতব্য। বৈষণবী কথা । গীতানামসহশ্রস্ত পুরাণং শুকভা[বতম্। 

পঠনীয়ং প্রযত্বেন হরে; সন্তোষকারণম্। প্রত্যেকং গোনহত্রম্ত গঠতাং শু্তাং ফলম্॥ 
গীতং নৃত্যন্ত বাদিত্রং কারয়েৎ পুরতে। হরেঃ | দাতব্যং গুরবে সর্ধং প্রভাতে দেবতার্দিকম্॥ 
ক্ষমাপয়িত্ব। দেবেশং গুরুঞ্ণেব বিশেষতঃ। কৃত! নৈমিত্তিকং সর্বং ভোক্তব্যং বন্ধুভিঃ সহ ॥ 

্বান্দে শ্রীবদনারদসংবাদে জাগরণপ্রসঙ্গে ।-- 
অগম্যাগমনে পাপম তক্ষ্যন্তপি ভক্ষনে। পাপং বিলয়মায়াতি কীন্তিতে বঞ্চুলীদিনে ॥ 

য পাপং ভূমিহরণে দেবস্বহরণে তথা । মণিকুটং তুলাকুটং স্বর্ণস্তেয়াদিকঞ্চ যৎ। 
অজ্ঞানাদ্যৎ কৃতং পাপং জ্ঞাত্বা৷ যৎ পাতকং কৃতম্। পূর্বজন্নার্জিতং পাপমিহ জন্মনি যৎ কৃতম্। 

সর্বং চ ক্ষযমভ্যেতি কৃত্বৈকং বঞ্জুলীদিপম্। ন তবেম্মানসী পীড়া রোগাশ্চাত্যস্হুখদাঃ ॥ ১৩৬।॥ 

ঘটস্থাপনাদিকমতর'পি পূর্ব জেয়ং। বিশেষসচন্ ্ যমেব বক্ষে | ॥নারায়ণেত্যার্াম; ৪১৩৫ 

 পিতৃপুরুষেরা আমার সহিত মুক্তি ল লাভ করুন্ ৷ হে দেবদেব! হে জনার্দন! আমি আপনাকে 

এই অর্ধ্য অর্পণ কগিতেছি, ইহার দ্বার। মদীয় অতীত 'পতৃগণ অদ্য ত্বৎসসঙ্লিধাংন বান করুন। 

মংরকুত এই বগ্কুলী ব্রত সম্পূর্ণ সুসিদ্ধ হউক্। হে দেব! কিজ্ঞানে কি অজ্ঞানে যদি আমি 

দশমীবিদ্ধ। দ্বাদশীবত করিয়া! থাকি, খাহাও সম্পুর্ণতা। প্রাপ্ত হউক্।* ইহাই অর্ধ্য গ্রদানের 
মন্ত্র। হে গৌরি! এইরূপ বিধানে সমযক্ হরিকে অর্থা দিলে সহ কল্প যাবৎ হরিধামে অব. 
স্থিতি করিতে পারে। একটা অশ্বমেধ যজ্ সহনর-অগ্রিষ্টোম হইতে শ্রেষ্ঠ; একটা বাজপেয় 

সহম্র-মস্বমেধ হইতে, একটা পুগুরীক সহস্-বাজপেয় হইতে, একটী সৌত্রামণি লহম-পুণগ্ুরীক 
হষ্ঈটতে, একটা রাজনুয় সল্র-সৌত্রামণি হইতে এবং একটা বঞ্জলী সহন্র-রাজনুয় হইতে 

গ্রশস্ত। হে রাজন! কলিযুগে "বঞ্,লী” এই শব উচ্চারণমাত্র মানবগ্ণণ অযুত সহম্্র জন্ম- 
কৃত পাতক হইতে পরিসুক্ত হয় +১৩৫। হরির অর্চনা, অর্ধ্যসমর্পণ, ধূপ দীপ নৈবেদ্য দান ও 
নীরাঞ্জন করিয়া গুরুদেবের পুজা করিবে। ব্রত সম্পূর্ণতার জন্ত গুরুদেবকে সদক্ষিণ বসন, 
ধেঙ্গু ভূমি  ধান্য গ্রদান করিবে । গুরুদ্েবের প্রীতি হইলে হরিও সন্ষ্ট হন) 

নৃতরাং জনার্দনের প্রীত্যর্থ সমাক্ বিধানে গুরুদেবের অর্চনা কর! কর্তব্য। নিশাতে 

জাগরণ পূর্বক হরিসন্বদ্ধিনী কথা শ্রবণ করিবে এবং হরির প্রীত্যর্থ গীতা, সহম্রনাম ও 

শুককথিত পুরাণ সযত্বে অধ্যয়ন করিবে । উক্ত গীতাদ্দি অধায়ন বা শ্রবণ করিলে প্রত্যেক- 

টাতে সহমত ধেন্থদানের ফল প্রাপ্ হওয়া যায়। তাদনস্তর হরির পুরোভাগে সংগীত, নৃত্য ও 

ধাদ্য করা কর্তব্য । পরে প্রাতঃকালে দেবমুর্ত্যাদি সমস্ত গুরুকে নিবেদন করিতে হয়। তৎপরে 
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রদ্ধবৈবর্তে প্রীন্থতশৌনকনংবাদে।-- 
বঞুলীবাসরে বিপ্র সম্প্াপ্থে গরুডৃধ্ব্জঃ। স্বস্থানান্বস্থধামেত্য কুরতে চস্থিতিং বিশন্ ॥ ১৩) | 

বঞ্চলীবিমুখং বিপ্রমালোক্য রবিনন্দনঃ। কুরুতে সংবিদং সাকং চিত্র গুপ্রেন হর্ষিতঃ ॥ 

অয়মেধ্যতি মন্দাত্ব! বিষণ বতবহিদ্কৃতঃ | বশং মমেতি তৎ পুণ্যং মাল্য়াদ্ধা পুরারুতম্॥ ১৩৮। 

শিরোধিনি *রামেষা মাং সটৈব প্রবাধতে ॥ 
কিধ।__সর্ববরতানাং চরণং সর্বত'ঘাভিষেচনম্। সর্ববদান প্রধানঞ্চ সমং স্থাদ্ঞজলীব্রতম্ ॥১৩৯।॥ 

তত্রান্দানং বিপ্রায় বিধায় শরদ্ধয়ান্থিতঃ। প্রাপ্রোতি পুরুষে! বিপ্র কলুষঃ কৃষ্ণসন্নিধিম্ ॥ 
লক্্মীং নারায়ণং দেবং সৌবর্ণং তত্র পৃজয়েৎ। যথাশ ক্র্যঈদানঞচ দা! বৈকুঠমাপ্ুয়াৎ ॥ ১৪*। 

অধমর্ণতয়। কামালোভদ্বস্তাদপি হিজ। হি ত্রিপুরুষং পাঁপং বঞ্থুলী পুরুষৈঃ ক তা॥ 

ম এষ সর্বশাসবার্থ;সর্ধবুদ্ধিমতাং মতমূ। হিতং র্বদমীচীনং যদ্ঘগুল্যামুপোষণমূ। 

 কুর্ষ্যাদেবম্ ॥ ॥ ১৩৬ ॥ বিশন্ বগুলীব্রতকারিণাং মধ্যে প্রবিশন্। স্থিতিং কু্তে বসভীত্যাথঃ । 

আস্থিতমিতি পাঠেপি ভাবে ক্তপ্রতায়াৎ স এবার্থঃ ৷ পাঠান্তরে তু বিশাং ধনিনাং প্রঙ্জানাংব৷ 

ইষ্টং দদাতীত্যর্থ:। যদ্ব! বিশ।ঞ ধনিনাং ধনসন্বদ্ধিবাঞ্াং পূরয় তীত্যর্থঃ ॥১৩৭। সংবিদং মন্ত্ণাম্ ॥ 
॥১, ৮ শিরসোহগিঃ পীড়া ॥ ১৩৯ কলুষঃ পাপরূপোহপি প॥ ১৪*॥ অধমং ধনাতাবেন 

দেবদেব হরি ও গুরু সকাশে সম্যক্ ক্ষমা প্রার্থনা করত নৈমিত্তিক মা সম্পাদন পূর্বক 

বন্ধুগণ সহ মিলিত হইয়! আহার করিবে। স্বন্দপুরাণে ব্রদ্ষনারদ নংবাদে জাগরণ-প্রণঙ্গে 

লিখিত আছে, “বঞ্চুলী” শব্দ উচ্চারণ করিব।মাত্র অগম্যাগমনজ ও অভক্ষ্যভক্ষণজ পাতক 

হইতে মুক্তি লাভ কর! যায়। এই ব্রত সাধন করিলে ভূমিহরণক্জ, দেবন্বহরণক্জ, মণিকৃট, তুন্লা- 
কুট, স্বর্ণস্তেয়জ, অজ্ঞানজ, জ্ঞানজ, পূর্ববজন্ার্জি ত ও ইহ্জমকৃত নিখিল পাপ বিদুরিত হইয়া 

থাকে| সেই ব্রতীকে মানমিক ক্লেশ ব! মহাছুঃখজনক রোগা আক্রমণ করিতে সমর্থ হয় 
না। ১৩৬। বরদ্ধবৈবর্ভে হুতশৌনক-সংবাদে লিখিত আছে ধে, হে দ্বিজ্ল | বঞ্জুলী-দিন সমাগত 

হইলে ভগবান্ গরুড়ধ্বজ হরি নিজ স্থান হইতে ধরাধামে অবতীর্ন হুইপ বঞ্চলী-ব্রত কারিগণের 
মধ্যে প্রবেশ পুর্ব্বক অধিষ্ঠান করেন। ১৩৭। রবি্থৃত ঘমরাজ বপ্,লী-বিমুখ দ্বিজ্জাতিকে দেখিলে 

সানন্দে চিত্রগুপত সহ পরামর্শ করিয়া বলেন যে, এই মুঢ়মতি হরি বত হইতে বহির্ভূত হইয়াছে, 

অধুনা! ইহাকে আমার বশীভূত হইতে হইবে, সুতরাং এই ব্যক্তিকৃত পূর্বব পুণা-সমূহ মার্জন 

কর। ১৩৮। যেহেতু মদীয় এই খিরঃপীড়া নিরন্তরই আমাকে বাধ। প্রদান করিতেছে। 

আরও লিখিত আছে, একমাত্র বঞ্ুলীব্রতের ছারা! নিখিল তীর্থ-ন্নানের ও সকল প্রকার 
দানের ফল প্রাপ্ত হওয়া যায় | ১৪৯। হে দ্বিজ! বঞ্জ,লী ব্রতে শ্রদ্ধা সহকারে দ্বিঙ্জাতিকে 
অন্ন দান করিলে পাপিষ্ঠ ব্যক্তিও প্রীহগসির ারিধা লাভ করে। বঞ্চলী ব্রতে সাধ্যান্থনারে 
কাঞ্চনময় লক্ষ্মী ও নারাম়ণকে অল্ন সমর্পণ করিলে বৈকুঞঠলাভ হয়। :৪১। হেবিপ্র! 

খণবশীভূত হইয়। কিংবা! কাম, . লোভ ও দ্ভ সহকারে 'বঞ্জলী ব্রতের অনুষ্টান করিলেও 

অিপুরুষকত পাতক বিগয় প্রাপ্ত হয়। বঞ্চলী উপবাসই শান্ত্রসমূহের অর্থন্বকূপ, উহাই 
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উপবাস: যথা4 ক]। দানং রা্মণপূজনমূ। বিধায় বগরলীং চৈবং পুষে যাঁতি সাগতিম্॥১৪১। 
ইতি বঞ্চুলীব্রতম্॥ 

অথ ত্রিম্পৃশাব্রতম। 

তত্রৈব।- শুক্লা বৈশ।খমাসে তু সম্প্রাপ্ত। মধুহৃদনী | দ্বাদশী ত্রিস্পৃশ! নাম নিরব 

নত সর্ব মগমযানডে বৈশাখে মধুস্থদনী। নম্তরাঞ্চ।ভরিম্পৃশ] মৈস বধবারেণ, সংযুতা। 
দ্বারকামাহাত্ম্য । _ 

আদৌ নন্দ! জয়! চান্তে মধ্যে ভরা ভবেদঘদি ৷ পবাসাচ্চনে গীতে দুল্লভ1 কৃষঃস্লিধো ॥ 
একেনৈবোপবাসেন উপবামাযুতং ফলম্। জাগরে শতপাহত্রং নৃত্যে কোটিগুণং কলৌ। 

গৃহেইপি কুর্ববতামেতাং কিম্পুনঃ কৃষণসন্মিধো ! 
পান্সে প্রীদনৎকুমারব্যানসংবাদে ।-- 

সর্বপাপপ্রশমনং মহাপাতকনাশনম্। শু কৃত্বাবধানং তং ত্রিম্পৃশাখ্যং মহাত্রতম্। 

কামদং সম্প্ভাণাঞ্চ নিম্প্হাণান্ত মোক্ষদম্। ভ্রিম্পশাখ্যং ব্রত বিষেঃ শৃণুষ গদতে। মম ॥ 
প্ত্যক্ষমচ্চিতন্তেন কলি গালেহপি কেশব; । ত্রিম্প্শাকীর্তনং নিত্যং ষঃ করোতি মহামুনে। 
ন পুরশ্চরণে চীর্ণে সর্বপাপক্ষয়ো ভবেৎ। ত্রিষ্পশ! নামমাত্রেণ ভবতে নাত্র সংশয়ঃ ॥ 
নাগমৈর্ন পুরাণৈশ্চ সমপ্ঠৈসতীর্ঘকোটিভিঃ । বছভিব্রতিসং ২ঘৈশ্চ পুজিতৈত্তিদশৈরপি ॥ 

পরমদৌযাবহং ঞণ' যন্য তশ্য ভাবগুতা তয়! খণবশ্যতয়েতার্থঃ। অতঃ ত্রিপুরুষসম্থন্ধি পাপং 

হস্তি। যা খণিত্বেনাণি কৃত্া। আগমাদিভির্ন মোক্ষো _ভবতি॥ ॥ ১৪১॥ 
সপ শশা শী পাপী 

ুদধিমান্দিগের মত এবং উহা র্বসমীচীন হিহকর বলিয়। কীন্তিত। | বগ্ত লীবতে উপবাস, 
সাধ্যামুলারে দান ও ছিজার্চন| করিলে দদ্গতিলাভ হয়। ১৪০। 

অতঃপর ত্রিম্পশাবত কথিত হইতেছে ।--উক্ত পুরাণেই লিখিত আছে, বৈশাখমাসের 
মধুসদনী শুক্র] ঘাদশীর নামই ত্রিস্পশ।| এই দ্বাদশী কোটপাতক নাশিনী। যে সকল ব্যক্তি 
বৈশাখে বুধবারসমন্থিতা মধুস্থরনী ত্রিম্পৃশ| লাভ করেন, তাহারাই ধন্ত। ঘ্বারকামাহাত্যেও 

লিখিত আছে, প্রবমে নন্দ! (একাদশী ), মধ্যে ভদ্র (দ্বাদশী) ও শেষে জয়! ( জয়োদশী ) 

হইলে শ্রীহরিসমীগে উপবান, পুজা ও গীত এই সমন্ত বিষয়ে সেই ত্রিল্পূশ! দুশ্রাপ্য। 
কলিকালে একটা মাত্র উপবাসে দশনহম্্র উপবাসের ফল প্রাপ্ত হওয়। যায়, এবং জাগরণ দ্বার 

তদপেক্ষা। লক্ষ গুণ ও নৃত্য ছার। কোটিগুণিত ফল হইয়া থাকে। গৃহে অবস্থান করিয়াই 

এই ফল প্রাপ্ধ হওয়া যায়, পরস্ত হরি-সমীপে অবস্থান পূর্বক এ লকলের অনুষ্ঠান করিলে 

যেকি ফল হয়, তাহা৷ অনির্বচনীয়। পদ্মপুরাণে সনৎকুমার-ব্যাস-সংবাদে লিখিত আছে, 

হেদ্বিজ! ত্রিষ্পূশ। নামক মহাত্রতর ব্ষিয় মনোযোগ সহকারে অবধান কর। ইহা 

সকামগণের কামফল প্রদ ও নিফামগণের পক্ষে মোক্ষদ। শ্রীহরির ত্রিস্প্শ! নামক ব্রত্তের বিষয় 
বর্ণন করি, অবধান কর। হে মহর্ষে! প্রত্যহ ত্রিম্পূশ। নাম কীর্তন করিলে এই কলিকালে 
প্রত্যক্ষ হরিকে পৃঁজা করিতে প|র। যায়। পুরশ্চরণ হ্বার| নিখিল পাতকের মোচন হয় নাঃ 
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মোক্ষে। ভবতি বিপ্রেন্্ ভ্রিপ্পশ! ন কৃত! যদি। মোক্ষার্থং দেবদেবেন হ্ৃষ্টা দেবী তিথাখরা । 
বিষয়ৈর্কিপ্রযুক্তানাং ধ্যানধারণবঞ্জিনামূ। কামভোগপ্রস ক্কানাং অরিম্পৃশ। মোক্ষদা নদ] ॥১৪২। 

শঙ্গরন্ত পুরা প্রোক্ত। চতুর্জস্ত সাগরে । ক্ষীরোনে গ্রণতানাস্ত মৎসমীপে তু চক্রিণা ॥১৪ | 
ব্রিম্পৃশাং যে করিস্তন্তি বিষয়ৈরপি নির্জিতাঃ। তেষামপি ময় দবত্তং মোক্ষং সাঙ্খাবিবঞ্জি তম্॥ 
কুরুঘ ত্বং মুনিতেষ্ঠ তরিষ্পৃশাং মোক্ষদাযিনীম্। বহুতিমুনিলজ্বৈস্ত ত্যক্র। সাঙ্থযং মহামুনে ॥ 
কাঠিকে শুঃপক্ষে তু ত্রিম্পশা ভবতে যদ । মোমেন সে।মজেনাপি পাঁপকোটিবিনাশিনী ॥ 

যন্তামুপোষণং কত্ব। হত্যামুক্তে। মহেগ্বরঃ ॥ হন্তাদ্বদ্ধকপালম্ত তৎক্ষণাৎ পতিতং মুনে। 

. গত্ব! ভৃগুপদেশেন ত্রিম্প্শা-সমুপোবণাং॥ ব্রন্মহত্যা-সহআাণি ত্রিপ্পৃশ -সমুপোষণাৎ | 
বিলয়ং যাস্তি বিপ্রেন্ত্র পাপেধস্যেমু কা! কথা ॥ ন প্রয়াগে ন কাস্ঠান্ত গোমত্যাং কৃষ্স্িধ। 

মোক্ষে। ভবতি বিপ্রন্্র ব্রিষ্প্শাস্মুপোষণাৎ ॥ মরণেন প্রয়াগে তু মু কাশ্ঠাস্ততৈব চ। 

্ানমাত্রেণ গোমত্যাং মুক্তিরভবতি নান্যধা । গৃহে চৈব ভবেনুক্তিত্বি প্শাগামূপোষণাং ॥ 

বিষয়ে বর্তমানস্ত কামভোগরদ্বিতন্ত চ। নিবৃত্তবিষয়স্তাপি মুক্তি; সাংখ্যেন ছুল্ল ভা ॥ 
তস্মাৎ কুরুঘ বিপ্রেন ত্রিম্পশাং মোক্ষদায়িনীম্। 

হেবিপ্র বিষরৈধ্কানাম্ ॥ ১৪২৪ প্রণতানামন্যেষাঞ্চ প্রোক্ত। ॥১৪১॥ কুরুঘেত্যাদি সনং. 
শত হট পা ৯ 

শালী শা শশসিপপ পপ ও 

কিন্ত ত্িম্প্শানাম কীর্তন করিবামাত্র নি:সন্দেহ সমস্ত পাতক বিধ্বপ্ত হয়। হে দ্বিজসত্তম! 
্িম্পৃশা ব্রতের অনুষ্ঠান না করিলে নিখিল আগম, যাবতীয় পুরাণ, কোটি কোট তীর্থ, 

অসংখ্য অসংখ্য ব্রত ও যাবতীয় দেবতার অঞ্চনা ছারাও মুক্তিলাভের মস্তাবনা নাই। 

. দেৰদেব হরি মুক্তির জন্ত তিথিগ্রবর! ত্রিস্পৃশ! দেবীর স্ষ্টি করিয়াছেন। হে দ্বিজ! 
ত্রিম্পূশ! তিথি বিষয়াসক্ত, ধ্যানধারণা-হীন, কাম.ভোগরত ব্যক্তিগণকেও নিরস্তর মুক্তি 
প্রদান করেন | ১৪২। পুরাকালে মহাদেব ব্রঙ্গার নিকট এই ত্রিম্প্শাব্রত কীর্তন 
করিয়াছিলেন এবং চক্রপাণি হরি ক্ষীরসমুদ্রে আমার নিকট ও ম্পরাপর বাক্তির সমীপে বর্ণন 

করেন। ১৪৩। হরি কহিগেন, যাহারা বিষয়ানক্ত থাকিয়াও ত্রিম্পৃশ। ব্রতের অনুষ্ঠান করে, 
আমি তাহাদিগকে বিন! জ্ঞানে মুক্তি অর্পণ করিয়া থাকি। সনৎকুমার বলিলেন, 

হে মহামুনে! তুমি খধিদিগের সহিত নাংখ্যবিসর্জন পূর্বক মুকতিদাত্রী ত্রিম্প্শার 

অনুষ্ঠান কর। হে দ্বিজ! কার্তিকের শুক্ুপক্ষে সোম ব৷ বুধবার-নমদ্থিতা অ্রি্প,শ! 

হইলে উহা! পাপ কোটি-হারিণী হয়। হে তান! মহেশ্বর িম্প্শাদিনে অনাহারে থাকিয়। 

হত্যাজনিত পাতক হইতে পরিআ্রাণ পাইয়াছিলেন। তভৃগুর উপদেশে উপবাস করাতে 

মহাদেবের হস্ত হুইতে আশু ব্রদ্ধার কপাল তূপতিত হইয়াছিল। হে বিপ্রসম! অন্তান্ত 

গাতকের কথ! দূরে খাকুক্, তরিম্পৃশায় উপবাস করিয়া সহল সহ ত্র্বহত্যা পাপেরও বিমোচন 

হইয়াছে। : হে হিজ! পরয়াগ, বারাণদী, গোমভী ও কৃফসমীপ, এ সমন্ত স্থানেও মোক্ষের 

সম্ভব নাই, কিন্ত জিম্পূশাতে উপবাস করিলে তৎক্ষণাৎ মোক্ষ প্রাপ্ত হইতে পারে । বারাণনী- 

ক্ষেত্র ও পরা়গে মৃত্যু হইলে এবং গোমতীতে দান করিলে তবে মোক্ষ হয়; কিন্ত ত্রিম্প্শা- 
৯৪৮ 



৮৫৮ শীীহরিভক্তিবিলাদঃ | | ১হশ বিলাদঃ। 

বেদব্যান উবাচ। 
কীরৃশী স্যান্মুনিবর ত্রিম্পশা দ্বাদশী বদ। বিমুক্তিদা য| মর্ত্যানাং ত্বয়। প্রোক্তা মমাধুন। ॥ 

সনংকুমার উবাচ। 

জাহ্নব্যাঃ পুরতে। বিপ্র ত্রিশ্পৃশ! মাধবেন তু। প্রাচী-সরম্বতী-তীরে কিতা নমহাফর| ॥ 
শ্রীজান্বব্যুবাচ। 

কলিকম্মষপাপৌধৈত্র্মহত্যা্দিকৈধু'তাঃ। কলিকালে হৃধীকেণ স্বানং কৃর্বস্তি মজ্জলে। 
তেষাং পাপশতোরগ্ং মদ্দেহং কলুষীকৃতম্। কথং যাশ্তি মে দেব পাতকং গরুড়ধ্বজ ॥ 

্রগ্রাচীমাধব উবাচ। 
কথয়ামি ন সন্দেহো। মা পুভ্রি রোনং কুরু। প্রীস্থরং ন'ম মে স্থানং গ্রাচীদেবী মমাগ্রতঃ। 

বহতে ব্রদ্মতনয়। মদৃষ্ট্যগ্রে হুরেশ্বরি। ন্বানং কুরুষ নিত্য ত্বং মন্তপূত! ভবিষাদি ॥ 

ঘত্র প্রাচী ব্রহ্ষস্থত। তত্রাহং নাগ্তি সংশয়: | তীর্থকোটিশতৈযুক্তঃ সথরৈঃ সহ বসাম্যহ্ম্। 
তত্র নশস্তি পাপানি যত্র প্রাচী সরম্বতী। বিশেষতো সমাগ্থে তু কলিকালে বিশেষতঃ ॥ 

শীজাহ্বাবাচ। 
নাহং খকোমি দেবেশ আগন্তং নিত্যমেব হি। কথং নশ্বন্তি পাপানি কথয়ম্বেহ মাধব ॥ 

শ্রপ্রাচীমাধব উবাঁচ। 
সরম্বত্যধিক! ষ। চ তীর্থ কোটিশতাধিকা। মখকোট্যিধিক। যাপি ব্রতদানাধিক! ৮ যা। 

স্পা পপসপপী শাশিপাশিসপালিশি শপ প্পীশীিশীশিশী পাশ ৮ সস সী শ। ০ সপ শপ আর 

_কুমারবাক্যং। মুনিমজৈষৈঃ মহ॥১৪৪। ভন্র।দ্বাদশী ॥ ১৪৫। মধ্প্রসাদেনৈব তিশা ল লত্যতে। 

দিনে উপবান করিলে গৃহে থাকিয়াও মুক্তি প্রা্চ হওয়া যায়। হে হিজপতম! 
বিষয়ানুরাগী বা কামভোগবানের মুক্তি হইতে পারে না এবং বিষস্ববান। বদ্ধিত হইলেও 

নাংখ্যশান দ্বারা মোক্ষের আশা নাই; সুতরাং মুক্তিদাত্রী ত্িম্প্শার ব্রত ধারণ কর। ব্যাস 
কহিলেন, হে তাপমশ্রেষ্ঠ ! আপনি মংসকাশে এইমাত্র বলিলেন যে, রিম্পৃশা! মানবগণের 

মুক্তিদাত্রী, অতএব সেই ত্রিম্প শাদ্াদশীর লক্ষণ কীর্তন করুন। সনংকুমার কহিলেন, 

হে ক্ষন্! শ্রুহরি পূর্ববাহিনী সরস্বতীর তটে এই মহাফপদাত্রী ত্রিম্পূশার বিষয় 
জাহুবীর সম্মুখে কীর্তন করিয়াছিলেন। গঙ্গা, হরিকে জিজ্ঞানা! করিয়াছিলেন, হে 
মাধব! কলিযুগে মহুষ্যেরা ব্রদ্ষবধাদিপাঁপে ও কলিকনুষে পরিলিণড হইয়। মদীয় সলিলে 
অবগাহন করিবে। হে দেব! দেই সমস্ত ব্যক্তির শত শত পাকে মদীয় দেহ 

কলুষিত হইয়! দগ্ধ হইবে। হে গরুড়ধ্বজ! আমার পাতকমোচনের উপায় কি? 
প্রাচীমাধবংবলিলেন, হে বংসে! রোদন সংবরণ কর, আমার বাক্যে সন্দিঞ্ধ হইও ন1। হে 

স্থরেশানি ! শ্রীস্থল মদীয় অধিষ্ঠানভূমি, সেই স্থানে বদ্ধনন্দিনী প্র।চীনরম্থতী মদীয় পুরোভাগে 

গ্রবাহিভা! হইতেছেন, তুমি গ্রতযহ ময় দৃষ্টিপধবর্তিনী হইয়। সেই জলে অবগাহন কবর, 
তাহ! হইলেই মন্তবিশ্ুদ্ব। হইতে পারিবে। ব্রহ্পুত্রী প্রাচী সরস্বতী যেখানে বিরাজমানা, সেই 
স্থানেই আমাকে অধিষ্ঠিত জানিও, ইহাতে সন্দেহ করিও না। আমি শতকোটি তীর্থে পরিবৃত 

হই স্থরগণ মহ সেইস্থা্নে অধিষ্ঠান করিয়া! থাকি। পূরবববাহিনী দরক্বতী যেখানে বিরাজ্মগানা, 
] 
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তপোজপাধিকা নিতাং চতুর্ববর্গফল প্রদা ৷ সাংখ্যযোগাধিকা ঘ। চ ত্রিম্পশাং কুরু তাং শুভে॥ 

যন্রিন্ মাসে সমায়াতি সিতা চাপ্যনিভাগব]। কর্ঠব্যা সা সরিতশ্রেষ্ঠে তব পাপং হরিস্ত তি।১৪৪॥ 

শ্রীমন্দাকিন্থ্যবাচ। 

কাদুদ তরিম্পৃশ! দেব মমাচক্ষস্ব মাধব । ঈদৃশী মহিমা যস্তাত্বয়। প্রোক্ত। মমাধুনা | 
দশম্যকাদশী ভগ্র দিনৈকন্মিন্ য্দ| ভবেৎ। ত্রিম্পৃশ! স1 ভবেদ্দেব ন বেদি বদ মে প্রভো1১৪৫। 

্রীপ্রাচীমাধব উবাচ। 
আন্থরী জিম্প্শ দেবি যা ত্বয়। পরিকাত্তিত|। বজ্জনীয়া প্রযত্বেন ব্রতহীনে! যথা যতিঃ ॥ 
অস্থ্রাণাং রাক্ষসানামাধুর্বলবিবদ্ধিনী ৷ বজ্জনীয় গ্রযত্বেন যথ| নারী রজব্বল। ॥ 

যথা রজন্বলাসঙ্গ মন্যাযাং বর্জিতং সদ | * তথ দরশমিসংযুক্তং মদ্দিনং বৈষ্ণবৈরনরৈঃ ॥ 
ইত্যাযুতশ তং হস্তি মতপ্রসাদেন লভ্যতে। মৎপ্রসাদবিহীনানাং তরিম্পৃশ। যাতি জাহবি ॥১৪৬1 

ঘাতি ব্যর্থতামিতি শেষঃ ॥ ১৪৬ ॥ বিভবসারতঃ নিজধনাদাহসারেণ ॥ ১৪৭। পাত্রং ঘটঞচ হাসে” 

কলিকালে তথায়, বিশেষতঃ মন্পুরোভাগে ভাগে নিখিল পাপের ধ্বংস হইয়া খাকে। গঙ্গা; কহিলেন, 
হে দেবদেব! হে মধব! আমি প্রত্যহ আসিতে পারিব না, স্থৃতরাং কিরূপে মদীয় পাতক- 
ুপ্জ দূরীভূত হইবে? গ্রাচীমাধব বলিলেন, গঙ্গে ! হে কল্যাণি ! যাহা সরস্বতী হইতেও শ্রেষ্ট, 
যাহা শতকোটি তীর্থ হইতেও প্রধান, মাহা যজ্ঞকোটি হইতেও প্রশস্ত, যাহ! তপ বা জপ অপে- 
ক্ষাও শ্রেষ্ট, য'হা প্রত/হ চঠ্বর্গফলদাত্রী এবং সাংখ/যোগ হইতেও যাহার প্রাধান্য কীন্তিত হয়, 
সেই ভ্রিম্পৃশাত্রতের অনুষ্ঠান কর। হে সরিদ্ধরে! কি শুরু, কি কৃষ্ণ, যে কোন পক্ষে ইউক্, 
ত্রিশ! দৃষ্ট হইলেই তদ্ব-তের আচরণ করিবে। এইরূপ করিলেই ভিষ্প্শা ত্বদীয় পাপরাশি 

.ং বিনাশ করিবেন। .৪৪। গঙ্গ! বলিলেন, হে দেব! হে মাধব! আপনি যাহার এইকপ মাহাত্ময 
বর্ণন করিলেন, সেই রিষ্পৃশ! কিপ্রকার, আম:!র নিকট প্রকাশ করুন্। একদিনে দশমী, 
একাদশী ও দ্বাদশী হলেই ত্রিস্পৃশা হয়, এইমাত্র অবগত আছি। হে ভগবন্! ইহা 
ব্যতীত অন্ত কিছুই বিদিত নহি। অতএব এ বিষয় মৎসকাশে বর্ণন করুন্ । ১৪৫। 
প্রাচীমাধৰ বলিজেন, দেবি! তুমি যাহা ঝলিলে, উহাকে আহ্মরী ত্রিস্পূশা কহে। ভ্রতবঙ্জিত 
ষতির ন্যায় উহ পরিত্যাজ)। এ ত্রিম্পৃশা অস্থরগণণর ও রাক্ষসকুলের পরমাযুবর্ধনী ও 
বলবৃদ্ধিকরী; সুতরাং রজস্বল! নারীর স্তায় এ ত্রিষ্পৃশা পরিত্যাজ্যা। রজস্বল1 নারীর সহবাস 
যেরূপ অন্যা্য ও ত্যাজ্য, সেইরূপ দশমীবিদ্ধ মদ্দিনও বৈষ্ণবগণ কতৃক পরিত্যাজ্য । হে গ্গে | 
আমি প্রসন্ন থাকিলেই তিম্পৃশা লাভ করিতে পারে । যে ব্যক্তির প্রতি মদীয় প্রসাদচিহ্ন দৃষ্ট 
হয়, উজ ত্রিস্প্শ। সেই ব্যক্তিরই শ ত-অযৃত-হত্যাপাপ দূর করিয়া দেন; কিন্তু থাহার উপর 
আমার .প্রসন্নত৷ নাঠ, তাহার পক্ষে জিষ্পৃশ! বিফল। ১৪৬। একাদশী, তৎপরে দ্বাদপী এবং 
নিশাশেষে অয়োদশী হইলেই তাহাকে জিম্পৃশা কছে; কিন্তু দশমীবিদ্ধ হইলে অরিষ্প শা হয় 
না। ঘ্বশমীবিদ্ধা একাদশী করিলে কালকুটবিষ ও কুক্ক,রমল ভোজন করা হয়। থে গঙ্গে! ইহ] 
বিদিত হয়! দশমীবিষ্ধ মন্দিন ত্যাগ করিবে? সেইাদনে ব্রত করিলে কোটিজন্াঙ্ছিত গার 



৮৬০ রা গ্রহরিভক্তিবিলাসঃ | [ ১৩৭ বিলানঃ। 

একাদশী দ্বাদশী চ রিনি ত্রয়োদশী । ত্রিম্পূশ! ন! তু বিজেয়! দশমীসংযুতা নহি। 

জং হালাহ্ং তেন স্ববিষ্ঠাভক্ষণং কৃতম্। দশমীমিত্রিং যেন কৃতমেকাদশীরতম্। 

ই জঞাত্ব! ন কর্তব্যং মন্দিনং দশমীযুতমূ। জন্মকোটিকতং পুণ্ং সন্তানং যাতি চ ক্ষম়ম্। 

পক্ষবৃদ্ধৌ বিশেষেণ সন্দেহে সমূপস্থিতে ৷ মমাজয়! গ্রকর্তব্যা দ্বাদশী মম বল্পডা। | 

মমাজয়। প্রকর্তব্যং মদ্দিনং ম্পরায়ণৈঃ। মদ্দিনং তদ্বিজানীয়াদ্দশমীবেধবঙ্জিতম্ ॥ 
প্রীবেদব্যাম উবাচ। 

বিধানং ব্ধহি মে বরদ্ষন্ মুনে যেন করোমাহম্॥ 

শ্রীমনৎকুমার উবাচ। 

বামোদরং হেমময়ং কৃত্বা! বিভবপারতঃ। পাত্রং তাত্রময়ং কার্যযং তও্লৈঃ পরিপুরিতম্॥১৪৭। 

সজলস্ত ঘটং শুদ্ধং পঞ্চরত্বসমিতমূ। বেগিতং পুষ্পমালানিঃ কপূরাগুরুবাসিতম্। 
মসেতাত্ময়ং দেবং স্নাপয়িত্বা বিলেপিহম্। পরিধানং ততঃ কার্ধ্যং বন্ধযুগ্সেন তক্তিতঃ | 

ন্ৈস্ত পূজনং কার্যাং গুরুণ! সমুদীরিতৈঃ। পুটপৈঃ কালোপ্তবৈ; শুত্রৈস্তলসীদলকোমলৈঃ। 
ছত্রস্ত বৈণবং দদ্যাৎ পাদুকাহস্বরসংযুতম্। নৈবেদ্যানি বিচিত্রাণি ফলানি স্থবহগ্ঠপি। 

উপবীতং তু দাতব্াঃ সোব্রীয়ং নবং দৃঢ়ম। বৈ্ণৈং দাপযেদওং রূপং নুযতং শুভম্।.৪৮ । 
৭ সা জপ সশসস ০৮ পন আন পপ 

দিত্য়ঃ। ১৪৮ ॥ প্রীকঠসং সংজ্কম্ ইতি শ্রীকঠায় নম ইতি জেয়মূ। এবমন্যন্রাগি। উরগায়েতি 
 * পপ শিস ও চক পারার ধন: জপ সপ 

হ্বাস হয় এবং সন্তান বিনাশ গ্রাপ্ত হইয়া থাকে । যদি পক্ষবৃদ্ধি হয় এবং বিশেষ সংশয় ঘটে, 

তাহা হইলে আমার আদেশে আমার বল্পুভ! দাদশীর ব্রত আচরণ করিবে। আমার আদেশে 

মদ্দিনে ব্রত করাই মৎ্পরায়ণ ব্যক্রিগণের কর্তব্য । মদ্দিন কাহার নাম, ইহা! জিজান্য হইলে 

তগ্ধিষয়নের উত্তর এই যে, দশমীবেধবঞ্ছিত একাদশীকেই আমার দিন জানিবে। ব্যাস কহিলেন, 
হে হদ্ষন্! হে তাপদ ! রতের বিধান মৎসকাশে কীর্তন করুন, আমি সেই বিধানে ব্রতাচ্ষ্ঠান 
করিব। সনৎকুমীর বণিলেন, এশ্বধ্যাহ্সারে দামোদরের কাঞ্চনময়ী মুদ্তি গ্রস্তত করিয়া 
তগুলপূর্ণ তাঅকুস্ত নির্মাণ করিবে | ১৪৭। সেই ঘটে বিশুদ্ধ জল ও গঞ্চরত্ব দিতে হয় এবং 
কুন্থমমাল্য দ্বার! বেষ্টিত করিয়া তাহাকে বর্পর ও অপ্ডরু সংযোগে স্বগন্ধ করিবে। . এই 

প্রকারে ঘট স্থাপন পূর্বক দেবমৃত্তিকে গ্বান করাইয়া হ্দঙ্জে বিলেপন অর্পণ করত স্থাপন 

করিবে। তদনন্তর বসনদ্ধয় পাঁরধান করাইয়া! ভক্তি সহকারে গুরুদেবের মুখপন্মকথিত 
মন্্োচ্চারণ সহকারে খতৃজাত শুরুপুষ্গ ও কোমল তুলসীদল দ্বারা অর্চন! করিবে ৷ বেধুদ্ও- 

যুক্ত ছর ও সবস্ত্র পাদুক। গ্রতৃকে প্রদান করিতে হয়। তদদনস্তর বিবিধ নৈবেদ্য, নানাক্ঈ্প ফল, 

উত্তরীয়, যজনুত্র এবং নৃতন দু স্থঙ্গার দীর্ঘ বেগুদণ্ড অ্পণ করিবে ।১৪০। চরপযুগলে 'দামো 
দরায়, জাহুছয়ে মাধবায়, গুনে কামপতয়ে, কটিতে বামনমূর্ঘয়ে, নাভিদেশে পদ্মনাঙায়। উদরে 

বিশ্বময়, হয়ে জানগম্যায়, কে শ্রীকঠায়, বাহুতে স্হত্রবাহবে, দেত&রঘরে ঘোগনায়কায়, 
ললাটে উরুগায় ও মন্তকে সহত্রশিরসে “মঃ বলিয়া পুজ। করিয়া স্বশ্ব নামে আযুধসকলের এবং 
চারুরূপিণে নমঃ বলিয়া সর্ষাঙ্গের অচ্চনা করিবে । তৎগরে ভক্কিসহকারে বিধানে অর্ধ 



১৩ বিলাস: । | শতীশ্রীহরিভক্তিবিলাসঃ| ৮৬১ 
দামোদরায় পাদো তু জানুনী মাধবায় তু। গুহ্ম্ত কামপতয়ে কটিং বামনমূর্তয়ে | - 
প্লানাভায় নাতিস্ত উদরং বিশ্বমর্তয়ে । হ্ৃদয়ং জ্ঞানগম্যা় কঠং শ্রীক$সংজ্ঞকে। 

সহশ্রবাহবে বাং চক্ষুষী যোগনায়কে । ললাটমুক্গায়েতি সহশ্রশিরমে শিরঃ। 
্বনায়। চাুধার্দীনি সর্ববাঙ্গং চারুরূপিণে। সম্পৃজ্য বিধিবন্তক্তা অর্থ্যং দদ্যাদ্বিধানতঃ ॥-৪৯| 

শুত্রেণ নারিকেলেন শখ্ধোপরিস্থিতেন হি। সুত্রেণ বেষ্টিতেনৈৰ উভাভ্যাং পাণিসংস্থিতম্ ॥ ৫* 

স্থতে। হরসি পাপানি সত্যং যদি জনার্দনি। ছুঃস্বপ্রং দুর্নিমিত্তঞ্চ মনসো ভুর্ব্িচিন্তিতম্ । 

নারকঞ্চ ভম্ং দেব ভয়ং দুর্গতিসম্ভবম্। ভয়মন্তৎ মহাঁদেব এঁহিকং পারলৌকিকম্। 

সর্বং নাশয় মে বিষ গৃহাণার্ধ্যৎ জনার্দন | মম ভক্তিঃ সদৈবাত্ত দামোদর তবোপরি ॥ 

ধুপদীপন্ত নৈবেদ্াং কৃর্ধ্যান্নীরাজনস্তত; ॥ ১৫১ ॥ 

শিরোপরি মুনিশরেষ্ট ভ্রাময়েজ্জলজং হরেঃ | রুত্ব। বিধানমেতদ্ধি পৃজয়েৎ স্বগুরুং ততঃ । 
দগ্যাদবস্ত্রাণি শুত্রাণি গমাল্যািনার্চয়েৎ। উপানহো চ চ্ছত্রঞ্চ মুদ্রিকাঞ্চ কমগুলুম্ ॥১৫২। 

ভোজনকব তাস্ব,লং সপবধান্তং স্থদক্ষিণম্। সম্পজ্য দেবদেবেশং কুর্ধ্যাজ্জাগরণং হরেঃ। 

গীতনৃত্যসমাধুক্তং তথ। শাস্ত্রসমন্বিতম্। নিশান্তে পুনরীশায় দত্ব। চারধ্যং বিখানতঃ। 

* স্নানাদিকাং ক্রিয়া কৃত্বা তৃত্বীয়াদ্বাহ্ধণৈ: সহ ॥ ,৫৩॥ 
ইতি ত্রিস্পৃশাব্রতম্। 

পাঠে উরগশয়নায়েতি জেয়ম্॥ -৪৯॥ উভাভ্যাং পাণিষ্যামর্ঘযৎ দদ্যাদিতি পূর্যেণা়্ঃ | 

অর্থ্যমেব বিশিনষ্ি পাণ্যোঃ সংস্থিতমিতি | ১৫ ॥ 

স্বৃত ইত্যাদ্যধ্যমন্ত্রঃ । ১৫১ ॥ 
শিরসং উপরি বিসর্গলোপেহপি পুনঃ সন্ধিরার্ধঃ। জলজং শঙ্খম্॥১৫২। হোজনং ভোঙ্যং ॥১৫৩। 

(সমর্পণ করিতে হয়। শঙ্খের উপরিভাগে পবিত্র নারিকেল রাখি! সুত্র দ্বারা পরিবেষ্টন পৃথ্বক 

করঘয়ে ধারধকরত ( বক্ষামাণ ) মন্ত্রে অর্ধ্য দিবে। ১৪২। হেজনার্দন! হে দেব! হে 

মহাদেব! আপনাকে ম্মরণ করিলে যদ্দি পাতকপুঞ্ত বিনষ্ট হর, শুবে মদীর দু-স্বপ্রভয়, 

ছুর্নিমিত্তভয়, মানসিক ছৃশ্চিন্তাজনিত ভয়, নিরয়ভীতি, ছুর্গতিভয়, অপরাপর ভয়, এহিক ও 

পারলোৌকিক ভঃ প্রভৃতি বিনাশ করুন্। হে বিষে | হে জনার্দন! হে দামোদর! মংগ্রদত্ত 

এই অর্ধ্য গ্রহণ করুন। ছাপনার প্রতি নিরস্তর মদীয় ভঞ্তি বিদ্যমান থাকুক্।” এই 

মন্ত্রে অর্থ প্রদান করিবে) তংপরে ধূপ, দীপ ও নৈবেদ্য দিয়া নীরাজন করিতে হয় | ৫১। 
হে খধিমত্তম! তৎপরে দেবুদেবের শিরোদেশে শঙ্খ ত্র/মিত করিবে এই প্রকার করিয়া উক্ত 
বিধানে গ্ররুদেবের অর্চনা করিবে। শুরু বসন, গন্ধ, মালা, পাছুকা, ছত্র, অঙ্কুরী, কমগুলু, 

তক্ষ্যবন্ত। তা ল, সপ্তধাপ্ত ও উতর দক্ষিণা এই সকল দ্বার! দেবদেবের অঙ্চন। করত গীত, 
. ন্থৃত্য ও শাস্ত্র খায় হরির জাগরণ করিতে হয়। নিশার শেষে পুনর্ব্বার দেবদেঝকে যথাবিধ 

অর্থ্যার্পণ পূর্বক জ্লানাদি সম্পাদন করিয়! ছ্বিজাতিগণের সহিত গ্াহার করিবে । ১৫২- ১৫৩। 

এনভ্র পক্ষবর্ধিনীত্রত কথিত হইতেছে। --পদ্মপুরাণে ত্রন্ধোক্তি আছে যে, অমাবন্া ব! 



৮৬২ ্রীিহরিভক্তিবিলাসঃ| | ১২শ বিলাস: । 
- অথ পক্ষবদ্ধিনীব্রতম্।. 

পানে শ্রীব্রন্ষোক্কৌ | 

অম। বা যদি ব| পূর্ণ। সম্প্ণ| জায়তে যদা। তৃত্থা চ ঘটক দৃশ্ঠাতে প্রতিপদ্দিনে।। 

অশ্বমেধাযুতৈত্তল্য। সা ভবে পক্ষবদ্ধিনী। পৃজাবিধিস্ত বিপ্রেন্রাঃ শ্রোতৃমহ থ সাহ্প্রতম্॥ 

ম্্ৈঃ সম্প্জিতো বিষুর্ধ্যদানেন তুষ্যতি। জলপুর্ণৎ নবং কুস্তং চন্দনেনৈব চর্চিতম্। 

পঞ্চরত্বসমাযু তং পুষ্পমালা-বিভূষিতম্। স্থাপ্যং তাত্রময়ং পাত্রং সগোধূমং ঘটোপরি। 

সৌবর্ণং কারয়েদদেবং মাসসংজ্ঞা-বিধানকম্ পঞ্চামূতেন ক্পনং কর্তব্যং মাধবন্য চ। 

বিলেপনস্ত কর্তবাং কুঙ্কমাগুরুচন্দনৈঃ ' বন্তযুগ্ন্ত দাতব্যং ছত্রোপানৎ্-স্থসংযুতম্।. 

পূজয়েদ্দেবতামীশং কুস্তপাত্রোপরি স্থিতম্। পল্পনাতায় পাদৌ তু জান্ছনী যোগমূর্তয়ে। 

উযুগ' নৃসিংহায় কটিং জানপ্রদায় চ। উদরং বিশ্বনাঁথায় হৃদয়ং শ্রীধরায় চ। 

ক$ং কৌন্্রভকণ্ায় বাহ্ ক্ত্রান্তকায় চ। ললাটং ব্যোমমূর্ধায় শিরো বৈ সর্ববরূপিণে। 

স্বনায়। চৈব শল্তাণি সর্বাঙ্গং দিব্যনপিণে ॥ :৫৪ ॥ 

এবং সংপুজ্্য বিধিবৎ ততোহর্ঘ্যং সংগ্রদাপয়েং ৷ নারিকেলেন শুভ্রেগ দেবদেবস্ত চক্রিণঃ | 

ও তত্র অর্থামন্ত্রঃ। 

ংসারার্ণবপোতায় পাপকক্ষমহানল। নরকারিপ্রশমন জাুরাপহ। | 

মামুদ্ধর জগন্নাথ পতিতং ভবসাগরে | গৃহাপাধধ্যং ময় দ ময় দত্তং পদন্মনাভ নমোহস্্ব তে॥ 
পপ শশী শাশিশি শা ৮ ৮ ভার পপ সপ উর 

যষ্টিঘটিকা ব্যাপ্য ভূত্ব। সম্পূর্ণ যদি দৃশাতে। অতএব প্রতিপদ্দিনে চ কিঞ্চিদদৃশ্ততে ১৪ ॥ 

অর্থ্যমন্ত্ঃ সংসারেত্যাদিঃ ॥ ১৫৫ । 

পুর্িমা যা গুব্যাপিনী হইয়া সম্পূর্ণ দৃষ্ট হইলে অচ প্রতিপদ কিকিন্াত্র থাকিলে তং- 
পূর্ব দাদীর নামই পক্ষবদ্ধিনী। এই পক্ষবর্ধিনী দশসতত্র অশ্বমেধ সদৃশ ফল প্রদান করেন। হে 

বিপ্রসপ্তম! এক্ষণে পুজার বিধান বলিতেছি, অবধান কর। মন্ত্র পাঠ সহকারে পৃজ। করিয়া 

অর্থা দানে হরি গ্রীত হয়েন। নৃতন কুস্ত জগপূর্ণ করিয়া চন্দন দ্বার! লেপন করিবে,পরে উহ্থাতে 

পঞ্চরত্ব দিয়! কুন্ুমমাল্য ছারা! অলঙ্কৃত করত স্থাপন করিতে হয়। *দনস্তর ঘটোপরি গোধুমপূর্ণ 

তাস্ পাত্র স্থাপন করিবে। যে মাঁসে পক্ষবদ্ধিনী হইবে,হরির সেই মাসের নামান্থযায়ী কাঞ্চন- 

মযী মুর্তি ও্বত করিবে। পরে কুস্তপাত্রোপরি কেশবপ্রতিমাকে পঞ্চামুতযোগে স্নান করাইয়া! 

বুস্কুম,অপ্তরু ও চ্দনবিলেপন করত বসনঘবয়, ছত্র ও পাছুক৷ অর্পণ করিবে। তদ্দনতর অর্চন৷ 

করিতে হয় গঞ্সনাভায় বলিয়া চরণঘয়ে, যোগমূর্তয়ে বপিয়। জান্থযুগলে,নৃসিংহাঁয় বলিয়া উরুঘয়ে, 

জানগ্রদায় বলিয়। কাটতে, বিশ্বনাথায় বলিয়! জঠরে,প্রীধরায় বলিয়া হৃত্রদেশে,কৌস্ততকষ্ঠায 

বলিয়। কে, ক্ষত্রাস্তকায় বণ্য়া বাহুযুগলে, ব্যোমমূর্তায় বলিয়া ভালদেশে এবং সর্বরূপিণে 

বণিয়! মস্তক পুজা করিয়া আয়ুধনমূহের ন্বস্ব নাম হ্বারা অর্চনা পূর্বক “বিশ্বরূপিণে নম এই 

মন্ত্রে সর্বাঞ্গে পৃূজ। করিবে। '৫৪। এইরূপ অর্চনা করিয়া দেবদেব অনাদীনকে শুর 

নারিকেলফল হারা অর্ধ্য দিতে হয়। 



১৩শ বলাসঃ। ] শ্ীশ্রীহরিভক্তিবিলামঃ | ৮৬৩ 

নৈবেদ্যানি গ্রদেয়ানি ত্বতপক্কানি চক্রিণে। ফলানি স্থমনোজ্ঞানি স্বাদূনি রসবস্তি চ। 

সাগুরুঞ্ক সকপৃ রং দগ্াদ্ধপন্ত মাধবে। সম্বতং গুগগুলুঞ্াপি দগ্ঠাদ্বিতানুসারতঃ ॥ 

তাস্থুল্ত সকপূর্রং দস্তাদ্দেবস্ত ভক্তিতঃ। ঘ্বতেন দীপকং দগ্যাত্তিপতৈলেন বা! পুনঃ ॥ 
কৃত্বা সম্যথিধানেন গুরুপৃজান্ত কারয়েং। বন্ত্াণি চেব সোফীষং কঞ্চুকঞ্চ প্রদাপয়েং। 

দক্ষিণাঞ্চ যথাশক্তি গুরবে সংপ্রদাপয়েঘ। ভোঙ্নটৈব তাম্ব,লং দবার্ধ্যং সংপ্রতোষয়েং । 

স্ববৃতৈর্বর্তমানৈস্ত যখাশক্তা। চ নির্ধনৈঃ। কাধ্যা সমাক্ প্রযত্বেন ঘ্বাদশী পক্ষবর্ধিনী। 

, ততো জ।গরণং কুর্ধযাদগীতনৃত্যসমন্থিতম্ | ১৫৫ ॥ 

ইতি পক্ষবর্ধিনীব্রতম্। 
অথ জয়াব্রতম্। 

ব্রহ্ম পুরাণে প্রীবপিষ্টমান্ধাতৃসংবাদে ।-_ 
্বাদশ্যাত্ত সিতে পক্ষে খক্ষং যদি পুনর্বস্থঃ | নায় সা তু জয়। খ্যাত তিথীনামুত্তমা তিথি ॥ 

তামুপোষ্য নরে। ঘোরে নরকে নৈৰ মজ্জতি। 

অগ্রিষ্টোমাদি-বজ্ঞানাং ফলমা প্রোত্যসংশয়ম্ ॥ ইতি । 

জয়াব্রতমনুষ্টেয়ং ঘখৈবোন্নীলনীব্রতম্ ॥ 
তদুক্তং মার্কগেয়েন।-_ 

শাগগ্রামশিল।-বারি তুলসীজজলমেব চ। সমমেবোদ্ধরেন্তত্র বিজয়াত্র তমাচরেং ॥ 
অথ বিগয়াব্রতম.। 

্রক্ষপুরাণে তত্রৈব।__ 

যদ। তু শুরদ্বাদশ্থাং নক্ষত্রং শ্রবণং ভবেৎ। বিজয়া সা তিথিঃ প্রোক্ত। তিথানামৃতম! তিথিঃ ॥ 
পপ ভা ০ পার হস শপ পাশ শশা শশী 

অর্থ্যমন্ত্।--“হে মংসারসাগরের পোতরূপ ! হে পাতকতৃণদাহকারিন্। | হে নরকারিদমন ! 

হে জন্মমৃত্য জরাহারিন্ 1. হে জগন্নাথ ! আমি ভবসাগরে পতিত হইয়াছি, আমাকে উদ্ধার কর। 
হে পন্মনাভ ! মন্দত্ত এই অর্ধ্য গ্রহণ কর, তোমাকে নমস্কার |” এই মন্ত্রে অর্থ্য প্রদান করিবে। 

চক্রধারী হরিকে ঘ্বতপক্ক নৈবেদয এ ং স্থমনোজ্ হুস্বাহ রসবৎ ফল সমস্ত অর্পণ করিতে হয় । 
সম্পত্তি অনুসারে হরিকে অগুরু, কর্পূর ও সন্বত গুগগুলুধূপ প্রদান করিবে। তৎপরে ভক্তি. 

সহকারে প্রভৃকে স্বত বা তিলতৈলযোগে দীপ অর্পণ পূর্ববক পুনরায় সম্যক্রূপে যথাবিধি গুরু- 

দেবের অর্চনা করিবে এবং তাহাকে বসন, উফ্ীষ ও কঞ্চ,ক অর্পণ করিতে হয়। তদনস্তর 

শক্ত্নুমারে গুরুদক্ষিণা দিয়! তক্ষ্য, তাল ও অর্ধয দান দ্বার! গরুর গ্রীতি সম্পাদন করিবে। 
সযদ্ধে সম্যক বিধানে পক্ষবঞ্ধিনী দ্বাদপীর ব্রত করা! স্ববৃতিস্থ ধনহীন ব্যক্তির$ কর্তব্য এবং 

উক্তদিনে গীত ও নৃত্যসহকাঁরে জাগরণও করিবে । ১৫৫। 

_ স্অতঃপর জঙ্াত্রত কথিত হইতেছে ।-_ব্রন্ধপুরাণে বশিষ্ঠ-মান্কাতৃসংবাদে লিখিত আছে, শুরু 

পক্ষের ঘাদশীতে পুনর্বস্থ নক্ষত্র হইলে তাহারই. নাম জয়!। এই তিথি সর্ববতিথি-প্রধান 

বলিয়া কীর্তিত। এই তিথিতে উপবান করিলে ভীষণ নিরয় হইতে উদ্ধার হয় এবং নিঃসদ্দেহ 
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* বিষুধন্োত্তরে চ।- 
যদা তু শুরুদ্বাদস্তাং নক্ষত্রং শ্রবণং ভবেং। তদা স! তু মহাপুণা। ঘ্বাদশী বিজয়া স্বতা ॥ 
তন্যাং স্বাতঃ সর্ববতীর্থে ক্নাতো৷ ভবতি মানবঃ। সংপুজ্য বর্ধপৃক্জায়াঃ সকলং ফলমন্্রুতে 

একজপ্যাৎ সহম্রস্ত জপ্তস্তাপ্রে!তি যৎ ফলম্। দানং সহশ্রগুণিতং তব| বৈ বিপ্রভোজনম্। 

হোমস্ততোপবাসশ্চ সহন্্র গুণিতে। ভবেং ॥ ১৫১। 
অথ বিজয়া-ব্রতবিধিঃ | 

আদৌ গুরুং নমস্কৃত্য ততঃ দক্বল্পমাচরেৎ। শরশাঙ্গধরং দেবং সৌবর্ণং রচয়েত্বথা । 
অথ বিজয়।রতসক্ষরসন্ত্ঃ। 

্বাদশ্ঠান্ত নিরাহারঃ স্থিতাহমপরেইহনি । ভোক্ষ্যে ্রিবিক্রমানস্ত শরণং মে ভবাচ্যুত ॥ 

সোপবীতস্ত কলনং পূর্বববৎ স্থাপয়েদ্বতী। পাত্রং তদুপরি ন্যসোত্তাং বৈণবমেব ব!। 
তত্রোপবেশ্ত সংস্থাপ্য দেবং বিশদচন্দনৈ: ৷ আলিপা শুভ্রং বসনং দদ্যাচ্ছত্রঞ পাদুকে। ৫৭ 

বাহ্থদেবায়েতি শিরঃ শীধরায়ে 5 বৈ  মুখম্। 'কৃষায়েতি চ কঠং বৈ বক্ষ: প্রীসতয়ে ইতি। 
স্পা পপ পি পপ সপ ০ ও পপ শপ জ৯ পা শশ ০ সপ সা 

্ ঘোর ইতি বরূপমাতরনির্দেশ: | উন্মীলনীবতমিৰ জয়াবতং কার্ধ্যমিতি তরথে৷ বিধি : 

সোহস্রাপি বা ইত্যর্থ;। বিজয়া ব্রত্ত নগ্ভাদিসঙ্গম এব কারধাং॥ ১৫১। 
০. পপ ও আত শপ পপ স্কিপ পপসপপাসাপাপপপপ্ী শট শা সপ 5 শশী এ তা স্পা ত্র» ৫০০, (সাল 

অগ্নিষ্টোমাি যজ্জের ফল প্রাণ্চ হতে পারে: উন্থীলনীরতের প্রণালী অনুসারে জয়া রতের 

অনুষ্ঠান করিতে হয়। নদী প্রভৃতির সঙ্গমন্থানে বিজয়াব্রত কর! বৈষবের কর্তব্য । যদি নদী 

প্রভৃতির মঙ্বম প্রাপ্ত হওয়া না যায়, তাহ! হইলে সঙ্গম কল্পন! করিয়। লঈতে হয়। এরসপে 

জয্মাব্রত অনুষ্ঠান করা বিদ্বানের উচিত। মার্কগেয় খষি সঙ্গমসন্বদ্ধে এইক্বপ বলিয়াছেন, যে, 

শালগ্রালশিলোদক ও তুগগসীজল মিশ্রিত করিয়া সেই সঙ্গমস্থানে বিজয়ারতের অনুষ্ঠান 
করিতে হয়। 

অতঃপর বিজয়া্রত কথিত হইতেছে ।__ ব্রহ্মপুরাণের পূর্বোক্ত স্থানেই লিখিত আছে,শুরু- 

পন্মীয়! ঘাদশীতিথিতে শ্রবণাযোগ হইলেই তাহার নাম বিজয়া । এই তিথি সর্বতিথিতেষ্ঠা 

বলিয়া অভিছিত। বিষুধন্মোততরেও পিখিত আছে, শুরুপক্ষীপ়! দ্বাদশীতিধিতে শ্রবণ! 
নক্ষজের যোগ হইলে সেই মহাপুণ্যন্বরূপিণী ছ্বা্দশীকে বিদ্গয়। কছে। এই তিথিতে স্নান করিলে 

সর্ববতী্ঘন্নানজনিত পুণ্য লাভ হয়। উক্ত তিথিতে পুজ। করিলে বর্ধকৃত পুজার ফল গ্রাধ 
হওয়া যায়। উক্তদিনে বারৈকমাত্র জপ দ্বারা জপসহত্রের পুণ্যলঞ্চয় হয়। উক্ত তিথিতে কৃত 
দ্বান, বিপ্রভোদ্বন, হোম, তপঃ ও উপবাস সহম্রগুণ ফল গ্রদ হইয়া! থাকে। ১৫৬। 

অনস্তর বিজয়াদ্াদশীব্রতবিধি ব্যক্ত হইতেছে। - অগ্রে গুরুদেবকে প্রণাম পূর্বক ব্রতের 
সন্কয্ন করিয়া কাঞ্চনময়ী শাঙ্গধরমু্তি ও ্বর্ণময় শর প্রপ্থত করিবে। 

অনন্তর বিজয়াব্রতের স্কপ্লমন্্র কথিত হইতেছে ।--হে বিক্রম! হে অনন্ত ! আমি টি 
উপবাস পূর্ববক পরদিন আহার করিব। হে অচ্যুত! আপনি মদীয় শরণ্য হউন্। এই মঙ্ধে 
সংকল্প করিবে। ব্রতী ব্যক্তি পূর্ববৎ হজনৃত্র সহ কৃসত স্থাপন পূর্বক তদুপরি তাবপাজর বা 
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শল্তাগ্ধারিণে ধাহুং কক্ষে চ ব্যাপকায় টব। গিরিশায়োদরং মেঢং ভ্রেলোক্যজননায় চ॥ 

জঘনং চাষ্চয়েছিদ্বান্ সর্ববাধিপতয়ে ইতি । সর্ববাম্মনে ইতি পদাবেবমঙ্কানি পৃজয়েৎ ॥১৫৮। 
অথ তত্র বিজয়াব্রতার্ঘ। মন্ত্র; 

শঙ্খচক্রগদাপদ্মনারঙ্গ-শরভূষিত। গৃহাণার্ঘ্যৎ ময়! দত্তং শাঙ্গপাণে নমোহস্ত তে॥ 

ইত্যর্থ্যং পূর্বববৎ কৃত্বা ধৃপদীপৌ সমর্প্য চ। ম্বতপকগ্রধানানি নৈবেদ্যানি নিবেদয়েৎ। 

তালাদীনি দত্বাথ কুত্ব! জাগরণং নিশি। প্রাতঃ দাত্বার্চযিত্বেশং পুষ্পাঞ্তলিমথার্পয়েখ। 

অথ তত্র বিজয়ারতে প্রার্থনামন্ত্রঃ | 

নমন্তে অস্ত্র গোবিন্দ বুধশ্রবণসংজ্ঞক। অঘোরং চাক্ষয়ং কৃত্ব! সর্ববসৌখ্য প্রদো! ভব ॥ 

ইতি প্রার্থ্য ততঃ: সর্বং দত্ব! চার্ঘ্যং প্রতোষ্য হি। 
ভক্ত্যা বিপ্রান্ ভোজদ্িত্ব। স্ুখং পারণমাচরেৎ ॥ ১৫৯ | 

ভাদ্দে মাসি বুধস্তাহ্ি যদি স্যাছিজয়াব্রতম্। তদ। সর্ধব্রতেভ্যোইস্য মাহাত্মযমতিরিচ্যতে ॥,৬০॥ 
অথ জয়ন্তী ব্রতম্ | 

বরঙ্ষপুরাণে ।-- 

যদা তু শুরুদবাস্তাং প্রাজাপত্যং প্রজায়তে। জয়ন্তী নাম লা প্রোক্তা সর্বপাপহরা তিথি; ॥ 

শরং শাঙ্গ কায়ুধং ধারক়তীতি তথা তং ॥ 

অবয়বপূজামন্ত্রং লিখতি বাস্থদেবায়েতি ঘাভ্যাং। পূর্বববৎ সর্বত্রৈব নমঃশব প্রয়োগো! জেয়ঃ। 
পৃজয়েদিত্যুজতরেণ শির-আঁদীনাং সর্বেধামন্থপ্ঃ ॥ ১৫৬--১৫৮ ॥ অর্থ্যমদ্বঃ শঙ্েত্যাদিঃ | সর্ববং 
ীমূর্ত্যাদিকং ॥ ১৫৯ ॥ কালবিশেষে চাশ্ত ব্রতশ্ত ফলবিশেষং লিখতি ভাত্র ইতি। তদানীং 

_শ্ীবামনদেব ্ রাহুর্তাবাৎ। এবমগ্রেহপি ॥ ১৬০ ॥ 

_বেগুপান্র রাখিয়! তাহার উপরিভাগে প্রভৃকে স্থাপন করিবে এবং শ্বেতচন্দনে দেবদেবের 

অঙ্গঈলেপন পূর্ববক শুভ্রবন্ত্, ছত্র ও পাদুকা প্রদ্ধান করিবে ।১৫৭। স্থধী ব্যক্তি মন্তকে বাসদেবায় 
নমঃ বলিয়।, বদনে শ্রীধরায়, কে কষ্ণায়, বক্ষে শ্রীপতয়ে, বাহুতে শশ্তান্ত্ধারিণে, কক্ষে 
ব্যাপকায়, জঠরে গিরিশায়, চক্ষুতে ত্রেলোক্যজননায়, জঘনে সর্বাধিপতয়ে এবং চরণযুগলে 

সর্বাত্মনে নমঃ বলিয়া অঙ্চনা করিবেন। ১৫৮। রি 

. অনস্তর বিজয়া-ছাদশীর অর্ধ্যমন্ত্র বিবুত হইতেছে ।__ হে শাঙ্গপাণে! হন্দতত এই অর্থ্য গ্রহণ 

কর, তোমাকে নমস্কার। এই মন্ত্রে পূর্ববব অর্ধ্য দিয়! ধূপ দীপ নিবেদন পূর্বক স্বতপক্ক উত্তম 
নৈবেদ্য ও তাম্বলাদি প্রদান করত রাত্রিকালে জাগরণ করিবে। তৎপরে প্রাতঃ্ান পূর্ববক 

প্রভুর অর্চন1 করিয়] কুস্থমাঞ্তলি দিতে হয়। 

অনন্তর বিজয়াছাদশী ব্রতের গ্রার্থনা-মন্ত্র কথিত হইতেছে ।--হে গোবিন্দ ! হে বুধখবগ- 
ইজ্ঞাধারিন! আমাকে অঘোর ও অক্ষয় করিয়া সর্ব্বধা আমার স্থায়ী হউন্। এই প্রকারে 

প্রার্থন! পূর্বক শ্রমূর্ত্যাদি প্রদান করত অর্থ্য দ্বারা গুরুর প্রীতিবিধান করিবে । তদমস্তর 
ভক্তিপূর্ব ব্রাহ্মণদিগকে ভোজন করাইয়া নিজে সুখে পারণ করিবে ।১৫৯ ভাত্রমাসে বুধবারে 
বিজয়াদাদপীতরত হইলে যাবতীয় ব্রত হইতে এই ব্রতের মাহাত্ব্য অধিক হইয়া থাকে । ১৬৯। 

গু ৪2 

সরস 

এ ০৯৪ সাপ পরি শপ আহ 
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সপ্ডজন্মকৃতং পাপং স্বপ্পংব! যদি বা বছ। তৎক্ষয়ং যাতি গোবিন্দং তশ্তামভ্যর্চ্য ভক্তিতঃ॥ 

স্কান্দে চশ্রীবক্ষনারদসংবাদে ।-- . 

সর্বপাপপ্রশমনং সর্বপুণ্যফলপ্রদম্। দ্বাদস্ঠাং রোহিণীঘোগে জয়স্তীনীম স্থধতম্ ॥ 
কিঞ্চ।_ 

জীবতাং যাঁতি ঘৎকালো জয়ন্তীবাদরং বিন! | তৎ্খ গুমায়ুষে! ব্ার্থং নরাণীমুপজায়তে 1.৬১ 
অথ তত্ব,তবিধিঃ। 

গুরুং প্রণম্য সম্প্রারথয গৃহীয়াক্জিয়মং কৃতী । কফৈ্তিলৈশ্চ মধ্যাহ্ স্বায়াদধাত্রীফলেন চ ॥ 
অধ সঙ্কল্পমন্ত্রঃ। 

_আযন্ত্যান্ত নিরাহারঃ শ্বোডুজে পরমেশ্বর। ভোক্ষ্যামি পুগুরীকাক্ষ শরণঞ্চরণৌ তব ॥ ১৬২ 
শা গত পি খা জপ সক রী শপ ৮ সপ আপস পা শস ্পািপীসপসপীপস পসঞপ 

প্রাজাপত্যং রোহিষীনক্ষত | জযন্তীবাসরং তদ্ব তং বিনেত্যর্থঃ ॥ ১৬১ 

গুরুং সংগ্রার্থয চ। প্রার্থনাপ্রকারশ্চোক্তঃ স্কান্দে নারদং প্রতি শ্রীব্রগ্গণা।-_ আদৌ গুরু- 
গৃহং গত! পশ্চারিয়মমাচরেৎ। শিরস্তৎপাদয়োঃ কত্বা পাদৌ স্প্ ইট চ মৌলিনা। কৃতাঞ্জলিপুটে। 

ভূত প্রার্থয়েত গুরুং ততঃ | নিয়মং দেহি বিপ্রেন্ত দ্বাদশ্তাঞ্চ মম গ্রভে। ইতি। নিয়মং ব্রত- 

স্বল্পং । গৃহীয়াচ্ছ দ্ধয়া! চরেৎ। তথা চ তত্রৈব। _গৃহীয়ানলিয্মৎ পুর্ববং দস্তধাবনপূর্ববকং। নিয়মাং 
ফলমাপ্রোতি ন শ্রেয়া নিয়মং বিনেতি । এভচ্চ পূর্বব-লিখিতাস্থলারেণ একাদ শ্তামেবেতি 

বোদ্ধবাম্ অথ দ্বাদশীকৃত্যমাহ ক্ঃরিত্যাদিনা। কৃষ্ণতিলৈধাত্রীফলেন দ্গায়াদিতি ধাত্রীফলেন 
শিরোহত্যঙ্গং কৃষ্ণতিলৈশ্চ গাত্রপরিমার্জনং কৃর্ধযাদিত্যর্থঃ। তথা চ তত্রেব। উপোষিতশ্চ 
মধ্যান্ছে দায়াং কৃষ্ণতিলৈস্ততঃ। কৃত্বা মুর্ধি, ফণং ধাত্র। মহাপুণ্যবিবৃদ্ধয় ইতি ॥১৬২ ॥ পূর্বব- 

বদিতি। জলপূর্ণৎ নব কুস্তং চন্দনেনৈব চট্চিতং । পঞ্চত্বদমাধুক্তং পুষ্পমালাবিভূধিতমিতি যথা" 

অনন্তর জয়্তীব্রত কথিত হইতেছে ।--্ষপুরাণে লিখিত আছে,শুরুপক্ষীয়া বাদী তিৰিতে 
রোহিণী নক্ষর হইলেই তাহাকে অযস্তীদবাদশী কহে। এই তিথি নিখিল-পাতকহারিণী। 

" জয়ন্তীঘ্বাদশীতে ভক্তি সহকারে হরির পুজা! করিলে সগুজন্মসঞ্চিত অপরিমিত ব1 ভূরিগ্রমাণ 

পাপও বিদুরিত হয়। ক্ন্দপুরাণে ব্রদ্ষনারদসংবাদে লিখিত আছে, দ্বাদ্শী তিথিতে রোহিণী 
নক্ষত্রের যোগ হইলেই সেই দিন জয়্তীব্রত করিতে হয়। এই ব্রত করিলে নিখিল পাতক 
বিদুরিত হয় এবং যাবতীয় পুণ্যফল প্রাঞ্ হওয়া যায়। আরও লিখিত আছে, জীবিতাবস্থায় 

জয়ন্তীবাদর ব্যভীত দিন গত হলে সেই অতীত পরমামুকাল বিফল হয়। ১৬১। 
অতঃপর জয়ন্তী ব্রতের বিধান কথিত হইতেছে ।--কৃতী ব্যক্তি গুরুদেবকে বন্দনা! ও গ্রার্থন 

করত নিয়ম গ্রহণ (সঙ্ক্ল) করিবে, তাহাতে কৃষ্ণতিল ও ধাত্রীফল দ্বারা মধ্যাহুসময়ে ত্বান 
কগ্িতে হয়। 

জয়ন্তীত্রতকরণকালীন নঙ্বল্মন্্র কথিত হইতেছে ।_ হে পরমেশ্বর | অয়স্তীঘাদশীতে উপ. 
বাম পূর্বক পরদিন প্রভাতে আহার করিব। হে পদ্মপলাশলেচন! ভবদীয় পাদপদ্ব মদীয় . 

শী আশ্রয়স্থল হউক। ১৬২। (এই ময়ে স বরিয়! ) পূর্বববৎ ঘটস্থাপন পূর্বক তদুপরি তিল 
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পূর্ববৎ স্থাপয়েৎ কুস্তং তস্যোপরি চ ভাজনম্। 

হৈরণ্যং রাজতং তাঅং বৈণবং বা! তিলৈভূতিম্ ॥ ১৬৩। 

তত্র চ ন্নাপিতং হেমং দেবকীন্তনপায়িনম্। মানৃবক্তেক্ষকং দেবং নিবেস্ঠাবাহয়েন, ভী॥ 

অথ তত্র জয়ন্তীব্রতে আবাহনমন্ত্ঃ। 

এহি এহি জগন্নাথ বৈকুঠ পুরুষে।ত্বন ৷ পরিবারগণোপেত লক্্প/ মহ জগৎপতে ॥১৬৪॥ 

প্রতিষ্ঠাপ্য মনোজ্যোতিরিতি মন্ত্রেণ বৈষ্বঃ। পাদ্যাদীনুপকল্পযানুলেপনৈরন্ুলেপয়েৎ ॥ ,১৫॥ 

পক্ষবদ্ধিনীব্রতে প্রো ং তদবদিত্যর্থ)। তথা চস্কান্দে তত্রৈব।-_কৃত্বা মাধ্যাহিকং কলম স্থাপয়ে- 

দব্রণং ঘটং। পঞ্চরত্রসমাযুক্তং পবিত্রোদকপূরিতং। সচন্দনং গন্ধযুক্তং কর্পরেণ স্ববাসিতং । 
স্থধৃূপবাঁসি তং শুত্রপুষ্পমালাভিশোভিতমিতি। তন্য কুস্তস্যোপরি ভাজনঞ্চ পাত্রং স্থাপয়েং। 

তদেব বিশিনটি হৈরণা'মত | তত্র পূর্ববপূর্বাভাবে উত্তরোত্তরং স্থাপয়েদিতি জেয়ং। তথা চ 

শত্রৈব। - তঙ্চোপরি স্তসেৎ পাত্রং সৌবর্ণং শ্রদ্ধয়ান্বিতঃ| তদভাবেন বৈ র্বপ্যং তাং বেণুময়ং 

মুনে ইতি ॥১৬৩॥ দেবকীন্তনপায়িনমিতি হেয়। শ্রদেবক্যাঃ গ্রতিমাং কৃত্ব! তদগ্কে স্তনপানপরাং 

শ্রীভগবন্মতিং শাস্ত্রোক্তলক্ষণাং কত্ব! তত্র পারে নিবেশ্তাবাহয়েদিত্যর্থ | কথস্তৃতং ?--ন্নাপিতং 
ক্ষীরাদিনা কারিতন্নানং। তল্লক্ষণং কিঞ্িছুল্লিখতি। মাতুর্দেবক্যা বক্ে,ক্ষকং মুখমবলো কয়ন্ত- 
মিত্যর্থঃ | তথ চ তত্রৈব। -তশ্তোপরি ন্সেদ্দেবীৎ হৈমীৎ লক্ষণসংযুতাং | দদমানান্ত পুক্রস্ত 

স্ন্যং বৈ বিশ্মিতাননাং। পিবন্মতুঃ স্তনং ভদ্রমাননং পাণিনা ম্পৃখন্। অবলোকমানঃ প্রেম! 
বৈ মুখং মাতুমুহুমু'ছরিতি ॥ 

অন্থলেপনৈম্তনসীকাষ্ট-চন্দন-মিশ্রিত-মলয় কুষ্কু ম-কপ, ্ নাগুরু-কন্ত রিফাদিপ্ | অন্ুলেপয়নে- 

দেবং। তথ! চক্কান্দে তত্রৈব।-__তুললীদারুজাতেন চন্দনেন বিবেপনং । কুস্কুমেন মহা- 
ভাগ কর্পুরাগুরুচচ্চিতং। পন্সকাশ্মীর-গন্ধেশ্চ-ন্গনাভিবিমিশ্রতমিতি। অর চ প্রকল্পয়েদিতি 

পূর্ববশ্লো কস্থ-ক্রিয়য়ান্য়ঃ )১৬৪-১৬৫। পুষ্পাণি মল্লিকা-মালতী-চম্পকাদীনি। আদিশব্বেন তুগসী- 
মঞ্জরী-দল-বিন্বপত্রাদীনি। তথা কুশ্মাগুনীরিকেল-ফলাদীনি চ গ্রাহ্যাণি। তথা চ তন্রৈব। 

মন্লিকামালতীপুপৈশ্চম্পকৈঃ কেতকীদলৈঃ। বিব্বপটগ্ররখটৈশ্চ তুললীদলকোমলৈঃ। অন্মৈ- 

নণনাবিধৈঃ পুষ্প করবীরৈঃ দিতাসিতৈঃ। যুখিকাশতপতৈষ্চ তথ তখাসসৈঃ কালসম্তবৈঃ পু্জনীয়ো_ 

 কাঞ্নপাত্র বা রৌপ্যপাত্র অথবা বেপুপাতরসথা স্থাপন করিবে । ১৬৩। তৎপরে ব্রতা জন তাধার 

উপরিভাগে দেবকীন্তনপাম্ী,জননীর বদন প্রতি ঈক্ষণকারী ভগবানের কাঞ্চন গ্রতিম। ন্পনান্তে 

স্থাপন করিয়া আবাহন করিবে। 

য়স্তীত্রতের আবাহনমন্ত্র কথিত হইতেছে ।--হে জগগ্াথ ! হে পুরুষশ্রেষ্ঠ | হে জগৎপতে ! 

আপনি কমলাদেবীর সহিত সপরিবারে আগমন করুন্। ১৬৪। তৎপরে বিষণুভক্তিপরায়ণ 
'ব্যকি দেবগ্রতিমার প্রতিষ্ঠা করত ''মনোজুতি:” প্রতৃতি মন্ত্র উচ্চারণ হ্বারা পাদ্যাদি অর্পণ 
করিবে। তদনস্তর তুলসী কাষ্ঠচন্বনসংঘুক্ত শ্বেতচন্দন, কু্ধুম, কর্পুর, অগ্ডরু ও কণুরী প্রভৃতির 

পঙ্ক দ্বার! প্রতুর অঙ্কে বিলেপন প্রদ্দান করিতে হয়। ১৬৫। পরে শুত্রবসন্ধয় অর্পণ 
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ব্তযুগ্ধং দিতং দব। পুষ্পাদীনি লমর্পয়েং। দীপান্ প্রজালয়েচ্ছা! কু্ধ্যাৎ কুহ্মমণ্ডপম্ 1১৬৬ 

গীতবাদ্যারদিভিঃ শান্তিপাঠে; স্যোক্রৈশ্চ কীর্তনৈঃ। 

আরভেতাশঠ:ঃ পৃজাং গুরুং সম্পৃঙ্য ভক্তিতঃ॥ ১৬৭ 
অথ তর্রাদৌ প্রীদেবকীপু্গ৷ । 

অদ্দিতে দেবমাতন্বং সর্ববপাপপ্রণাশিনি। অতস্তাং পুগ্গয়িধ্যামি ভীতে। ভবভয়ন্ত তু ॥ 

 পুষ্ধিতাদি যখ। দেবৈঃ প্রা ত্বং বরাননে । পুঁজিতা মে তথা ভক্ত প্রসাদং কুরু হুব্রতে ॥ 

যথ| পুক্রং হরিং লব প্রাপ্ত। তে নির্বতিঃ পরা। তামেব নির্বতিং দেবি স্বপুত্রাৎ দশয়ন্য মে । 

মন্ত্রণোনেন সংপৃঞ্্য দেবকীং কৃষ্ণমর্চয়েৎ। ততঃ সমাতৃকায়াঘ্যং তন্মৈ পূর্ববধর্পয়েৎ॥ 

অথ ভত্র পুজা ন্ত্রঃ। 

অবতারসহস্রাণি করোধি মধুস্থদন। ন তে সংখ্য। বতারাণাং কশ্চিজ্জাদাতি বৈ তৃবি ॥ 

দেঝ ত্রক্মাদয়ে বাপি স্বরূপং ন বিছুত্তব। অতত্তাং পৃজয়িষ্য।মি মাতুরুৎসঙ্গসংস্থিতম্ ॥ 

বাঞ্িতং কুরু মে দেব দুর্ধৃতং চৈব নাশয়। কুরুঘ মে দয়াং দেব সংস।রার্তিভয়াপহ ॥ ইতি ॥ 

মহাভাগো মহাভক্া। জনার্দনঃ॥ কুম্মাপুনীরিকেলৈশ্চ খঙ্জরৈর্দিড়িমৈস্তথা | ] _ ববীজপুরৈঃ 

পুগফণনৈঃ হুনিপল্নৈঃ স্শোভনৈঃ। দ্রাক্ষা ফলৈজ্জ।তিফলৈ রস্তাবৃক্ষলমুদ্দবৈরিতি 1১৬৬] স্তোত্া- 

দীনি চ তত্রৈবোক্তানি ।--শ স্তিপাঠং শাপ্রপাঠং গীতাপাঠং তৃতীয়কং । সহম্রনাম চাতুর্থং পঞ্চমং 

গজমোক্ষণং। বালস্য চরিতং বিষোঃ পঠনীয়ং পুনঃপুনরিতি । অণঠঃ ভগবদৃর্চনগুরুপূজাদৌ 

বিত্বাদিশীঠ্যহীনঃ সন্। তথা চ তটৈব।- শ্রান্ধে দানে তথা পর্ববভীরঘব্র তমখেধু চ. বিত্বশাঠ্যং 

ন কুব্বীত সর্ববধর্ম প্রয়োজনে । ভবিষো চ। -বিভবে মতি যো মোহান্ন কুর্ধ্যাদ্বিধিবিস্তরং। ন 

তৎফলমবাপ্োতি দেবত্রেহী স উচ্যতে। প্রথমং ভক্ত্য। গুরুং সম/ক্ পৃজয়ত্ব। পচাৎ পুজামার- 

ভেত। তথ। স্কান্দে তত্রৈব।--অতিক্রম্য নরো যন্ত গুরুং ধন্মোপদেশকং | বিপ্রেন্ স্বেচ্ছয়। পুণ্যং 

কুর্বাণে! নরকং ব্রজেং। অভিবাদ্য গুরুং তন্মাদ্ত্মকাধ্য(ণি কারয়েখ। ধর্শমর্থক কাম, 

যুদীক্ছ্দোয্মনো! হিতং ॥ দদ্যাৎ স্বশক্তিতে! ভক্ত গা মহীৎ কাঞ্চনং বহু। শুরুং ধাম্ঠঞচ বন 

ভূষণং মধুরং বচঃ। ততঃ পৃজ| বিধাতব্য। দেবক্যঠে কেশবস্য চেতি ॥ ১৬৭ ॥ 

অনেন অদিত ইত্যাদিনাদৌ দেবকীং সংপুঞ্জ্য ততঃ কৃষং পুঞ্জয়েৎ। লমাতৃকার দেবকাঁ- 

সহিতায়। তথা চ তত্রৈব।-কষ্ায় গ্রথমং দদ্যাৎ দ্বেবকীনহিতায় চ। অর্ধ্যং ২ মুনিবরতেষ্ট 

পূর্বক পুষ্প ুকস প্রভৃতি প্রদান : করিয়া সাধ্যানসারে দীপসমূহ , প্রজনিত - করত কুস্থমমণ্ডপ প্রস্তুত 

করিবে। ১৬৬। তৎপরে বিত্তশাঠ্য ত্যাগ করত ভক্তিমান্ হইয়। শ্রীতরুর অর্চন! পূর্বক 

গীত, বাস্ধ, শান্তিপাঠ ও স্তবপাঠাদি দ্বারা দেব প্রতিমার অর্চনায় প্রবৃত্ত হইবে। ১৬৭। 

উক্ত পৃজার প্রারস্তে দেবকীর অচ্টন! করিতে হয়, তাহাই বিবৃত হইতেছে ।-_হে অদ্দিতে | 

হে দেবজননি! আপনি নিখিল পাণুকহারিণী, আমি সংনারভয়ে ভীত হুইয়৷ আপনার 

অর্চনা করিতেছি। হে বরাননে ! হে স্ুত্রতে | স্থুরগণ কর্তৃক অঙ্চিত হইয়া যেবপ আপনি 

প্রীতি লাভ করিয়াছেন, সেইরূপ ভক্তি সহকারে মৎবকর্তৃক পুজিত হইয্। প্রীত হউন্। 



১৩শ বিলাসঃ। ]  ী্ীহরিভক্তিবিলানঃ। . ৮৬৯ 

অথ অর্ধমন্ত্রঃ | 

জাতঃ কংসবধার্থায় ভূভারোত্তারণায় চ। দেবতানাং হিতার্থায় ধর্মসংস্থাপনায় চ॥ 
কৌরবাণাং বিনাশায় দৈত্যানাং নিধনায় চ। গৃহাণার্ধ্যং ময়! দত্তং দেবকা। সহিতো হরে ।১৬৮ 

| অথ নর্ধ!মাহ।স্বঞ। 

স্কান্দে তত্রৈব।--দত্বা চ সকলামুব্বীং সসাগরনগাম্থিতাম্। 
অর্ধাদানেন তত পুণ্যৎ লভতে মানবে! বি ॥ ইতি ॥ ১৬৯ 

ধূপদীপো সমর্পাথ নৈবেগ্ং (বিবিধং শুভম্। ফলানি চ বিচিত্রাণি তাস্বলাদীনি চাপয়েৎ ॥১৭*॥ 

কৃ! নীরাজনং গীতং নৃত্যাছ্যুৎ্মবমাচরন্। কুধ্য।জ্জাগরণং কৃষ্ণবাল/লীলা কথার্দিনা ॥ ১৭: 

সর্বকামফলপ্রদমিতি। অতএব মন্ত্রেইপি দেবক্যা সহিতো৷ হরে ইতি । মন্তরবিশেষশ্ঠ তত্রৈব।__ 

শ্রীকষ্খায় দেবকীসহিতায় সগণায় সপরিবারায় লক্ষমীসহিতায় অর্ধযং নম ইতি। পূর্ববৎ ইতি 
নারিকেলেন শুভ্রেণেত্যাদিকং যৎ পক্ষবর্ধিনীব্রতাদাবপুযুক্তং, তদনুসারতঃ পুষ্পাদি-পহিতৎ শুত্র- 
নারিকেলশশ্যং শঙ্খে নিধায় তেনার্ঘ্যং দদ্যাদিত্যর্থ; ॥ ১৬৮ | 

সকলাং পৃথীং দত্বা! যৎ পুণ্য লভতে তদর্ধ্যদানেন লততে ইত্যর্থঃ ॥১৬৯॥ বিবিধং দ্বুৎপক- 

পায়ণাস্ভনেকপ্রকারং শুভং পরমোংকৃষ্ং ফলানি চ কুম্মাগাদীনি তানি স্বান্দোক্তানি লিখিতা- 

স্তেব। আদিশবেন দপণণচ্ছত্রচামরাদীনি ॥.৭০॥ কৃষ্ণস্ত বাল।লীলায়াঃ কথ! কথনং তদাদিন]। 

আদিশবেন তন্ছ-বণাদি প্রৌঢ়পীলাকথাদি চ। তথ! চ তত্রৈেব।_-বালন্যাচরিতং বিষ্ঠোরিতি 

লিখিতমেব। কিঞ্চ জাগরণপ্রনঙ্গে ।_-চরিতং দেবকীকৃনোর্বধাচনীয়ং বিচক্ষটণরিতি /১৭১॥ 
শত শীত 

হে দেবি! ভগবান্ জনার্দনকে তনয়রূপে প্রাপ্ত হইয়া যেন্ধপ পরমানন্দ লাভ: করিরাছেন,আপনি | 

সেই নদদন সহ আমাকে তাদৃশ আনন্দ প্রদান বরুন্। এই মন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বঃ দেবকীর 

অর্চন। করিনন! কৃষ্ণপুজায় প্রবৃত্ত হইবে। তৎপরে সমাতৃক প্রকে অর্ধ্য সমপণ করিতে হয়। 

উক্ত বিষয়ে পৃ্জামন্ত্র কথিত হইতেছে ।-_হে মধুস্থদন ! আপনি সহত্র সহম অবতার গ্রহণ 
করিয়। থাকেন,ধরাধামে এরূপ কেহ নাই যে,আপনার সেই অবতার-সমূহের গণন| করিয়া শেষ 

কঠিতে পারে। হে প্রভো! আপনার স্বকপ ত্রদ্ধা্দি হুরগণেরও অবিদ্িত, আপনি জননীর 

অস্কে শান. আছেন, আমি আপনাকে অর্চন! করিব। হেদেব! হে ভবম্বহারিন্! মদীয় 

বাঞ্। পূর্ণ করুন্, পাতক ধ্বংস করুন্ এবং মংপ্রতি করুণ! প্রদর্শন করুন্। ইহাই পুক্জামন্্। 

উক্ত পুজার অর্থ্যমন্্রকণিত হইতেছে। হে শ্রুহরে | কংসকুল নির্স.ল,ধরাভার মপনোদন, 

দ্েবগণের মঙ্গল সাধন, ধণ্ম সংস্থাপন, কৌরব নিপাত ও দানব নিধন করিবার জন্ত আপনার 

উৎপত্তি। আমি আপনাকে অর্ধ্য সমর্পণ করিষ্েছি, আপনি দেবকী সমভিব্যাহারে উহা! গ্রহণ 

'করুন্। ১৬৮। | 

অনস্তর অর্থ্যমাহাত্য কথিত হইতেছে ।--স্বন্দপুরাণে ব্রদ্ষনারদ-সংবাদে লিখিত আছে, 

ধরধীতলে ভগবান্ হরিকে অর্ধ প্রদান করিলে সসাগর। সপর্বতা বহুমতী দানের পুণ্য প্রাপ্ত 

হওয়া] যায়। ১৬৯। তৎগরে ধৃপ, দীপ, নানারপ পরমোত্তম নৈবেস্ত ও উৎকৃপ্ধ উত্কৃষ্ট ফল 



৮৭০ পীপ্রীহরিভক্তিবিলাসঃ। [ ১৩শ বিলাস: । 

অথ তন্মাহায্মম্। 

স্বান্দে তত্রিব।-- 

জাগরে পন্মনাভন্ত পুরাণং পঠতে তুষুঃ | জন্মকোটকৃতং পাপং দহতে তৃলরাশিবং ॥ ইতি 8১৭২1 

প্রাতঃ কৃত্বা ক্রিগ্নাং নিত্যাং তন্ম-প্িং গুরবেহ্পয়েং। বস্ত্রাণিকং দক্ষিণাঞ্চ দত্বা কু্বীত পারণম্। 

কিঞ্চ তত্রৈব।- | 

বিধিনানেন সংযুক্তাং জয়ন্তীঞ্ করোতি যঃ। নারী বোদ্ধরতে ভক্ত্যা পুরুষানেকবিংশতিম্॥ 

₹ক্ষেপেণ চ যঃ কুর্ধ্যাক্জয়ন্তীং হরিবর ভাম্। মানলেষ্টফলং প্রাপ্য বিষুলোকং স গতি 1১৭৩ 

অথ পাপন।শিনীব্রতম্। 

্রহ্ষপুরাঁণে তত্রৈব ।-_ 

যদ তু শুকুদাদশ্টাং পুধা! ভবতি কহিচিৎ। তদা সা! তু মহাপুণ্য। কথিত। পাপনাশিনী । 

সগরেণ ককুতগ্ছেন ধুদ্ধুমারেণ গাধিনা। তশ্যামারাধিতঃ কৃষ্ণ! দত্তবানখিলাং ভূবম্। 

বাচিকান্মানস।ৎ পাপাৎ কায়িকাচ্চ বিশেষ হঃ। সপ্ত্ন্মরুতাদেঘারান্ম,চ্যুতে নাত্র সংখ$ঃ | 

ইমামেকামুপোধ্যৈব পুষ্যানক্ষতরপংযুতাম্। একাদশী-মহস্রশ্ত ফগমাপ্রোতি মানব; ॥ 

ন্নানং দান: জ্রপো৷ হোম: স্বাধ্যায়ে! দেবতার্চনম্। বস্তা ক্রিরতে কিঞ্চি তদন্ত গুণং ভবেধ ॥ 

তম্মাদেষ। গ্রযত্বেন কর্তব্য ফলকাজ্িভিঃ | 

অথ তদ্বতবিধিঃ | 

গুরু প্রণম্য নিয়মং স্বাকুর্ষ/।২ রহেতৃকম্। কদ্া মলকী মূলে পূর্ববং স্থপযেছ, হী | 
(লট |. ৪৩ সপ 

দহতে দহতি। তুধরাশিবদ্দিতি যথাগ্রিস্ত, লরাশিং সদ্যে। দ'হং ত্িত্যর্: ॥১৭২॥ তাং মুর্তি 

পূর্বনিশ্মিতাৎ পৃজিতাং শ্রীদেবকীদহি ঠাং ভগবং-গ্রতিকৃতিং। এবং বিদঞ্জনং কৃতমন্তীতি 

বোদ্ধব্যং। তচ্চ দর্বত্র নাধারণতয়। প্রাপ্ত ত্বাৎ ন স্পইং লিখিত । আদিশব্েন' শো কুগুল- 

কচ কোকীমুিকাি ॥ ১৭৩ ॥ 
০০ 

নি 

নিবেদন পূর্ব্বক তাম্ব,ল প্রভৃতি প্রদান করিবে। | ১৭ তনন্তর নীরাজন করত নৃতাগীতাদি 

উৎসব ও কের শৈশবলীল। প্রত্ৃতি কীর্তন মহকারে জাগরণ করিবে। ১৭১। 

অনপ্তর ঘ্বাদনীকূত জাগরণমাহাজ্য কথিত হইতেছে ।--ন্বন্দপুরাণে উক্ত প্রকরণেই বর্ণিত 

আছে, কমশনাত হরির জাগরণে পুরানাধ্যয়ন করিলে কোট-ন্মাঙ্ছিত গাতক তৃলরাশিবৎ 

ভন্মীতৃত হয়। ১৭২। প্রভাতে নিত্/কর্ম সমাধ। করিয়া উক্ত ভগবং-প্রতিমা, বসনাদি ও 

দক্ষিণা শ্রীগুরুকে দান করিয়। পারণ করিতে হয়। উক্ত পুরাণে আরও লিখি 5 আছে যে, ভক্তি 

সহকারে এইরূপ প্রণালীতে জয়ন্থীব্রত সধাধা করিলে কি নর, কি নারী মক্লেই একবিংশঠি 

কুল পরিত্রাণ করিতে সমর্থ হয়। নংক্ষেপে হরি গ্রীতিকরী জয়ন্তীর ব্রতাহুষ্ঠান করিলে মানদিক 

অভীপ্ষিত দিদ্ধ হয় এবং হুরিধামে প্রস্থান করিতে পারে। ১৭৩। ৃ 

অনন্তর পাপনাশিনীব্রত বিবৃত হইতেছে।--ব্রন্বপুরাণের পূর্বোক্ত প্রকরণ মির মাছে, 

শুূপন্ষীয়। দ্বাদপী তিথিতে পুষ্যা নক্ষত্রের যোগ হুইলে তাহারই নাম. পাপনাশিনী। 



১৩শ বিলাসঃ। ] শ্ীপ্রীহরিভক্তিবিলাঃ। ৮৭১ 

অথ তর সন্কল্সমন্ত্রঃ। 

দ্বাদস্থান্ত নিরাহারঃ স্বিত্বাহমপরেহহনি। ভোক্ষ্যামি জামদগ্ন্যেশ শরণং মে ভবাচ্যুত ॥ ইতি ॥ 

বারিপূর্ণ ততঃ পান্র স্থসেং কুস্তোপরি ব্রতী ॥ সুন্দরং তায্ররচিতং বেপুরচিতমেব ব। 

মাকেণ তদর্ধেন তদর্দেনাথব। কৃতম্। হৈমং পরশুরামঞ্চ হ্রপিতং স্থাপঞ্েততঃ | 

দা বন্বযুগস্ছত্রপাদৃকাঃ শ্বেতচন্দনৈঃ। আলিপ্য তুলমীপুশ্পৈরভ্যর্চ্যাঙ্গানি পূজয়েৎ ॥ ১৭৪ ॥ 

অথ তত্র অঙ্গপুজ।। 

বিশোকায়েতি চরণ জান্ছুনী বিশ্বর্ূপিণে। হয়গ্রীবাছেতি চোর কটিং দামোদরায় চ॥ 

কন্দর্পায়েতি বৈ গুস্থং নাঁভিং বৈ পল্পমাপিনে । 

অনন্তায়েতি জঠরং্ীকায়েতি বৈ গলম্॥ 

বাহ্ হৈমাঙগদায়েতি টবকুষ্ঠায়েতি মন্তকম্। জ্যোতীরপায়েতি নেরে ন।সাগ্রং শ্োকনাশিনে | 

_ মাষকেণ স্ুবর্ণস্তেতি জ্েেখং। হৈমমিতি বিশেষণাৎ ॥ কৃত  বিনিশ্মিতং | ॥১৭৪॥ 

বিশোকায় নমঃ ইতি চরণৌ যজেৎ পৃজয়েদিতাত্তরেপায়: | এবং পুর্ব সর্বত্ৈবোদ্ধেয়ং। 

এই তিথি মহাপুণ্যন্বরূপিণী | এই হি থিতে নরপতি সগর, ককুংস্থ, ধার ও গাধি এই নকল 

ব্যক্তি হরির উপাসনা! করাতে ভগবান্ তাহাদিগকে সমস্ত ধরণীমণ্ডল প্রদ্দান করিমাঁছিলেন। 

এই ত্রতের অনুষ্ঠান করলে বাচিক, মানসিক, অধিকন্তু সপ্ত-জন্মাঙ্দিত শারীরিক পাতক 

হইতে নিঃসন্দেহ মুক্তি কাঁভ হইয়া! থাকে । পুষ্যানক্ষত্রান্বিত দ্বাদশীতে উপবাসী থাকিলে 

একাদশীসহন্রগনিত ফলপ লাভ করিতে পারে । এই পাপনাশিনী দ্বাদশীতে কি ম্লান, কি দান, 

কি জপ, কি হোম, কি বেদাধায়ন, কি দেবপৃজা যে কোন কর্খ করা যায়, তৎমত্তই' 

অনন্তগুণ ফলপ্রদ হইয়া! থাকে; স্থতরাং সধত্বে এই পাপনাশিনীব্রত কর! সকাম বাক্কিগণে : 

বর্তবা। 

অঙঃপর পাপনাশিনীব্রতের বিধান বিবৃত হইতেছে ।-_গ্রথমতঃ বতী ব্যক্তি শ্রগুরুকে 

নমস্কার পূর্বক ব্রতার্থ নিম গ্রহণ (সঞ্ধল্প। করিবে এবং পূর্ব পূর্বব ব্রতবৎ ধাত্রীহুরুমূল কুস্ত 

স্থাপন করিবে। 

অনন্তর পাপনাশিনীব্রতের সন্বপ্পমন্থ কথিত হইতেছে ।-_হে জামদগ্ন্েশ ! হে অচ্যুত ! আমি 

ঘাঁদশীতে উপবাদী থাকিয়া তৎপরদিনে আহার করিব, আপনি আমার শরণ হউন্। পরে 

ব্রতী জন ঘটোপ্রি মনোরম তাত্রপান্র বা বেগুপাত্র জলপূরিত করিয়। স্থাপন করিবে। তৎপরে . 

একমাধাপ্রম'ণ শথবা অগ্কমাষকমিত বা! তরর্ধপরিমিত কাঞ্চন দ্বার! ভূথরামের প্রতিম! 

প্রস্তুত করত স্নান করাইয়া পূর্বোক্ত পাজে স্থাপন করিবে। পরে বসনদ্বয, ছন্জ ও পাছুকা 

দিয়! শ্বেতচন্দন দ্বারা বিলেগন পূর্রক তুলসীমিশ্রিত কুহম “হবার অচ্চনা করত অঙ্গপৃজ 

 করিবে। ১৭৪। 

» অতঃপর পাপনাশিনীব্রতের অন্গপৃজ! বিবৃত হইতেছে ।_পছয়ে বিশোকায় নমঃ, জান্গ- 

ধুগলে িশবরপিণে নমঃ, উরুষুগলে হ্রগ্রীবায় নমঃ কটিদেশে দামোররায় নমঃ, গুহে কন্দর্পায 



৮৭২ প্ীহীহরিভক্তিবিলাসঃ। [ ১৩খ বিলনঃ। 

লগাটং বমনায়েতি রাঁমায়েতি শ্রুবে। ফঙ্গেৎ। সর্ধাতনে সমস্তাঙ্গং শত্্াণিম্ব্বমংজয়। | 

গ্রদার পূর্বববচচার্ধ্যং ধূপদীপৌ সমর্পা চ। নৈবেব্যাদি প্রদায়াথ দেবং সম্প্রার্থযেচ্চ তম্। 
অথ ত্র তর্ধ্যমন্ত্রঃ। 

নমস্তে দেবদেবেশ জামদগ্ন্য নমোহস্ তে। গৃহাণ্যধ্যং ময়] দততমামক্য| সহিতো। হরে ॥ 

অন তত্র প্রার্থনা মন্ত্ঃ | 

জামদগ্ন/ নমন্তেইস্ত্ ক্ষত্রিয়াস্তকরায় চ। সর্বাণি যানি পাপানি সঞ্চজন্মকতান্তপি ! 

ক্ষয়ং যাস্ত মমৈবাদা ত্বৎ গ্রসাদাচ্চ ভার্গব। বচিকং মানসং পাপং জানতোইজ্ঞানতোইপি বা ॥ 

আমুর্ষশন্তথারোগ্যং ধনং ধান্ঞ্চ সম্পদং। লৌভাগ্যং হব ভক্তস্য সন্তান ভবেৎ ॥ 
স্ববান্ কামানাপু বানি দিব্যং সৌখ্যং নিরস্তরম্। অস্তেইপান্ত মমেশান তকতিক্বচচঃণে গ্রভে| | 
জনার্দান হৃবীকেশ লক্ষমীনাথ হ্রা্চিত। রাম রাম মহাবাহো! কার্ভবীর্য/বিনাশন 1১৭৫ ॥ 
এতৎ সর্বং ময়! দত্তং জ্ঞানং জ্ঞেয়ং শুবাচ্যুত। মামুদ্ধর জগন্নাথ দয়াং কৃত্বা! মমোপরি 1১৬৬! 

অতো যত্রেতি শবে! নাস্তি, তত্র সৌহধ্যাহার্ধ্য ইতি। ঘতে এতে সর্ষে মন্থা ইতি। তং ঈপরপুরা- 

মরূপং ॥ ১০৫ ॥ জানাদিকধ র্ববং তব তৃভ্যং দত্তমপিতং ॥ ১৭৬। ্ 
২. পপি | সত শেপ | শি পজ্পাপাপপপস্পাসল ৭ পপ শপে পেগ পদ আপিন 

পি 

নমঃ, নাভিতে গ্মমালিনে নমঃ, উদরে অনস্তায় নমঃ গলে ্ রীকঠায নম, বাহুযুগলে হৈমাঙ্গদায় 

নমঃ, মন্তকে বৈবুষ্ঠায় নমঃ, চক্ষুদ্বয়ে জ্যোতীবপায় নমঃ, নাসিকাগ্রে শোকনাশিনে নমঃ, 
ভালদেশে বামনায় নমঃ, কর্ণছুয়ে রামায় নমঃ বলিয়! পূজা করিয়া সর্বাঙ্গে সর্বাআঅনে নমঃ 
বলিয়! অর্চনা করিবে। তৎপরে স্ব স্ব নাম উচ্চারণ পূর্বক আমুধ-সমূছের পুজা করিবে। 
তাদনস্তর পূর্বববৎ অর্ধ্য ও ধৃপ দীপ দিয়! নৈবেদা প্রভৃতি অর্পণ করত প্রার্থন৷ করিতে হয়। 

উক্ত অর্ধ্যদানের মন্ত্র বিবৃত হইতেছে ।--হে দেবদেবেশ! তোমাকে নমস্কার। হে জামদগ্নয | 

তোমাকে নমস্কার । হেহরে! ম্দাত্ত আমলকী-সমন্বিত এই অর্থ্য গ্রহণ কর। 
অনন্তর ষে মন্ত্রে প্রার্থনা করিবে,তাহা। কথিত হইতেছে । হেজামগ্রয! হে ক্ষত্রকুলাস্তক ! 

হে ভাব! ভবদীয় গ্রস।দে অদ্য আমার সগ্তজন্মকৃত পাতক বিনষ্ট হউক । আমি জ্ঞানে বা 

অজ্ঞানে যে সমস্ত বাঁচিক ও মানসিক পাতকের হ্মুষ্ঠান করিয়াছি, তৎসমন্ত ক্ষয় প্রাপ্ত 

হউক। হে দেব! ভবদীয় ভক্তের পরমামু$, যশ:, আরোগা, ধন, ধান্ত সম্পদ্, সৌভাগ্য ও 
সম্ততি প্রভৃতি ভূবিপরিমাণে হউক্, এবং যাবতীয় কাম ও সর্বদা অলৌকিক আনন্দ প্রা 

হউক্। হে জনার্দন ! হে হৃযীকেশ! ছে লক্মীপতে ! হে দেবপৃজিত ! হে রাম! হে রাম! হে 
দীর্ঘবাহে। ! হে কার্তবীধ্যান্বক! হেঈশ:ন! হে প্রভো! অস্তিমে তৎ্পদ্ে মদীর ভক্তি 

অচলা থাকুকু। ১৭৫। হে অচাত! আপনাকে জান ও জেয় সমন্তই প্রদান করিলাম। 

হে জগন্নাথ! মতপ্রতি করুণ! প্রদর্শন পূর্বক আমাকে পরিত্রাণ করুন। এই মর প্রার্থনা 
॥ ১৭৬। | 

তঃপর ধাত্রীপুজ! ববি হইতেছে।- আমার গিতৃপিতামহগণ এবং অন্তান্ত পুত্রহীন ও 
টি খাহার৷ বৃক্ষযোনি বা কীটযোনি প্রাপ্ত হইয়'ছেন, ধাহার! রৌবর ও মহারৌরব নরকে 



৯৬শ বিলাস: |] হরিভক্তিবিলানঃ | ৮৭৩ 

অথ ধাত্রীপুজ | 

পি পিতামহাশ্চান্তে অপুত্র! যে চ গোত্রিণঃ | বুক্ষযোনিং গতা৷ যে চ যে চ কীটত্বমাগত্তাঃ। 
রৌরবে নরকে যে চ মহারৌরবসংজ্ঞকে । বিযোনিং চ গতা যে চ যে চ ব্র্ধাগুমধ্যগাঃ | 

পিশাচত্বং গত| যে চ যে চ প্রেতত্বমাগতাঃ। তে পিবন্ধ ময় দত্তং ধাত্রীমূলে সদ! পয়ঃ। 

তে সর্ব তৃথিমায়ান্ত ধাত্রীমূলনিষেচনাৎ। ইতি ধাত্রীং চাঁভিষিচা বারানষ্টোত্তরৎ শতম্। 
তাঞ্চ প্রদক্ষিণীকত্য কুরধ্যাজ্জাগরণং ব্রতী । প্রাতশ্চ দেবং নীরাঁজ্য নিত্যং কম্ম সমাপ্য চ। 

মুক্ত্যাদি গুরবে দা প্রাণ্থৎ পারণমাচরেৎ॥ ফাল্ধনে মাসি যদ্যেষ দ্বাদশী পাপনাশিনী। 

ভবেভুদ] বতশ্যাস্ত মহিম। স্যাদিশেষতঃ ॥ ১৭৭ ॥ 

ইতি ক্রমেণ লিখিতৎ বিজয়াদি ব্রত্রয়মূ। ভবিষ্যোত্তর-স্কান্দাভ্যাং শ্রীরঙ্গা গুপুরাণতঃ ॥১৭৮॥ 

অন্থেইপি খ্াদশী-ভেদ! বহবঃ সন্তি বিশ্রুতাঃ | অগ্রতো লেখনীয়ান্তে তত্তন্মাস প্রসঙ্গত: ॥১৭৯॥ 

ইতি শ্রীগোপালভট্টবিলিখিতে শ্রীভগবন্ুক্তিবিলাসে 
বিষ্ণত্রতোৎসবে নাম ত্রয়োদশবিলাসঃ ॥ ১৩।॥ 

গার স্ » , ডু 

্রাঞ্ত, শক্তযা ব্র/ঙ্গণভোজনাদিন] ॥ ১৭৭॥ বিজয়াদি বততপ্ং তত্তদ্বিধিশ্চ ভবিষ্যোত্তরাদিতে| 

লিখিতমিতি তত্র তত্রোক্তং সংক্ষিপ্যার্থতো! লিখিতং,ন তু ততদ্বচনানি সংগৃহীতানি গ্রস্থবিস্তরভয়া- 

দিত্যথঃ। অতএব তত্তদ্বিধিলিখনে ভবিষ্যোতর ইত্যাদিকং নোল্লিখিতং | ক্রমেণেতি ভবিষ্যো- 
ত্তরতে। বিজয়া-ব্রতং স্বন্দপুরা ীক্গয়ন্তীব্রতং ব্রদ্ধা গুপুরাণাচ্চ পাপনাশিনীব্রতমিতি | ১৭৮ | 
অন্তেহপি মংস্যাদিদ্বাদসশ্র্ো। নির্জলাগ্ভাশ্চ ॥ , 

ইতি ভ্রয়োদশ-বিলাসঃ॥ ১৩ ॥ 

নিপতিশু, ধাহারা বিযোনিগত, যে সকল বাকি ব্রদ্ধাগুমধ্যস্থ এবং ধাহারা পিশাচযোনি ব! 
প্রেতযোনি প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাহারা পর্ব! এই ধাত্রীমূলে মদ্দত্ত জল পান করুন্। এই ধাত্রী- 
মূল-সেচনফলে তাহার! প্রীতি লাভ করুন্। এই মন্ত্র উচ্চারণ করত ধাত্ীতরুকে অষ্টীধিক 
শতবার সেচন পূর্ব্বক প্রদপ্ষিণ করিয়! জাগরণ কর! ব্রতী ব্যক্তির কর্ণব্য। তৎপরে প্রভাতে 
গ্রতৃর আরাত্রিক করিয়৷ নিত্যক্রিয়া সাধন করত দেবপ্রতিমাদি নিখিল ভ্রব্য শ্রীগুরুকে 
প্রদান করিবে। তৎপরে পূর্ব পারণ করিতে হয়। ফাল্তনমাসে পাপনাশিনী দ্বাদশী হইলে 
এই ত্রতের মাহাত্ম্য অধিকতর হয় ।১৭৭। ভবিষ্যোত্তর-পুরাণ, স্বন্দপুরাণের ও হদ্াগুপুরাণের 

মতে ধথাক্রমে বিজয়া, জয়ন্তী ও পাপনাশিনী নামক তিনটা ব্রতের বিধি লিপিবদ্ধ করি- 

লাম। ১৭৮ | এতঘ্যতীত অপরাপর যে সমস্ত দ্বাদশী-ভেদ শ্রুতিগোচর হয়, অতঃপর তত্রম্মাস* 
প্রসঙ্গে তাহ! রা হুইবে। ১৭৯। 

| . ইতি বিষুব্রতোৎসব নামক অয়োদশ বিলাস সমাপ্ত। 
ক 

১১৬ 



চতূর্দশবিলাসঠ। 

অগত্যেকগতিং নত্ব। হীনার্ধাধিকসাধকম্। চৈতন্ত'দবং লিখ্যন্তে মামপুজামহোৎৃবাঃ ॥.॥ 

অথ মাসকৃত্]নি। 

আগ্রহ।য়ণিকো! মাসে মাসেষু প্রবরঃ স্থৃতঃ| মাসানাং মার্গশীর্ষোইহমিতুযুক্তো মাঁধবেন মঃ 0২] 
ছামিবাদিরভার্ছাহিমিরা! সনিয়মং কৃতাঃ। মাঘাদাবিব 81 ভিত ॥৩। 
সপ শি শপ পল 8 ০ সস আপ শপ সা ও শপ 

এবং ্ীবষ্গবানাং প্ত্যহরুত্যানি ্ রতিপক্ষকত্যানি চ লিবিত্বা অধুনা প্রতিমাসকত্যানি 

লিখিতুং পরমগুর-শ্রীভগবস্মাহায্মেনৈব তৎ সিধ্যতীত্যভিগ্রেত্য তন্নমস্কার-পূর্ববকমারভতে 

অগতীতি। শ্রীভগবন্মাহাত্মযমেব দর্শয়তি অগতীনামেকামনন্যাং গতিং শরণং। ন চ গতিমাত্রং 

কিন্তু হীনানাং সজ্জন্মকর্মহীনানামতিনীচজনানাং যেহর্থাঃ প্রয়োঙ্জনানি ধর্মাদয়ে। ব! 
তেষামধিকং ষথ! স্তাত্তথ! সাধকমিতি। মাসেষু দ্বাদশন্থ যে ভগবং-পৃজাবিশেষকূপা। মহোং' 

সবান্তে ॥ ১] 
তত্রাদ মার্শীর্ষমাসন্ত কৃত্যানি লিখন্ তশ্য সর্ববমাসাদাতাং দর্শয়ন্ তন্মাহাত্মযং লিখতি 

আগ্রহায়ণিক ইতি। হায়নস্ায সংবংসরন্ত অগ্রবস্তিত্বাদাগ্র্থায়ণিক ইতি বু্পত্ত্য। সর্ব্ঘ- 
মাসান্যত্বেন সিদ্ধং তশ্ত ৈষ্ঠ্যমেব লিখতি মাঁসেঘিতি। তত্র হেতুঃ মাসানামিতি | হঃ আগ্র- 

হায়ণিকঃ মাধবেন মধুকুলসমু্রচন্দ্েণ শ্রীতগবতা স্বয়মেব বিভ্ৃত্যধ্যায়ে উক্তঃ॥ ২॥ 
তত্রাদৌ শ্রীভগবদ্ধিভূতিত্তেন তৎ-প্রিয়তয়! মাঘাদি-সাদৃশ্তাৎ মাঘাদিকৃত্যানাং ন্লানাদি-সং- 

কর্মগামহাপ্যাচরণাৎ ফলবিশেষঃ শ্যার্দিতি পুরাণোক্তমার্গশীবমাহাত্ম্যানুসারেণ লিখতি 

স্নানেতি। ব্রতং ভক্ষ্যাদিনিয়মঃ। অর্চ| ভগবৎপৃজা। আরদিশবেন ভগবন্ধার্তা-বৈষ্ঞব- 

সঙ্গমাদি। সনিয়মৎ সসঙ্গল্পং সনিশ্চয়ং বা যথা] স্তাৎ। অন্যথ| শৈথিল্যসস্তবাং। ভগবস্তক্তিং 

ভূতিঞ সম্পদং ৷ যদ্ব। ভগবন্তক্তিরূপাং লক্ষ্মীং দদাতীতি তথ! তাঃ॥ 2 ইদানীং তত্র কৃত্যা- 

বিশেষং দর্শয়তি তুলসীতি দ্বাভ্যাং। বৈষবৈঃ সহ নৃত্যনীতাদিকূপো! যে। মহোৎসবস্তেন। 

খনি সঞ্ঈন্ম-কর্মহীন অতিনীচ ব্াকিগণেরও ধর্দাদির সাধক, সেই অগতির গতি চৈতন্ত- 
দেবকে প্রণাম পূর্বক মাস.পুজা-মহোৎ্নব লিখিতে প্রবৃত্ত হইলাম । ১। 

অতঃপর -মাসকত্য বিবৃত হইতেছে। -ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ( অঞ্জুনসকাশে ) বলিম়্াছিলেন, 

মাসসমূহের মধ্যে আমাকেই অগ্রহায়ণ মাস-ন্ববপ জানিও, স্থতরাং অগ্রহায়ণই সকল মাসের 
মধো প্রধান। ২। ৃ 

প্রথমতঃ অগ্র্ায়ণকৃত্য কথিত হইতেছে :--ব্রত ও পুজাদি করিলে ঁ সকল কর্ণ মাধাদি- 
বৎ ভগবস্তক্তিরূপা লক্ষ্মী প্রদান করেন। ৩। বিশেষতঃ অগ্রহাগণ মাসে বৈধবগণ সহ মিলিত 

হইয়া! নৃত্যগীতাদি মহোৎসব সহকারে তুলপীকাননে ভগবান্ প্রীহরির পূজা! কীরিবে। ৪। 

তশসপস্পেশিশ শাসিত ত শপশসপপপিশ | পাপ! শত এ শঙ্জ 
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তুলমীকাননে পুঁজো। মার্গে মাসি বিশেষতঃ । ভগবান ত্যগীতাদিমহেন সহ বৈষবৈঃ 1 ৪ ॥ 
বিশেষতশ্চ মাসেহম্মিন্ বন্ধং শীতনিবারণম্। চিত্রং ভগবুতে দগ্ঠাজ্ঞগঞ্জাভাহরং হি তষ্॥ ৫॥ 

কিঞ্চ বিষুধর্দে।-_মার্গশীর্ষে ত্বেকভ গং কৃত্বা যোহভ্যর্চয়েদ্ধরিম্। 

ভোজয়্ত্ব। দিঙগান্ুক্তঃ স্যাদিত্যাহ কলিপ্রিয়;॥ ৬॥ 

নজংব্রতেন যো মামং মার্গশীর্ষং হরিপ্রিয়ম্ ' নয়েদসৌ নরে! যাতি বিষুলোকং সনাতনম্॥ইতা৷ 
ক্রমান্ঘশাবতারণাং মহস্থারীনাং নিতান্ত চ। যন্মার্গাদিদবাদ নাযু ব্রতং দুর্বামসোদিতম্। 
গৌতমীয়তন্তরে।-- 
মার্গনীর্ষে তথ৷ মানি প্রাতঃ স্নাহা নরোত্তমঃ | ক্রমপূ্জাং মমাসাদ্য জপহোমৌ তথাচরে ॥ 
পাদ়সং গুড়সংমিশ্রং প্রত্যং বিনিব্দেয়েখ। এবং মাসার্চনং কৃত্ব। ভবেন্ভাগ্যধরঃ পুমান্ ॥ 

দেহান্তে মোক্ষমাপ্রোতি প্রন্থাদাৎ শাঙ্গ ধন; ৷ তৎ কাধ্যং তত্র তাত্রিব জাত্বা! বারাহতে। বিধিম্॥ 
তত্তং ফণঞ্চ তত্রোক্তং কাম্যত্বাত্ত্ন লিখ্যতে ॥ 

ভগবান পৃজঃ॥ ৪ ৪ চিতরং বহু প্রকারকং ॥ ৫॥ মুক্তঃ স্তাৎ প্রবৈবৃষ্ঠপ্রাপ্তা। পুনঃ সংসার- 
বন্ধাভাবাং। কলিপ্রিয়ঃ শ্রনারদঃ ॥ 5॥ অধুন! তত্র কৃত্যং শ্রাবরাহপুরাণো ক্রং মংস্যদ্বাদশী- 
ব্রতমুদ্দিখন্ তৎপ্রসঙ্গাৎ সাম্যেন ছাদশমাসত্রতানামেব কৃত।তা সংক্ষেপেণৈকত্র এব লিখতি 

ক্রম'দিতি দ্বাভাং। শ্রীমত্ন্তাদীন।ৎ দশাবতারাণাং ক্রমেণ মাগশীর্বাদি ছ্বাদশমাসেযু। তথ! 
শ্রপদ্ননাভন্তাশ্বিনে শ্রী-যাগেশ্বরস্ত চ কার্তিকে ইত্যেবং মার্গশীর্যাদি-মাসেষু শুরুদবাদ শীষু দুর্ববাসস! 
মুনীশ্বরেণ যদ তমুক্তং তত্র তত্র ব্রতে বিধিং শ্রীবরাহপুরাণ(তো। জ্ঞান তৎ কার্ধ্মেব। বৈষ্ণবৈঃ 
বিষুব্রতত্বাৎ। অতএব তশ্ত ফলং। যত্ধা অনির্বচনীপং ফলং। তত্র বারাছে উক্ত দুর্ববাস- 
সৈব। নম তহি তত্তদতং ফলঞ্চ বিবৃত্য পিখ্যতাং তত্র লিখতি কাম্যত্বাদিতি। প্রায়োইর 

অধিকন্ত এই মাসে শীত ।নবারণার্থ বহুবিধ বিচিত্র বন্্ ভগবান্কে অর্পণ কগ্দিতে হয়, খে হেতু 
এ বস্থদানই দাতার সংসারজনিত জাড্যহরণ করে। ৫। আরও বিষুধর্খে লিখিত আছে, 

নারদ বলিয়াছেন, অগ্রহাম্ণ মাসে একাহারী হইয়। হরির পুজ। করত ব্রাঙ্গণ ভোজন 

করাইলে মুক্তি লাভ করিতে পারে ।৬। নক্তব্রতাচরণ পূর্বরক হরিপ্রিয় অগ্রহায়ণ মাস 

অতিবাহিত করিলে সনাতন বিষ্ণধামে গমন করে। মহধি দুর্ববান। মাশীর্ধাদি দ্বাদশ মাসের 

শুরু ছাদশী-সমূহে মহ্স্তাদদি দশাবতারের (এবং আশ্বিনে পদ্মনাভের ও কার্তিকে যোগে 

শ্বরের ) যে ব্রহ কীর্তন করিয়াছেন, দেই সকল ব্রত সাধন করা বৈষ্ণবের কর্তব্য। গৌত' 
মীয় তন্ত্রে লিখিত আছে, অগ্রহায়ণ মাসে প্রাতঃসন পূর্বক ক্রমপূজ। সমাপন করিয়া জপ ও 

ছোম করা নরশ্রেষ্ঠের কর্তব্য ৷ এই মাসে প্রতিদিন ভগবান্কে সগুড় পায়স অর্পণ করিতে হয়। 
পূর্ণমাস এইরূপ করিলে ভাগাবান্ হইতে পারে এবং শাঙগধম্থ। মাধবের প্রসারে দেহাবসানে 

মুক্তি প্রাপ্ত হয়। বরাহপুরাণো কু বিধান বিদিত হুইয়! নক্তত্রতের আচরণ করিবে । সেই 
ব্রতের ফল উক্ত পুরাণে তত্ৎস্থলেই বিবৃত আছে।: কাম্যত্বনিবন্ধন এখানে ভাহা বর্ণিত: 
হইল না। ভাগবতের দশমন্ন্ধে নিখিত. আছে, নন্দব্রজবানিনী কুমারীগণ হেমন্ত খতুর প্রথম 



১ 

৮৭৬. জ্রীঞ্হরিভক্তিবিলাঁসঃ। [ ১৪শ.বিলানঃ। 

তথা চ দশমে।- 

 হ্মন্তে প্রথমে মাসি ননদবর্কুমারিকাঃ। চেকুর্বিষ্যং,তুষ্ানাঃ কাত্যায়গ্্টনব্রতম্. ৭ 
অথ পৌষকৃত্যম্। 

পঞ্চরাত্রে ।_ 

পৌষস্তৈকাদশীং শুরা মারভ্য স্থপ্ডিণেশ্য়ঃ | মাসমাত্র হরি প্রীতঠ্য ত্রিবারং সানমাচরেহ | ৮॥ 
জিকালং পৃজয়েং কৃ ত্য ভোগে জিতেক্রি। পৌধন্ত দ্বাদশীং শুর্লাং যাবং পুণ/ফন প্রদাম্। 
মানমেকং তদর্ধংব| দশাহং বা! তদর্ধকং। কৃত্ব। যাতি হরে; স্থানং পৃজাং দধ্যোদনোৎসবাম্ ।৯। 
গীতৈরবাপ্ৈর্নতৈ্কৈর্দর্িভজং সমং নয়েং। অপয়িত্ব। হরৌ ভক্ত প্রসাদধচানয়েতত; | 
যঃ প্রসাদং হরেউজা। গৃহাতি প্রদদাতি চ। তুঙকে চ বৈষবৈঃ সার্ধং সোইনন্তফলমঞ্গুতে ॥ 
্বতগ্রপ্থেন দেবেশং পৌষপুষ/দিতে নরঃ। স্নাপয়িত্বস্বমেধস্য ফরমাপ্রোতাসংশয়ম্॥ ১০ । 

অথ ম।ঘকৃত্যম্। 
পানে মাঘমাহাত্বো বিদ্যাধরঞ্চবসংবাদে ।-_ 

মাঘে মাসি কুরু ্গানং মণিকৃউনদীজলে। খধিদিদ্ধাহরৈজুর্টে কখয়ামি চ তদ্ধিধিমূ॥ 
তব ভাগাবশান্মাঘে! নিকটঃ পঞ্চমেহহনি | পৌধস্তৈ কাদশীং শুক্লা মার] স্থপ্ডিলেখয়ঃ | 

মামমেকং নিরাহারপ্ত্িবারং স্গানমাচরেৎ। ত্রিকালমর্চয়েছিফকং ত্যক্তভোগে। জিতেন্ত্ি়ঃ | 
মাঘস্তৈকাদরশী কা যাবঘিগ্ভাধরোত্তম ॥ ইতি। 

শি উপ এ জল পপ ৯ ৫০ পা এ. ০ সস ১ পল শপ পপ সা পপ সপ 
আর -স 

গ্রন্থে বৈষ্ণবানামাবশ্করৃত্যন্তৈব বিখনাৎ, । অত্র যন্তধিত্যাদৌ বীন্লায়। মভাবেইপি ব্রতানাং 
বহুত্বাত্বগ! তত্র তত্রেত্যাদৌ বীদ্গ। প্রয়োগ চ্চান্তাত্রাপি বীগ্ধ। বিতকৈর্যবেতি ॥ ৭॥ 

স্থগিলেশয়ঃ ভূমিশায়ী সন ॥ ৮॥ দধ্যোদনেন তদপণেন তদ্েপো। বা উৎসবে যন্তাং তাং 

হরেঃ পৃজাং কৃত্ব!॥ ৯॥ নৃতৈ: নৃত্যে: ৷ ভক্তৈঃ বৈষবৈঃ সমং গীতাদিভিরদধিমিশ্রিতং ভক্তং 

নয়েৎ ভগবদগ্রে নমর্পণায়। প্রসাদম্ উচ্ছিষটরূপং তত ॥ ১৪॥ 

মাসে ( অগ্রহায়ণে) হবিষ্যাশী হইয়! কাতায়নী-পৃজনরপ ব্রতের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। ৭। 
অনন্তর পৌধকত্য।__-পঞ্চরাত্রে লিখিত আছে, পৌধষমাসের শুক্লপক্ষীয়া একাদশী তিথি 

হইতে আরম্ভ কাঁরয়া একমাস যাবৎ ভূতলে শয়ন ও জনার্দানের প্রীত্যর্থ প্রত্যহ বারত্র় স্নান 
করিবে।৮। জিতেক্দিয় হইয়! ভোগবাসন। ত্যাগ করত পৌষমাসের পুণফরদাত্রী শুরা 
দ্বাদশ যাবৎ প্রত/হ তিন সন্ধ্যা হরির অগ্চন| করিতে হয়। সম্পূর্ণ পৌষমাঁস বা! অর্ধমাস 

অথবা দশ দিন কিংবা পঞ্চদিবসও দধ্যোদনার্পণরূপ উতৎ্নব সহকারে হরিপুজা! করিলে হরি- 
পদে গমন করিতে পারে। ৯। হরিকে নিষ্দেন করিবার জণ্ত বৈষ্ণববর্গ সহ মিলিত হইয়] 

নৃত্য, গীত ও বাদ সহকারে দধিমিশ্রিত অম্ম লইয়। যাইবে। তদনম্তর ভক্তি সহকারে 
নিবেদন পূর্ব্বক হরি-সকাঁশ হইতে প্রসাদ আনয়ন করিবে। ভক্তিমান্ হইয়! গ্রীহরির প্রসাদ 
গ্রহণ করিলে, অন্তকে অর্পণ করিলে অথবা! ঠবফবকুল-সহ মিলিত হইয়া আহার করিলে 
অনন্ত ফল গ্রাথ হওয়! যায়। 



১৪প বিলাস: ] ীস্ীহরিভক্তিবিলানঃ| ৮৭৭. 
পাযসে শ্রীদতাত্রেয়-কার্তবীর্যপংবাদে | _ 
সংপ্রাপ্তে মকরাদিত্যে পুণো পুণা গ্রদে সদ| ৷ সংকার্ধ্যাস্তিথয়ঃ সর্ববা: আানদানাদি কৈ: সদা 1১১1 
কর্তব্যো নিয়ম; কশ্চিত্ব তরূপী নরোত্তমৈঃ | ফলাতিশয়হেতোর্ব কিঞিস্ভোজ।ং ত্যজেঘ ধ:.॥ 
ভুমৌ শয়ীত হোতব্যমাঁজং তিলবিিবি শ্রতম্। িকালং চাচ্চয়েন্নিত্যং বাস্দেবং সনাতনম্ ॥১২। 
দাতব্যো দীপকোহথণ্ডে! দেবমুদ্দিন্ত মাধ'ম্। ইন্ধনং ক্বলং বন্ধমুপানংবকুস্কৃমং দ্বতমূ। 
তৈলং কার্পানকোষঞ্চ তুলীং তুলবতীং পটাম। অল্পঞ্চেব যথাশক্তি দেয়ং মাঘে নরাধিপঃ। 

স্বর্ণ রত্তিকা মাত্রং দগ্াদ্বেদবিদে তথা । পরন্তাপ্সিং ন সেবেত ত্যজেতিপ্রঃ প্রতি গ্রহম্। 
মাঘাত্তে ভোজয়েঘি প্রান্ যথাশক্তি নরাধিপ। দের! চ দক্ষিণ। তেভ্য আত্মনঃ শ্রের ইচ্ছত। ॥১৩। 

মাঘকত্যাং চ|খিলং. পদ্পুরাণাদৌ ব্যক্তমেকটধবোক্ত্থাং ূরবববদর্থতঃ সংগৃহ্ স্বয়ঘলিবিত্ব! 
তত্বদ্বচনৈরেব লিখতি সম্প্রাপ্ত ইত্যািনা প্রীয়তামি ছান্তেন। সংকাধ্যাঃ সন্মাননীয়াঃ ৷ অগ্রতে। 
যথাশকী তুক্যা সর্বত্র তখৈব বোদ্ধব্যং শাস্ত্রেষশক্যন্তাবিধেধত্বাং। আদিখব।ৎ কিকিস্তক্্- 
ত)াগাদি ॥১১॥ তদেখাভিব্যপ্তয়তি কর্তব। ইত্যা্দিনা] নিয়মমেব!হ ফলেতি দ্বাভ্য।ং | 
কিঞিছ্বোজ্যং তাঙ্জেদিতি নিত্যং প্রবুত্তানাৎ ভক্ষ্যাণাং মধে। কিকিত্তাজেদিত্যর্থঃ ॥ ১২ 
অথগ্ঃ অহোরাত্রম।সব্যাপী ॥১৩। উদ্যাপনং অচ্ি্রবাচনাদিন। নিযমসমাপনমেব ন তু পুরর্মাঘ- 

শর, সপ শপ আপ 

পৌষমাসে পুষ্যাসমহিত পূর্ণিমাতে রস্থমিত (পা। ( পাচ সের ) স্বত দ্বাগ দেবদেব হরিকে স্গান 

করাইলে নিঃপন্দেহ অশ্বমেধ যজ্জের ফল লাভ করিতে পারে । ১০। 

অতঃপর মাঘকত্য বর্ণিত হইতেছে ।_ পদ্মপুরাণে মাঘমাহায্সে বিদ্যাধর-গ্রুব সংবার্ধে 
ফ্রবের উক্ি আছে যে, হে বিদ্যাধর ! মাঘমানে ধধি, সিদ্ধ ও অনুর কতৃক মেবিত মণিকুট 

গিরির নদীজলে অবগাহন কর। আমি তদ্ধিধি তোমার নিকট বর্ণন করিতেছি। ত্বদীন্ 
সৌভাগ্যবশেই মাঘমান আগত প্রায়, অদ্য হইতে পঞ্চম দিবসেই মাঘমাস আগত হুইবে। 
পৌষের শুরুপক্ষীয়া একাদশী তিথি হইতে আরম্ত করিয়া পূর্ণ একমাস পধ্যন্ত ভূতলে শন, 

উপবান ও প্রত্যহ ঝারত্প্ন স্মরন করিবে। হে বিদ্যাধরোত্তম! মাঘমাসের শুরুপক্ষীয়। 

দবাদশী যাবৎ জিকেন্দ্রিয় হইয়। ভোগবাসন| বিসর্জন পূর্বক প্রত্যহ তিনবার শ্রহরির পু্জ। 
করিবে। পদ্মপুরাণে দত্তাত্রেয়-কার্তবীর্য্যার্্নসংবাদে লিখিত আছে, হু্য মকররাশিশ্থ 
হইলে সেই পুণ্যন্বরূপ পুণাজনন কালে নিরন্তর স্মানদানাদি ছারা তিথিসমূহের সৎকার 

করিতে হয়। ১১। মাধমাসে ব্রতম্বরূপ কোন নিয়ম ধারণ কর! নরশ্রেষ্ঠদিগের কর্তব্য। 

প্রত্যহ যাহা ভোজন করা৷ যায়, হধীগণ তন্মধা হইতে কিছু কিছু মাঘমাসে পরিত্যাগ করি- 

বেন, তাহ। হইলে অধিকতর ফল হয়। এই মাসে ভূমিশামী হইয়া থাকিবে, দতিল ত্বত 
বারা হোম করিবে এবং প্রত্যহ তিনবার সনাতন হরির পৃঞ্া করিবে। ₹২। হেরাঙ্গন্! 
এই মাসে পুর্ণ একমাস পধ্যন্ত ভগবান্ হরির উদ্দেশে সতত শক্ত্যন্থনারে অথণ্ড (অহোরাত্র- 

স্থায়ী.) দীপ, কাঠ, কম্বল, বসন, পাদুকা, কুষ্ুম, ঘ্বত, তৈল, কার্পাসকোষ, তুলী, তুলাব্তী 
পটী (বস্ত্রবিশেষ ) ও অল্প দান করিব এবং প্রতিদিন রতিমাত্র স্বর্ণ ও বেদবিদ্ ত্রাঙ্মণকে 



৮৭৮ ্রীপ্রহরিভভি বিলাল; | | ১৪শ বিগাপঃ। 

একাদশী-বিধানেন মাঘস্যোদ্ধাপনং তথ।।  কর্তবাং শ্রদ্দধানেন অক্ষয়ন্ব বায়! ॥ ১৪ ॥ 

মকরস্থে রবৌ মাঘে গোবিন্বাচুত মাধব। দ্গানেন।নেন মে দেব ঘখোক্তফলদো! ভব। 
ইমং মন্্ং সমুচ্চ্ধ্য সনায্ান্মীনং সমাশ্রিভঃ। বাহদেবং হরিং বিষুং মাধবঞ্চ স্থরেৎ পুনঃ 8১৪1 

কিঞ্চ._-উষ্জেন বারিণ! সানং ষদগ হে ক্রিয়তে নরৈঃ। যড়ব্বফলদং তদ্ধি মকরস্থে দিবাকরে ॥ 
বহিঃন্নানন্ত.বাপ্যাদৌ দবাদশাবফনং স্থৃতং। তড়াগে দ্বিগুণং রাজ্ন্ বাপ্যাং তচ্চ চতু গুণম্। 

দশধ| দেবখাতে তু শতধা তু মহানদীম্। শতঞ্চতগডণং রাজন্ মহানগ্যোস্ত ঙগমে। 
সহস্ গুণিতং সর্ব্ং তৎ ফলং মকরে রবৌ। গঙ্গাাং স্নানমাত্রেণ লভতে মানুষো নুপ॥ ১৬১॥ 

শতেন গুণিতৎ মাঘে সহ্রং রা্সত্তম। নির্দিষটমবষিভি: ্গানং গঙ্গাযামুনসঙ্গমে ॥ ১:॥ 

কিঞ্চ।__-অ গাবৃতশরীরস্ত যঃ কষ্টং ্নানমাচরেৎ। পদে পদেহশ্বম্বস্য ফলং প্রাপ্পোতি মানব: ॥ 
ভবিষ্যোত্তরে চ শ্রীভগবদ্যুধিষ্টিরমংবাদে ।-- 

পৌমফান্তনয়োমধ্যে প্রাতঃম্নায়ী সদ! ভবে ॥ ১৮ ॥ 
তত্র চোখাগন নিয়মং গৃহীযা দ্িধিপূর্বব *ম্। মাঘমাসমিমং পূর্ণং ন্নাস্তেহহং দেব মাধব। 

কৃত্যাকরণা ত্বক, একাদশীব্রতবনতস্ত নিত্যত্বাৎ। তক্চাগ্রে ব্ক্তং ভাবি॥ ১৪॥ তত্র 
ন্মানবিধৌ বিশেষমাহ মকরস্থ ইতি দ্বাভ্যাং। গোবিন্দেত্যাদিন! ভক্তা পুনঃপুনঃ সন্বোধনম্। 
স্নানে নামকীর্ভনবিশেষে। বা। তথ বাস্থদেবমিত্যাদীনি চ নামানি স্বরে মনসি জপেৎ লঘু 
লঘু বীর্য়েদিতি বা। প্ুন্নরিতি মুুরিত্যর্থ; ॥ ১৫ ॥ মহানদীং প্রতি তন্তামিত্যর্থ; ॥১৬। 

শতেন গুণিতং সহম্বলর্ষমিতার্থ; ॥ ১৭॥ অপ্রাবৃতরীরত্ব্চ সানসন্বপ্পং দ্লানার্থগমনঞ্চারভ্য 
তর্পণাবধি গৃহাগমনপর্য্যস্তংখ] বোদ্ধব্যম্ ॥১৮॥ মাঘমামমিতি মাধন্গানারস্তে সন্ষযনবিশেষে! দর্শিতঃ। 

_দানকর! কর্তব্য । এই মাসে পরের অগ্নি সেবন ও প্রতি গ্রহ বধ বঞ্জন কর! প্রাঙ্গণের করতব্য। 

হেনুপ! মাঘমাঁসের শেষদিনে ব্রাঙ্ষণগণকে ভোঙ্জন করাইয়। দক্ষিণ দান করা৷ কল্যাণ- 

কামীর উচিত ।১৩। অঙ্গয়ন্তর্গকামী ব্যক্ত শ্রদ্ধাবান্ হইয়। একাদশীর নিয়মান্দারে 

মাথত্রতে উদ্যাপন করিবেন। ১৪। হে গোবিন্দ! হে অচ্যুত! হে মাধব! আমি 
মুকর-রাশিগত সুর্যো স্নান করিতেছি । হে প্রভে।! এইক্গান বশতঃ আপনি যথাবিহিত 

ফগ প্রদান করুন্। এই মন্ত্র গাঠ করত মৌনভাবে নান করিবে। তাদনন্তর পুনর্ববার 

বাসুদেব হরি, বিষুর ও মাধব নাম ম্মরণ করিতে হয়।১৫। আরও পিখিত আছে,মকররাশিগত 

ভাস্করে গৃহে উত্ণজলে ন্নান করিগে ষড়বর্ষগানের ফল গ্রাপ্ত হওয়া যায়। হে নরাধিপ! 

মুনিগণ বলিয়াছেন যে, গৃহের বাহিরে দীর্ঘিকায় ন্লান দ্াদশবার্ধিক ক্গানের ফল প্রদান করে 
এ৭ং ভড়াগন্গান উহার দ্বিগুণ, বৃহৎ জলাশয়ে চতুগুণ, দেবখাতে দশগুণ ও মহানদীতে 
স্নান শতগুণ ফলপ্রদ বলিয়। কীর্তিত। হে নৃপ! ম্হানদী-সঙ্গমে গ্গান করিলে চতুঃশত গুণ 
ফল লাভ হয় এবং মকররাশিস্থ ভান্বরে গঙ্গান্নান করিলে এ সমস্ত ফলের সহত্রগ্ুণ অধিক 

ফল হইয়। থাকে। ১৬। হে বৃপত্রেষ্ঠ! মুনিগণ স্থির করিয়াছেন যে, মাঘ মাসে গঞ্গা-যমুনা, 

সঙ্গমে ( গ্রয়াগধামে ) গান. করিলে লক্ষগুণ ফল প্রা হওয়! যায়। ১৭। আরও লিখিত 



১৪শ বিলাসঃ।] প্ীশ্রীহরিভক্তিবিলাসঃ ৮৭৯ 
কিঞ্চ।-_অগ্রাবৃতশরীরস্ত ষঃ কচ্ছ, সানমাচরেং | বেদোকবিধিনা পার্থ ্্ান্তার্ঘাং নিবেদয়েৎ। 

পিতৃন্ সন্তপ্য তত্রস্থঃ সমুস্তীরধ্য জলাশয়াৎ। পদে পদেহস্বমেধন্য ফলং প্রাপ্রোতি মানব: ॥ 
ততঃ দাত্ব! শুতে তীর্থে দত্বা শিরদি বৈ মৃদম্। ইট্টং দেব* নমস্কৃত্য পৃজয়েনধুহ্দনম্ । 
শঙ্খচক্রধরং দেবং মাঁধবং নাম পৃজয়েৎ। বহ্ধিং হুত্বা বিধানেন ততশ্চৈকমনা ভবে ॥ 
তিল আমলকান্যেব তীর্থে দেয়ঞ্চ গোময়ম্। তথা প্রজালয়েন্বহ্ছিং নিঃশীতার্থং দ্বিজন্মনাম্॥ 

ভোজনং দ্বিজদম্পতে)ঃ পৃজয়েচ্চ বিলেপনৈঃ | কম্ছলাজিনরত্বানি বাঁসাংসি বিবিধানি চ ॥১৯ 

চৈলকানি চ দেয়ানি প্রচ্ছাদনপটন্তথা । উপানহোৌ তথা রাজন্ মাধস্সানেন দাপয়েৎ। 

অনেন বিধিন1 রাজন্ মাধবঃ প্রীয়তামিতি ॥ ২০॥ 
অথ মাতন্সানন্য নিত্যত্বণ। 

ভবিধ্যোত্তরে তত্রৈব। _ 

্রয়াগং পুষ্ষরং প্রাপ্য কুক্ক্ষেত্রমথাপি বা। যত্র বা তত্র ঝ! স্নায়াম্মাঘে নিত্যমিতি শ্রুতিঃ | 
কিঞ্চ। -.অবশ্ঠমিতি কর্তবাং মাঘন।নং যথাবিধি ॥ 

পাদ্মে।_অকামে ব1 সকামো। ব| মাঘঙ্ায্ী ভবেক্সরঃ। 

তত্রক্সানবিধিশ্চ সাধারণ এবেতি নাত্র লিখিতঃ ॥ ১৯ ॥ চলকানি কস্থাদীনি। মাধব: প্রীয়তা- 

_মিতাযনেন বিধিন। দাপয়েৎ দগ্াৎ | ২০ ॥ 

আছে, অ পারত দেহে ঙ্গান ব করিলে অর্থাৎ যাবৎ € পুনরায় গৃ গুহে ই ফিরিয়া আসা যায়, তাবৎ 

শরীরে বস্ত্রাচ্ছাদন ন| দিয়! ক্লেশ ত্বীকার করত ক্মান করিলে পদে পদে অশ্বমেধের 

ফন প্রাপ্ত হইতে পারে। ভবিষ্যোত্বর-পুরাণে ভগবান্ ও যুধিষ্টির-সংবাদে লিখিত আছে, 
পৌষ ও ফাল্গুন এই উভয়ের মধ্যে অর্থাৎ মাথমাসে দতত প্রাতঃনান কর্তব্য ১৮। প্রভাতে 

গাত্রোখান করিয়া হে দেব! হেমাধব! আমি পূর্ণ মাঘমাস স্নান করিব এই বলিয়! 

বিধানে নিয়ম গ্রহণ করিতে হয়। আরও লিখিত আছে, হে যুধিষ্ঠির । পূর্ণ মাঘ মাস 

অগ্রাবৃত-দেহে ম্লান করিলে, বেদবিধানে স্ুর্ধদার্থা প্রদান করিলে এবং সলিলগর্ভে 

অবস্থিতি পূর্বক পিতৃ তর্পন করিয়। জলাশয় হইতে গৃহে প্রত্যাগত হইলে পদে পদে 

অশ্বমেধফল প্রাপ্ত হইতে পারে । তংপরে মস্তকে মৃত্তিক। দিম্না পবিত্র তীর্থে স্নান করিয়! 

অভীষ্ট-দেবকে বন্ধন! পুর্ব্বক হরির অচ্চনা করিবে । ভগবানকে শঙ্খচক্রধারী -মাধব নামে 

অচ্চন! করিয়। যখাবিধি হোম করত একমন! হইয়া রহিবে। পরে তিল ও আমলকীফল 

অর্পণ পূর্বক তীর্ঘে (ঘাটে ) গোষর লেপন করত . দ্বিজাতিকুলের শীত-নিবারপার্থ বহ্ছি 
প্রজালিত.করিবে। আহারীয় ও বিলেপন প্রদ[ন এবং কম্বল, অন, রত্ব ও নানারূপ 

বনজ সমপণ পূর্বাক ছ্িদম্প ঠীর অচ্চন1. করিতে হয় | ১৯. মাঘ ক্সানে কন্থা, আগ্ছাদন 

বসন ও পাকা অর্পণ করিতে হু । হেন্বপ! এইরূপ নিয়মে মাঘ মাসে দান করিলে 
৪৪৮১৬ ৃ ০৩0 

নস্তর মাঘ-স্গানের, নিতাতা কথিত হইতেছে ।- রি খুর্জোনত 



৮৮০ জীীহরিভক্তিবিলাসঃ। [১৪শ বিলাসঃ। 

কিঞ তত্রৈব শ্রীদতাত্রেয় কার্ভবীর্য]সংবাদে ।-- 

অমাঘন্নায়িনাং নৃখাং নিক্ষলং জন্মকীর্ভনম্। অক্র্ধ্যগগনং যদবদচন্ত্রমুড়মণ্ডুলম্। 
ত্য ভাতি সৎকর্ম মাঘঙ্গানং বিনা নৃপ। বুদ্ধদা ইব তোয়েষু পুত্িক। ইব জন্তযু। 

জায়স্তে মরণায়ৈব মাঘন্নানবিবর্জিতাঃ ॥ ১১ ॥ 
কিঞ্চ।--ব্রতদানতপোভিশ্চ ন তথা প্রীয়তে হরিঃ| মাঘে মজ্জনমাত্রেণ যথ। প্রীণাতি মাধবঃ। 

কিঞ্চ।- প্রীতয়ে বাস্থদেবন্য মাঘন্ানং প্রকীন্তিতম্॥ ২২॥ 
অথ তত্রাধিকী রিনির্ণয়ঃ| 

পান্মে তত্রৈব।-_ 
সর্ধেহধিকারিণো হাত্র বিভক্ত যথা নৃপ। সর্বেষাং স্বর্গদে। মাঘঃ সর্বেষাং পাপনাশন? ॥ 

অতএব ভবিষ্যোতরে তত্ৈব 1 
ব্রহ্মচারী গুহন্থশ্চ বান গ্রস্থোইথ ভিক্ষুকঃ| প্রাতঃ সর্ব প্রখংসস্তি নদ! মাঘন্য মজ্জনম্ ॥ ২৪ 

__ গুততিকা: কুক্মকীট বিশেষাঃ সম্ভোজন্মমরণাঃ | এবং মাঁঘঙ্গানাভাবেন জন্মকন্মাদিবৈফপ্যারি- 
্যন্ব' সাধিতম্॥ ২১ ॥ অধুন| ভগবত্তোষণত্বাৎ পরমনিত্যত্বমাহ ্রতেতি সার্ধেন ॥ ২২। 

অন্তর মাঘন্নানে। বিষ্ণভক্তাবিতি দৃষ্টান্তেন মাঘন্গানস্তাপি বিষ্ভক্তিত্বমভিপ্রেতম্॥ ২৩॥ 

প্রাতমজ্জনম্ ॥ ২৪ ॥ নরঃ পুরুষঃ | ২৫ ॥ 

প্রকরণেই লিবিত আছে, মাঁঘমাসে প্রয়াগ, বা! কুরুক্ষেত্র প্রাপ্ত হইয়া অথবা অন্য যে 
স্থানেই হউক্ না কেন, প্রত্যহ স্নান করা কর্তব্য। 'এইরূপ শ্রত্যুক্তি প্রসিদ্ধ আছে। 
আরও লিখিত আছে, বিধানে মাঘ মাসে ন্নান করা অবশা উচিত। পদ্মপুরাণে 

লিখিত আছে, মাঘমাসে ন্নান করা কি নকাম কি নিষ্ধাম দক্যুলরই কর্তব্য। উল্ত পুরাণের 

দত্তাত্রেম-কার্তবীর্ধ্য বাদে আরও লিখিত আছে, মাঘমাঁসে স্নান না করিলে তাহার জন্ম. 
ধারণই বুথা। হে রাঁজন্! আদিতামগ্ডল, চন্দ্রমগ্ডল ও নক্ষত্রমণ্ডুল ব্যতীত যেরূপ 

নছোমার্গের শোভ। হয় না, সেইরূপ মাঘন্নান ভিন্ন9 সংক্রিয়ার শোভা হয় না। যেরূপ 

জলমধ্যে বুদ ও জন্তমখ্যে পুতিকা! (ন্শ্মকীটবিশেষ ) জন্ম গ্রহণ পূর্বক স্তই দেহত্যাগ 
করে, তদ্দরপ মাঘ-নান-ব্জ্িত ব্যক্তিরাও জন্ম পরিগ্রহ করিয়া মৃতম্বরূপ হইয়া! থাকে। অর্থাং 

মাধন্সান ভিন্ন তাহাদিগের জন্ম ও কর্ম সমত্তই নিক্ষল হয়।১১। আরও লিধিত আছে, 

মাঘগ্লানকারীর প্রতি হরি যেমন সন্তোষ লাভ করেন, কি ব্রত, কি দান, কি তপঃ কি ছুতেই 

সেরূপ সন্তষ্টহন না। কেবলমাত্র প্রীঃ্রির প্রীতার্থ মাঘ-গান বর্ণিত কইল। ২২। 

অতঃপর মাধন্নানে অধিকারি নিরূপণ হইতেছে ।-__পদ্পপুরাণে পূর্বোক্ত গ্রকরণে লিখিত 
আছে, হে নৃপ! হরিভক্তিতে যেক্ূপ সকলেই অধিকারী, সেইরূপ মাধমাস সর্বজন সন্বদ্ধেই 

হাপ্রদ ও সর্ধবজন সম্বন্ধেই পাতকন্বাসকর । ২৩। ভবিষ্যোত্বরপুরাণে পূর্বোক স্থলে লিখি 

আছে, ব্রহ্মচারী, গৃহী, বানগ্রস্থ ও ভিক্ষু ইহার] সর্বদ! মাঘ মাসের প্রাভঃঙানের জাদর 

করেন।'২৪। মম্পূর্ণ মাঘ মাঁস পবিত্র ভীর্থে নান করিলে কি বালক, কি যুবা কি বৃষ্ধ। কি 



১৪শ বিলাসঃ। স্রী্ীহরিভক্তিবিলানঃ। ৮৮১ 

. বালাস্তরুণকা বৃদ্ধা নরনারীনপুংসকাঃ। শ্গাত্বা! মাঘং গুভে তীর্থে প্রাপ্ন বস্তীপ্সিতং ফলম্। 
ব্রাহ্মণ: ক্ষত্রিয়ো বৈশ্টে। মন্ত্রব হ্নানমাচরেহ। তৃষ্কীমেব তু শূদ্রন্থ স্রীণাঞ্চ কুরুনন্দন | ২৫॥ 

অথমাযমাহাজ্মাম্। 

তত্র কাত্যায়নঃ | _ 

মাঘন্নারী নরো! যঃ স্তান্ধ,গঁতিং নৈব পশ্ঠতি। তন্নান্তি মানুষে লোকে কিৰিষং ফন শৌধয়ে।॥ 

ভবিষ্যোত্তরে তত্রৈব।-- 

মাঘমাসে বাটন্ত্যাপঃ কিঞ্চদত্যুদিতে রবৌ। ক্রক্ষদ্বং বা! স্থরাপংবা কং পতন্তং পুনীমহে ॥ 
প্রাসাদ ত্র সৌবর্ণাঃ স্িযস্চাপ সরস! যথা! । দধিকুল্যাস্তথা যর নদ্যঃ পায়সকর্দামাঃ | 

তত্র তে যাস্তি মজ্জন্তি যে মাঘে ভাক্করোদয়ে ॥ 

কিঞ্চ।_পিতৃপিতামহৈঃ সাদ্ধং তথৈব প্রপিতাণহৈঃ | মাতৃমাতামহৈ: সার্ধং বুদ্ধমাতামহৈস্তথা ॥ 

একবিংশকুলৈঃ সার্ধং ভোগান্ ভুক্ত। ঘথেপ্সিতান্। মাঘমান্থ্যবসি ন্নাত্বা বিফ্চলোকং স গচ্ছতি ॥ 
যে! মাঘমা্থ্যষসি হুূর্ধ্যকরাভিতাঘ্রে, স্নানং সমাচরতি চারু-নদীপ্রবাহে। 

উদ্ধৃত্য সপ্চপুরুষান্ পিতৃমাতৃতশ্চ, স্ব, প্রয়াত্যমলদেহধরো৷ নরোহসৌ | 
পপ পপ পা 

তৎসমো বিষ ভক্তো নান্তীতি পরমগ্ডহমেতৎ। ত্বং শৃথ্বিতি ভাবঃ। ২৬॥ ॥ বৈফবানি ব্রতানি 
০ শাসিত পপ শশী শপ 

স্্রীজাতি, কিক্লীৰ সকলেই হ অভিলাধা্ুর্ূপ ফল লাভ করিয়া থাকে । হে (কৌরব! ব্রাহ্মণ, 

ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যগণ মন্ত্রপাঠ পূর্বক স্নান করিবেন; কিন্তু শূত্র ও নারীজাতির পক্ষে মন্ত্রপাঠ 

নাই, কেবলমাত্র মৌনাৰলম্বন করিয়া! শ্নান করিতে হয়। ২৫। 

অনন্তর মাঘমাহাত্মা বিবুত হইতেছে ।-_-কাত্যায়ন খষির উক্তি আছে, যে ব্যক্তি মাঘন্বায়ী, 

তাহাকে দুর্গত প্রাপ্ত হইতে হয় না । মন্ত্যলোকে তাদৃশ পাপ দৃষ্ট হয় না, যাহা মাঘন্নান ঘারা 

ধবংন না হয়। ভবিষ্যোত্তরে পূর্বোক্ত প্রসঙ্গেই বর্ণিত আছে, মাঘমাসে অরুণোদয়-সময়ে 

সলিলরাশি হ্টতৈ এই কথ! উচ্চ।রিত হয় যে, “কোন্ ব্যক্তি ব্রদ্মহত্যা করিয়াছে? কে স্থ্রা 

পান করিয়াছে? কে পতির্তঁ হইয়াছে? আমরা তাহাদিগের শুদ্ধিবিধান করিব” যে স্থানে 

মন্দির সকল স্বর্ণ নির্মিত, অপ্দরাগণই যে স্থানের রমণী, যে স্থানে দধিকুল্যা শোতা৷ পায় এবং 

পায়সই ষে স্থানের নদীপন্ক, মাঘমাঁসে অরুণোদয়ন্নায়ীরা৷ সেই ধামে গমন করে । আরও লিখিত 
আছে, মাঘমাসের প্রভাতে স্নান করিলে পিতা, পিতামহ, গ্রপিতামহ, মাতা, মাতামহ, বৃদ্ধ" 

প্রমাতামহ ও একবিংশঠিকূল সহ অভিলাধাঙ্গরূপ ভোগ সম্ভোগ করত বৈকুধামে গমন 
করে। যখন মাথমাসের অরুণোদয়-সময়ে পূর্ববদিক্ তাতবর্ণে রঞ্জিত হয়, তখন মনোরম নদী- 

প্রবাহে স্নান করিলে স্বীয় পিতৃ-মাতৃ-সহ দিব্য দেহ পরিগ্রহ করিয়া অমরপুরে গতি লাভ 

করিতে পারে। গঞ্ুড়পুরাণে নারদেন্্র-নংবাদে লিখিত আছে, হে দেবসত্তম ! মাঘমাস অতি 

দুপ্রাপ্য এবং বৈষ্ণব, দেবতা, খধি ও মুনিজনের পরমগ্রীতিপদ ॥ হে শচীপতে ! এই মাঘমাস 

শ্রহরির অধিকতর প্রীতিকর। যাবতীয় মামের মধ্যে এই মাসই প্রধান। হে অমরেশ!. 

পৌষী পৌরর্মাসীর পর হইতে পুনর্্ার- পূর্ণিমাগমন পর্য সময়কে মাধমাস বলা যায়| এ 
৯১১ 



৮৮২ ৰ শ্রীীহরিতভিবিলাসঃ | [ ১৪শ বিজাঁদঃ। 

' সৌপর্ণে শ্রীনারদেন্ সংবাদে ।__ 
ুর্নভো মাঘমাসন্ত বৈষ্ণবানামতিপ্রিয়ঃ। দেবতানাম্বীণাঞ্চ মুনীনাং সথরনায়ক। 
বিশেষেণ শচীনাথ মাধবস্যাতিবন্তরভঃ। অধিকো মাঘমাসন্ত মাসানাস্ত শচীপতে ॥ 
পৌধ্যাস্ত সমতীতায়াং যাবন্তবতি পূর্ণিমা । মাঘমাসম্ত দেবেন্ত্র পূজা বিফোর্বিবীয়তে।. 

' দ্বানং বিলেপনং ধৃপং নৈবেগ্যাদি চ শক্কিতঃ। মাঘমাসকৃতং বিষ্কৌঃ সর্বং ভবতি চাক্ষয়ম 
_ মাসাধ্ধং বা সমগ্রংবাদখাহং বা তর্ধকমূ। যথাশক্তা। হরেঃ পৃজাং কুর্বস়াপ্লোতি তৎপদম্॥ 
স্কান্দে রন্ষনারদ-সংবাে | - 

মাঘস্নানম্ত মাহাত্ম্য শৃধু ভাগবতপ্রিয়। ত্বংসমে! নাস্তি লোকেহন্মিন্ বিষ্কোর্ডকে1 মহামুনে ॥২৬ 
চক্রতীর্থে হরিং দৃষ্1 মথুরায়াঞ্চ কেশবম্। যৎ ফলং লভতে জন্তর্মঘন্নানেন তৎ ফলম্॥ 

জিতেন্দিয়ঃ শান্তমনাঃ সদাচারেণ সংযুতঃ | ন্নানং করোতি যো! মাঘে সংসারী ন ভবেৎ পুনঃ । 

ও'কারঃ সর্বববেদানাং যথাদৌ৷ পরিগীয়তে। তথা বিষ্ুব্রতানাস্ত মাঘন্গানং মহামুনে ॥ ইত্যাদি 
কিঞ্চ তত্রৈবান্তত্র।-- 

মনসা'পি চিকীর্যস্তি মাঘন্লানস্ত যে নরাঃ। তে ঘোরং ন প্রযান্তস্তি সংসারদুঃখসংকুলম্ ॥ 

সৌরিমার্গং মহাঘোরং যমদৃতান্ যমস্তথ!। স্বপ্রেহপি ন হি পশ্থ্তি মাঘসানরত| নরাঃ ॥ 
যদীচ্ছে্বিষ্ণন! বাসং স্থতান্ সম্পদমাত্সনঃ | মাঁঘস্সানং তদ] কাঁধ্যং বর্ষে বর্ষে চ নারদ ॥ 

ব্রতানি বৈষ্ণবানীহ মনদাপি চিকীর্যতি। তত্তন্ত বিলয়ং যাতি পাপং জন্মশতোস্তবম্ ॥ ২৭ 

মাঘন্ননাদীনি। ইহ ভারতে বর্ষে: যদ্ব৷ অন্মিন্ মাঘমাসে রিষ ,দেশেইন্তান্তপি ব্রতানি একভক্তা- 

দীনি যাশ্চকীর্যতি। তন্ত তন্মহাপাতকাদিকম্॥ ২৭॥ পদমেবাহ স্থানমিতি | ২৮| ২৮| নথ স্বান_ 

কালেই যখাবিধানে হরির অর্চনা কর! উচিত। এই মাসে শ্রীহরিকে স্নান করাইলে এবং 
সাধ্যান্সারে.বিলেপন, ধূপ ও নৈবেছ্ প্রভৃতি প্রদান করিলে এ সমস্ত অক্ষয় হয়। সম্পূর্ণ 

মাঘমাস,কিংবা অর্ধ মান বা দশ দিন অথবা পাঁচ দিন মাত্রও সাধ্যাহুলারে হরির অচ্চন! করিলে 

ত্দীয় ধামে গতি লাভ হয়। স্বন্দপুরাণে ব্রক্মনারদ সংবাদে লিখিত আছে, হে ভাগবতপ্রিয 
নারদ! ত্বৎ্সদৃশ হরিভক্ত.ইহধামে দ্বিতীয় নাই। অতএব মাঘ-মাহাত্ব্য বর্ণন করি, অবধান 
কর।২৬। চক্রতীর্থে হরিকে এবং মথুরাপুরে কেশবকে দেখিলে যে ফল হয়,মাঘন্নাযী ব্যক্তি সেই 
'ফল লাভ করেন। জিতেত্দ্ি়/শান্তমন। ও সদাচারনিষ্ঠ হইয় মাঘমাসে স্নান করিলে আর পুনরায় 

সংসারে জন্মধারণ করিতে হয় না। হে মহর্ষে! প্রণব যেব্ধপ বেদের আদি, দেইক্ধপ যাবতীয় 
হরিব্রতের মধ্যে মাতঙ্গানরূপ ব্রতই আদিম। উক্ত প্রকরণে এবং অন্তত্র আরও লিখিত আছে, 

মনে মনেও মাঘনানের বাদনা করিলে ঘোর ক্লেশসস্কুল সংসার হইতে পরিত্রাণ লা হয় । ম্বপ্রেও 

মাঘন্গায়ীদিগকে মহাঘোর শমনমার্গ, শমনদূত বা! শমনরাজকে দর্শন করিতে হয় ন1। হে দেবর্ষে. 

বিষু-মহবাসে অভিলাষ থাকিলে অথবা সন্তান বা সম্পত্তির অভিলাষ হইলে বর্ষে বর্ষে মাঙ্গান: 
কর। বিধ্বেয়। ঘিনি ইহধামে মনে মনেও হরিব্রত সাধনের বাদনা করেন,তাহার শত-্বস্মার্ছিত 

পরী গাকপুঞ বিধব্ত হয়।২৭। ব্রতবান্ হইয়া নিরন্তর, সংযতচিতে মাঘমামে (নিতা) হান করিলে 

নথ 
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মাঘন্গানং নরঃ কহ! সদ দাস্তমন। ব্রতী । গ্রাপ্জোতি চ পদৎ বিষ্কোঃ স্থানং ভ্রিলোক্যবন্দিতম্। 

কৃত্ব। ভূরি মহপাপং জ।নতোহজ্ঞানতোহপি বা। মাঘন্ানেন বিপ্রেন্ধ দহূতে তৃলরাশিবৎ | 

কর্মণ। মনন। বাচা যৎ পাপং সমুপাঙ্জিতম্। দহ্তে নাত্র সন্দেহে মাঘস্নানেন নারদ ॥ 

ন্বানং দানং জপে। হোম: সমুদ্দিন্ত জনার্দনম্। নবৈর্ধৎ ক্রিয়তে মাঘে তদনন্তফলং স্মৃতম্।২৮ ॥ 

বিভবে সতি যে৷ মোহান্ন কুর্ধ্যািধিবিপ্তরম। ন তৎ ফলমবাপ্পোতি যে! লোভাক্রান্তমানসঃ | 

যে ভবিষ্যস্তি যেইতীত। আকল্পং পুরুষাঃ কুলে। তাংস্তারয়ূতি বিপ্রেন্্র মাঘস্নানেন মাধবঃ ॥২৯॥ 

তপ্রাঞ্ধে মাঘমাসে তু তপস্বিজনবন্লভে । বিলয়ং যান্তি পাপানি তমঃ স্্ধ্যোদয়ে ষথ। ॥ 

যুতিবৎ পথি গচ্ছেত মৌনী পৈশুন্যবর্জিতঃ ॥ ৩* ॥ 

যদীচ্ছেৎ বিপুলান্ ভোগান্ বৈষ্ণবং পদমব্যয়ং। মহানদীজলে স্বাত্া! ইতরে বাপি নারদ। 
্নাপয়িত্বা হরিং ভক্ত্যা পুজয়েত,লসীদদলৈঃ ॥ ৩১। 

রক্মবৈবর্তে শ্রীস্থতশৌনক-সংবাদে ।-_ 
ন মাঘযাগ-নানন্ত সমমন্যনগৃদহ। তপঃ কিমপি তত্বার্থবেদিনে। মুনয়ে। বিঃ ॥ 
শীতকালে স্থশীতেন জণেন স্বং বপুনরঃ। প্রক্ষাল্য সদ্যো নিয়তং বিশো।ধয়তি ছুফতমূ॥ 

মাত্রেণৈব সর্ববসিদ্ধেঃ কিং দানাদিন তত্রাহ বিভব ইতি। শক্তৌ বিত্রশাঠ্যেন ফলং ন সম্যক্ 

সিধ্যেদ্দিতি ভাবঃ॥ ২৯॥ মাহাত্মকথনান্তরে চ মাঘপ্রাতঃ্নানার্থগমনবিধিমাহ যতিবদিতি | 

হিংসাদিশূন্ত:। মৌনী ভগবন্নামকীর্তনাতিরিক্রবচনরহিতঃ বিশেষতঃ পৈশুন্তেন মাঘকৃত্য- 
ত্যাগাদিপরদে।যস্থচনেন বজ্জিতে। হীনঃ সন্ পথি গচ্ছেৎ। যছ। মাহাজ্যমেবাহ মাঘনানতঃ। যথা 

মাঘে সংপ্র।প্তে সতি সর্ধ্বোইপি জনঃ যতিবৎ মৌনী আত্মারা মত্বাদি-মুনি-ধর্মযুক্তঃ সন, অতএব 

পৈশুন্যবঞ্জিতঃ সন্ পথি সন্মার্গে গস্ছেৎ। সংযত ইতি পাঠেইপি তাদৃগেবার্থঃ ॥ ৩০ ॥ যদীচ্ছেতদ। 

_পুজয়েদিতি সার্ধেনাহয়ঃ | ৩১ ॥ দাস; কৈবর্তঃ তশ্ত সততজলচারিত্বেন ম্বতএব দ্ানস্থখং 

জিতুবলপুত্্য হরিপদ লাভ করিতে পারে। হে ধ্জিমধম! মাঘনায়ীর জ্ঞানাজ্ঞানকৃত তৃরি, 
ভূরি মহাপা তকও তুলরাশিবৎ ভন্মীভূত হয়। হে দেবর্ষে! মাঘন্ান করিলে নিঃদন্দেহ কন্দঞজ, 

মনোজ ও বাক্য ত্রিবিধ পাপ তন্মীভূত হইয়। থাকে। খধিগণ কর্তৃক স্বত আছে যে, জনার্দনের 

উদ্দেশে মাঘমাসে স্নান, দান, জপ ব। হোম প্রভৃতি করিলে তৎসমস্ত অনন্ত ফল প্রদান করে।২৮। 

সম্পত্তি বিদ্যমানেও মোহবশে লুব্ধ হইয়। ব্যয়সংক্ষেপ করত কার্ধ/ করিলে তাহা নিক্ষল হয় $, 
হে হ্বিজসত্তম ! বংশে একজন মাঘন্নায়ী হইলে কল্পকাল যাবৎ সেই বংশে যত পুরুষ জন্মগ্রহণ 
করিবে ও যাহারা পূর্ব জন্মিয়াছে, হরি তাহাদিগকে পরত্রাণ করেন। ২৯। আদিত্যোদয়ে 

যেমন তিষিররাশি বিদুরিত হয়, তদ্রপ তাপসজনবল্লভ মাঘম।স সমাগত হইলে পাতকপুঞ্তও 

বিধ্বস্ত হইয়া যায়। মাঘন্গাদার্থ পধিগমনকালে যতিবৎ পৈশুন্য (পরদোষ কীর্তন ) বর্জিত হইয়া 
মৌনভাব ধারণ করিতে হয়। ৩, | হে দেবর্ধে! বিপুল ভোগ বা অনশ্বর হরিধাম প্রাপ্তির 
রাসন! থাকিলে মহানদী-সলিলে বা৷ অন্ত জে শ্বয়ং ্ানপূর্ববক কেশব দেবকে ক্গান করাইয়া. 
তুলসীদগ. বারা. ভক্তি সহকারে অর্চন! করিবে ।৩১। ব্রদ্ধবৈবর্তে হৃত-শৌনক-সংবাদে 
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বি ।-- 

পি শুদ্রোহপি দাসোহপি মাঘঙ্গানপরায়ণঃ | প্রেকে। মুখাতমে| বিপ্রে। ন তু তদিমুখে। ক । 

ত্র সাক্ষাদ্দিনাধীশে! ভবেছুদয়মাস্থিতঃ | ততঃ কিমপরং নাম প্রণস্যং ধর্মনাধনম্ 1৩২ ॥ 

মাঘন্নানং সমুদ্দিশ্যোধনি গেহাৎ সমুখিতঃ | 

যাঁবং পদান্তশ্বমেধসমানি স্থ্যদ্দদীতি ষঃ॥ যথা যথা! পুমান্ মাঘে প্রাতরুথায় ধাঁবতি। 

তথ৷ তথাহতৃক্ত কন্ম*সংক্ষয়াদ্দয়তে যম: ॥ যংফলং কপিলাদানে কুরুক্ষেত্র রবিগ্রহে । 

তদবশ্তমবাপ্সোতি মাঘন্নানং করোতি যঃ ॥ ৩৩॥ 

পানে ভূমিখণ্ডে শ্রীবশিষ্ঠদিলীপনংবাদে ।-_ 

সম্যগুক্তং পরং শ্রেয়ো লোকদঘয়হিতাবহম্। নির্খলীকরণং তেন মুনীনাং বনবালিনাম্ ॥ 

__ জতুতুক্কামিণীনাং যে ্ত্যামত্বিমথগ্ডিতাম্। কাময়ন্তে মৃগার্কে তে স্লোতপি স্নান্ত সর্ববদা ॥ 

নিখ্যেত। সোহপি যদি মাঘানং নিয়মেন করোতীতার্থঃ। অথবা অন্ত্যজত্বে তাৎপধ্যমূ। 

মুখ্যতম: সর্ববেদার্থতত্বজো| বিপ্রঃ প্রোক্তঃ। উঃমাস্থিত ইতি কিঞ্চিদতু।দিতে রবাবিতি 

্লানকালাভি প্রায়েণ ॥৩২॥ যাবস্তি পদানি যো দদাতি ন্থস্ততি তম্য তাবন্তি পদানি অশ্বমেধযজ্ঞ- 

সমানি স্থ্যরিহ্যর্থ; | য ইতি অধিকার্ধানপেক্ষয়। ঘুঃ কশ্চিদিতি ভাবঃ। অভুক্তানাং নরকপাতনা- 

দিন৷ অকুতভোগানামপি কর্দাৎ সম্যক্ ক্ষতাদ্ধেতো: ॥৩০॥ কদাচিন্মাঘে মৃগয়ার্থং বনপ্রবিষ্টেন 

রাত্র বনান্তরেবৌবিতেন প্রাতত্ততো নিবৃত্তেন রাজ্ঞ! দিলীপেন পথি গচ্ছতো বান পরস্থমূনে- 

রাজয়া সরসি ন্নাত্ব। গৃহমাগত্য তন্মস্ক্ং মাঘমাহাত্মাং সবিস্ময়ং পরিপৃষ্টন্ তং প্রতি বাক্যং 

লিখিত আছে, হে ভূগুকুনতিলক ! ততবার্থাবৎ মুনিগণ মাঘন্নানদদৃশ অন্ত কোন তপন্তাই 

বিদিত নহেন। শীতখ্খতুতে শীতলসলিলে নিজদেহ সদ্য; প্রক্ষালন করিলে নিয়ত দুষ্চতের 

পরিশুদ্ধি হয়। আরও পিখিত আছে, মাঘমাসে যথানিয়মে সান করিলে শূদ্র বা কৈবর্তও 

সর্ববেদার্ঘবিদ্ ব্রাহ্মণ বলিয়| কীর্তিত হইতে পাঁরে, কিন্ত ব্রাহ্মণ হইয়! মাঘন্গানবিমুখ হইলে 

গ্রাধান্ত লাভ করিতে পারিবেন না। দিনপতি স্্ধ্যদেবের ইঈষছুদয়কাল ব্যতীত মাঘশ্নানার্থ 

ধর্মসাধন-বিষয়ে প্রশস্ত কাল আর নাই। ৩২। মাধস্ানোদ্দেশে উধাতেই গৃহ হইতে উিত 

(নিষ্কান্ত) হইতে হয়। মাঘঙ্গানোদেশে যত পদ গমন কর! যার,তত পদেই অশ্বমেধ-ফম লাভ হয় 

মাথন্মানার্থ গাত্রোখান পূর্বক যত পদ প্রধাবিত হওয়া যায়, তত পরক্ষেপেই মকৃতভোগ কর্ম 

সকলেরও ক্ষয় হইয়। যায়, স্থতরাং শমনরাজ সেই ব্যঞ্ির প্রতি দয়। প্রকাশ করিয়! থাকেন। 

কুরুক্ষেত্র তূর্ধ্যগ্রহণ-কালে কপিলাদান করিলে যে ফল হয়, মাঘমাসে নিত্য-ন্ান: করিলে 

নিঃসন্দেহ সেই ফল প্রাপ্ত হইতে পারে। ৩৩। পদ্মপুরাণে ভূমিখণ্ডে বশিষ্ঠ-দিলীপ-দংবাদে আছে 

(কোন সময়ে মাঘ মাসে নরপতি দিলীপ মৃগযার্থ বনমখো প্রবেশ করিয়া রাত্রে তথায় অবস্থিতি 

করেন। পরদিন প্রভাতে গমনকালে পথিমধ্যে জনৈক বান গ্রন্থ খধির আদেশে সরসীরপিলে 

'আ্বান করিয়া দ্বগৃহে প্রস্থান করেন। অনন্তর বশিষ্ঠ-সকাশে পূর্ব্েক্তে খধিপ্রোক্ত মাঘমাহাত্মোর 

বিষয় সবিন্ময়টিতে প্রশ্ন করিলে তগবান্ বপিষ্ঠ নরপতিকে বলিলেন, ) হে নৃপতে | সেই মুনি 



২৪শ বিলাসঃ। ] শ্রীক্রীহরিভক্তিবিলাসঃ। ৮৮৫ 

বিন বন্ধিং বিনা যজ্ঞমিষ্টাপূর্ধং বিনাপি যে। বাহ্ন্তি ্বর্গতিং স্ান্ত প্রাতন্মাঘে বহি্জলে। 
গোভূমিতিলবাসাংনি স্বর্ণধেস্্নকানি যে। অদবেচ্ছন্তি নাকং তে মাধে স্বান্ত নরাধিপ ॥ ৩৪ ॥ 

ভ্রিরাব্রেনুত্রতৈঃ কচ্ছৈ,ঃ পরাকৈশ্চ নিজাং তনৃম্। অশোদ্য্থন্তি যে স্বর্গং তপসি স্নান্ত তে সদ! ॥ 
হরেরচ্চ! তু বৈশাখে তপঃ পৃজা চ কার্তিক । তগঃ পৃজা তথা সনং ত্রয়ং মাঘে বিশিষ্যতে ॥৩ঃ 

কিঞ্চ | -. 

নিরক! হৃদিতিঃসনৌ মাঘান্ দ্বাদশ মানসে। পুত্রান্ সা ঘাদশাদিত্যান্ লেভে ব্রিলোক্যদীপকান্॥ 

সুভগ! রোহিণী মাঁঘাদ্দানশীল| হরুদ্বতী | শচী চ রূপসম্পন্ন। অনন্থয়! পতিব্রত। ॥ ৩১॥ 
উত্তমে বিষয়ে রাজন্ প্রাসাদে সাপ্তভৌমিকে ৷ তুমুলীরুতশোভাঢ্যে রত্বকৈঃ খচিতাজিরে । 
দ্বিপকর্ণমকুস্থদ্নে রূপবং্ত্রীজনাকুলে । গীতবাদিত্রনির্ধোষে মঙ্গল'চারশোভিতে । 

বেদধ্বনিপবিত্রে চ বিদ্বদ্িপ্রেরলঙ্কতে। স্থরার্চনরতে রম্যে সবাতিখিনিষেবিতে ॥ ৩৭ ॥ 

মুদিতান্তে বসস্তীহ যেঃ ন্বাতং মকরে রবৌ। ঘযৈদং বহুধ। মাথে মুরারিঃ পু'জতস্ত ঘৈ:) 

অম্যগুকমিত্যাদি | ক্র 5 ক্রু ভূকৃকামিন্তোহগ্পরসঃ প্রত্যাসত্তিং সস্তোগং ॥ ৩৪ ॥ ত্রিরাৈরিন্নুরতৈশ্চ 

1৩৫॥ মাঘাং মাঘ্গাদিকরণাৎ (৩৬; নাপ্তভৌমিকে উপধুীপরি রণিতসপ্টভূমিকে । তুমুলীকৃতয়। 

বাহু:ল্যনান্যোন্তসংকীর্ণয়। শে হয় যুক্তে।৩৭॥ কিঞ্চ যৈর্দহং তে চ বসম্তীতি পুর্বেণৈবাহ্নঃ। যদ 

তেষাং কিং বকবামিতি শেষ; . সবজ্ৈব হেতুঃ ধন্মবূলমিতি। নিষ্কামানাঞ্চ জ্ঞানং দদাতীতি তৎ]। 

বনবাদী তাপনগণের সমক্ষে পরম কল্যাণকর, উন হিতাবহ ও পবিত্রকর বিষয় সম্যক্ 
কীর্তন করিয়াছিলেন। ( আমি তাহ বলিতেছি, অবধান করুন্।) যাহারা যজ্ঞহুক্-রমণীগণের 

( অপ্পরািগের ) সহিত অখণ্ড ( অবিচ্ছেদ ) সম্ভোগের বাসন করেন, তাহারা মকররাশিস্থ 
সুর্য্য ( মাঘমাসে ) নিরন্তর শোতোজলে অবগাহন করুন্। অগ্নি ব্যতীত, হোমাদি ব্যতীত, 
যজ্ঞ ব্যতীত ও হই্টাপূর্ত ক্রিয়! বাতীত স্বর্গ লাভে ধাহাদিগের অিলাষ থাকে,তাহার! মাঘমাসে 

বহির্জলে ( নদ্যাদি শ্রোতোজলে ) প্রাঞ্চঃান করুন্। হে নরাধিপ! গো, ভূমি, তিল, বসন, 
স্বর্ণ, ধেন্ু ও অন্ন দান ব্যতিরেকে স্বর্গ-লোক লাভে ধাহার৷ অভিলাধী, তাহার! মাঘমাসে ম্বান 
করুন্। ৩৪ । ত্রিরাত্র, ইন্দুত্রত ( চাতন্দ্রায়ণ ), কচ্ছ, ও পরাক প্রভৃতি ব্রত সাধন দ্বারা স্বদেহ 

শোষণ ন! করিয়! স্বর্গগাভে ধাহাধিগের বাসনা থাকে, তাহারা মাঘমাসে নিরস্তর নান করুন্। 

বৈশাখমাসে হরিপৃজা কান্তিকে তপস্া! ও পৃজ! এবং মাঘে তপ, পুজ। ও স্নান এই তিন্টাই 
কর্তব্য বলিয়! নির্দিষ্ট । ৩৫ । আরও পিখিত আছে যে, অদিতি দ্বাদশ বর্ষ পর্যান্ত প্রতি মাঘমাসে 

নিরাহারে থাকিয়৷ মানসসরোবরে স্নান করিয়াছিলেন, সেই ফলে ত্রিভূবন প্রকাশক দ্বাদশ 

আদিত্যকে পুত্র প্রাপ্ত হন। মাঘন্নানের ফলেই রোহিনী ভাগ্যবতী, অরুত্ধতী দানশীলা, শচী 

রূপবতী এবং অননুয়! পতিতা হইয়াছেন। ৩১। হে নৃপ! যাহা তুমূলীক্কত (বিবিধ) 
শোতায় স্থশোভিত, যাহার প্রাঙ্গণভূমি বিবিধ রত্বে খচিত, যাহ! গ্জকর্ণের আন্দোলন-বাযুতে 

সমাকীর্ণ, রূপবতী রমণীগণে পরিব্যাপ্ত, গীতবাদিত্রনিনাদে নিনাদিত, মঙ্গলাচারে সমলক্কৃত, 
বোধ্বনি দ্বারা পবিজিত। বিঘন্মগুলীতে সমলঙ্বত, . দেবপূজামহোত্সবে সমাকুল, রমণীয় ও 



৮৮৬ শ্রীহরিভক্তিবিলাসঃ। [.১৪শ বিলামঃ। 

ইষ্টবস্পরিত্যাগারজিয়মন্য চ পালনাৎ। ধর্মমূলং সদা মাঘঃ পাপমুলং নিকুত্ততি ॥ 
এতদেব পরং পথ্যমর্থমূলঞ্চ কীন্তিতম্। কামমুলং ফলদবারং নিফামজ্ঞানদ; সম! ॥ ৩%॥ 

যে লোকা দানশীলানাং যে লোকা বিপিনৌকসাম্।, 
লোকা ধেহতিথিভকানাং তে মাঘস্গারিনাং নূণাম্ ॥ 

দেবলোকান্িবর্ভন্তে গুণ্যেরষ্ৈঃ পরন্তপ।' কদাচিৎ ন নিবর্তপ্তে মীঘন্নানরতা দিব; ॥ 

নাত; পরতরং কিঞ্চিৎ পবিভ্রং গাপনাশনম্। এতদেব পরং পথ্যং সদ্যো। ছুরিতনাশনম্ ॥ 

বিদ্যাধরায় সঙ্গীত, তৃপ্ণ। মণিপর্্বতে। বিকুগুলায় চান্তপ্র দেবদুতেন ধীমত| ॥ 
ভূগুবিদ্যাধর-সংবাদে ।-- 

মাঘন্নানৈর্বিপন্নাশে! মাঘন্নানৈরঘক্ষযঃ|  সর্বব্রতাধিকে! মাঘঃ র্বনানফল প্রদঃ1৩৯॥ 
মাঘে। গর্জতি যাগেভ্যো৷ মাঘে। যোগাচ্চ গঞ্জতি । তীব্রাচ্চ তপসে। মাঘে! ভো৷ বিগ্তাধর গঙ্জতি ॥ 
পুদ্ধরে চ কুরক্ষেত্ে ব্্ধাবর্তে পৃথ্দকে। অবিমুক্তে প্রয়াগে চ গণাদাগরসঙ্গমে। 

যৎ ফলং দশভির্বর্ে: প্রাপ্যতে নিয়মৈর্নবৈঃ| তৎ ফলং লভতে মাথে হাহ নগীনান় সংশয়ঃ ॥ 

স্ব ্বরভোগে চিরং বা যেষাং মননি র্তৃতে | যত্র ক্কাপি জলে তৈস্ত স্নাতব্যং ং মৃগতাক্করে 1৪০1 

এবং চতুর প্রদ্বমুক্তং ॥ ৪৮॥ তত্র চাশেষধর্মুতে। মাঘা্গান্তাধিকোৎকর্ষমাহ থে লোক 
ইতি চতুর্ডি:॥ ৩৯। গল্্দতি অধিক্ষিপতি ততোইপি বিশিষ্ট ইত্যর্থ; 18০ রূগে দৌ সৌন্দধ্যে। স্থভ' 

নিরন্তর অভিথিগণে নিষেবিত, বিশাল রাজ্যের তাদৃশ তাদৃশ সাগ্তভৌমিক প্রাসাদে (মাত তালা 

রাজবাটাতে ) মাঘন্নায়ী ও মাঘমামে বহুবিধরূপে মুরারি-পুঞ্জকগণই প্রমুদিতচিত্তে অবস্থিতি 

করেন। ইট দ্রব্য বর্জন ও নিয়মপালন নিবন্ধন মাঘমান নিরস্তরই ধর্মের মুলম্বক্ষপ অর্থাৎ 

এই মাসে অভীষ্টবন্ত দেবন ত্যাগ করিতে হয় এবং যথাবিধি নিয়ম পাঁলন করিতে হয়, এই 
জন্যই মাঘমান সমস্ত ধর্ের মুলীভূত কারণ বলিয়া অভিহিত। এই মাম সমূলে পাতকসমূহ 
ছেদন করে। মাঘমাদই পরম পথ্যস্বরূপ, অর্থমূল, কামমূল ও ফলের দ্বারম্বরূপ, ইহা 
নিষ্ষধামগণের পক্ষে নিরন্তর-জ্ঞান প্র! ৩৮। দ্বাতৃগণ থে সমস্ত লোকে গমন করে, বনাশ্রমীরা 

যে লোক প্রাপ্ত হয়, অতিথিভক্তের! যে নমন্ত স্থানে প্রস্থান করে, মাঁঘ্নায়ী ব্যক্তিগণেরও 

সেই সমস্ত লোক লাভ হইয়া থাকে। হে পরম্থপ! অন্যান্ত' পুণ্য দ্বারা ( তৎফলভোগান্তে ) 
্বর্ধাম হইতে বিচ্যুত হইতে হয়, কিন্ত মাঘন্ায়ীকে কদাচ স্রপুর হইতে পরিত্রষ্ট হইতে হয় 

না। মাঘঙ্গান হইতে পবিত্র বা পাতকছারক অন্ত কিছু দৃষ্ট হয় না। ইহাই পরম ' থান্বরূপ 
এবং ইহাই সধ্যঃ পাতকনাশন। মণিগিরিতে তৃগুধধি বিদ।াধর সকাঁশে এবং ধীমান্ দেবদৃতও 
অগ্তত্র বিকুগডপসম্লিধানে এই বিষয় কীর্তন করিয্লাছিবেন। ভূগুবিষ্ভাধর-নংবাদে -লিধিত 

আছে যে, মাঘন্নান দ্বারাই বিপৎক্ষয়, ও মাঘন্গান দ্বারাই পাতকনাশ হয়। মাঘন্নানই সর্ব 
ব্রতাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ও সর্বপ্রকর-দান-ফল গ্রদ । ৫৯ । হে বিদ্যাধর ! কি যাগ, কি যোগ, কি তীব্র 
তগন্া সকলের উপরেই মাঘ গঙ্জন ( অধিক্ষেপ বা তিরস্কার ) করেন। দৃশবর্ষ যাবৎ পুফর, 

: কুরুক্ষে ব্্াবর্ত, পৃথক, অবিমু্ত (বারাণনী ),গরয়াগ, সিদ্ধুমঙ্ম এই মগ স্থলে নিয়মধান্ 



১৪শ বিলাসঃ। ] গ্প্রীহরিভক্তিবিলাঁসঃ। ৮৯৮৭ 

আন্ুরারোগ্যসম্প'ত্ী রূপে কুভগতা-গুণে। যেষাং মনোরথান্তৈস্ত ন ত্যাজাং মাঘমজ্জণম্॥ 

যে বিভাতি নরকাৰ্ধেরণারিদ্র্যান্ধেশ্চ নিত্যশঃ| নর্বথ! তৈঃ প্রযত্ধবেন মাঘে কার্ধ্যং নিমজ্জনম্। 

দারিদ্রাপাপণৌ াগ্যপ্থপ্রক্ষালনায় চ। মাঘঙ্গানায় চান্তোইস্তি উপায়ো দেবসত্তম। 
 শরদ্ধাহীনানি কর্খমাণি মতানাল্পফলানি বৈ। ফল" দাতি সম্পূর্ণৎ মাঘন্নানং যথা তথা ॥ ৪১॥ 
'অকামে! ব! সকামে। ব। যত্র কাপি বহিজ্জলে। ইহামুত্র চ ছুঃখানি মাঘঙ্ায়ী ন বিন্দতি ॥ 

পক্ষত্বয়ে ষণ! চন্ত্র ক্ষীয়তে বর্ধতে তথা। পাঁতকং ক্ষীয়তে মাঘে পুণারাশিশ্চ বর্ধতে ॥ 

যথান্ধৌ খলু জায়ন্তে রত্বানি বিবিধানি চ। স্নানপুণ্যানি জামন্তে নরাণাং মাঘতস্তথ! ॥ 
আমুবি'ত্তকলত্রাণি সম্পদঃ প্রভবস্তিচ। কামধেন্র্যথা কামং চিন্তামণিশ্চ চিন্তিতমূ। 
মাঘন্নানং দদাতীহ তছৎ সর্বযনোরথান্॥ কতে তপঃ পরং জ্ঞানং ত্রেতায়াং যজনস্তথা। 

দ্বাপরে তু কলৌ দানং মাঘ: সর্ববযুগেষু চ ॥ ৪২ 1 
সর্ধেষাং সর্বববর্ণানামাশ্রমাণাঞ্চ ভূগপতে। মাঘন্নানন্ত ধর্মস্ত ধারাঁভিঃ খলু বর্ষতি ॥ 

তত্রৈব ্রীদততাত্রেয়-কার্ভবীর্ধযার্জুনসংবাদে ।__ 

গ্রীতয়ে বাস্থদেবস্ সর্বপাপাপন্থত্তয়ে। মাঘদ্গানং প্রকুব্বীত স্বর্গলাভায় মানবঃ। 

ন্ সমং ভবতে কিঞ্িঃৎ তেজঃ নৌরেণ তেজলা। তদ্বৎ ন্ানেন মাঘস্ত ন সম: ভ্রতুজাঃ ক্রিয়া: ॥ 
_কিং রক্ষিতেন দবেহেন ্বপুষ্টেন বলীয়সা। অঞ্চবেণ সজীর্পেন মাঘন্নানং বিন! ভবেৎ॥ ৪৩ | 

গতা জগথন্লভত। তদ্ধপে গুণে ॥ ৪১ ॥ বহিজ্জলে মাঘন্াযী ॥ € ৪২ | ॥ সর্বেষামা প্রমাণামিতি সখ সধদ্ধঃ 

যদ্ধা সর্ববেষামিতি বালবৃদ্ধাদীনামিত-বন্থা পরি পরিহত। ॥ ৪৩॥ দৌষশতব্যাপ্চমপি শরীরং মাঘনানেন 

 হুইম্। থাকিলে যে ফললাভ হয়, ম'ঘে তিন ধিন মাত্র স:ন করিলেই নিঃসন্দেহ তৎসমস্ত প্রাপ্ত 

হওয়া, যায়। ধাহাদিগের চিন্তে স্বর্গ ভোগের চিরবাঞ্চ। বিদ্যমান, মকররাশিঙ ভাস্করে 

যে কোন জলে স্নান কর! তাহাদিগের বিধেয়। ৪০ | ধাহারা পরমায়ু, নীরোগিতা, সম্পত্তি, 

সৌন্দর্য ও জগপ্রিয়তারূপ গুণে অভিলাষী, মাধঙ্গান ত্যাগ কর! তাহাদিগের কর্তব্য নহে? 
যাহারা নরকসাগর ও ছুঃখলাগর হইতে দর্বথ! ভীত, সর্ব যত্ব সহকারে মাঘ ন্নান কর! তাহা- 

দিগের কর্তব্য। হে দেবসত্রম | দুঃখ, পাতক ও অপৌভাগ্যরূপ পন্ক ধৌত করণার্থ মাঘ-্গান 
ব্যতিরেকে উপায়ান্তর নাই । কর্ম শ্রদ্ধাহীন হইলে অরফগ প্রদ হয় বলিয়। কথিত, কিন্তু যে 

রূপেই ক্রিয়মাণ হউক্ না, মাঘন্নান সম্পূর্ণ ফল দান করেন' ৪১। সকাম হইয়া! বা অকাম 

হইয়া যে কোনরূপে হউক্, মাঘমাসে বহিগ্দলে স্নান করিলে ইহ! বা পর ফোন লোকেই ক্লেশ 
ভোগ করিতে হয়.না। কৃষ্ণপক্ষে যেমন চন্দ্রের ক্ষয় ও শুরুপক্ষে বৃদ্ধি হয়, সেইরূপ মঘমাসে 

পাপ ক্ষীণ ও পুণ্যরাশি বর্ধিত হইয়! থাকে । সাগরে যেক্ধপ বিবিধরত্বের উৎপত্তি হয়,মাঘেও সেই-' 

রূপ মানবগণের সম্বন্ধে নানজ্রনিত বহ পুণ্য সঞ্জাত হয়, এবং আমু, ধন, ভার্যা! ও সম্পদ লাভ 

হইয়া থাকে। কামধ্জে যেক্ষপ কামন! পূরণ ও চিন্তামণি চিন্তিত_বস্ত অর্পণ করেন, মাঘন্নানও 

সেইনপ অখিল মনোরথ স্থনিদ্ধ করিয়া দেন। সত্যযুগে তপঃ ভ্রেতায় জান, দ্বাপরে যজন ও. 
কলিতে দান গ্রধান। কিন্ত মাঘননান সর্বযুগেই ভেষ্ঠ। ৪২1 হে রাঙ্গন্! মাধ।ন নিখিল বর্ণ ও 



৮৮৮ প্ীপ্রহরিভক্তিবিলাসঃ| [ ১৪শ বিলাস: । 

অস্থিপ্তস্ং স্াযুবদ্ধং মাংনক্ষতজলেপনম্। চর্মাবনদ্ধং ছূর্গন্ধি পূর্ণং মুত্রপুরীষয়োঃ। 

জরাশোকবিপদ্ধাপ্তং রোগমন্দিরমাঁতুরমূ। রলজন্বলমনিত্যঞ্চ সর্বদোষদমাশ্রয়ম্। 

পরোপতাপপাপার্তিপরপ্রোহ-পরের্যকম্। লোলুপং পিশুনং ক্রুরং কতদ্ং ক্ষণিকং তথ। 881 

পপ রং ছুর্দরং দু্টং দৌধত্রয়বিদূষিতম্। অশুচিত্রাবি সচ্ছিত্রং তাপত্রয়বিমোহিতম্। 

নিসর্গতোইধন্মরতং তৃষ্ণাশতসমাঁকুলমূ। কামক্রোধমহালোভ-নরকঘ্বারসংস্থিতম্। 

রুমি-বর্চন্ব-ভম্মাদি পরিণামে শুনাং হবিঃ। ঈদৃক্ শরীরকং ব্যর্থ, মাঘন্নানবিবর্জিতম্ | 

অবৈধ্ণবে! হতে! বিপ্রো। হতং শ্াহ্ধমযোগি চ। অশবদ্ধয়া হতং সর্ববং যৎ কৃতং গারলৌকিকম্। 

ইহ লোকে হতে। ন.ণাং দারিদ্রোণ যথা নৃপ। মনুষ্যাণাং তথা'জন্ম মাঘন্নানং বিন! হতম্ 1৪৫1 

মকরস্থে রব যে! হি ন স্বাত্যহ্দিতে রবৌ। কথং পাপৈঃ প্রমুচ্যেত স কথ, ত্রিদিবং ব্রজেৎ। 

্রঙ্মহা! হেমহারী চ স্ুুরাপো। গুরুতন্লগঃ। মাঘন্সাযী বিগাপঃ ন্তাৎ তৎসংসর্গী চ পঞ্চমঃ॥ 
মামাসে রান্তাপঃ কিঞিদত্যুদিতে রবৌ। বর্ষায় বা সথরাপংবা কং পতন পুনীমহে ॥ 

শে শত | শিস ও পপ | লি শী পাপে শপ পপ (সপ জল ০ শপ ৮ পাশা পে পাপা পপ এ. ৯ ০৭ সপ 

পরমোত্বমং সার্থক ভবেং, অগ্তথা তদ্ধারণমেব বার্থমিত্যাহ অস্থীতি ফড়ভিঃ। আতুরং 

বিবশং। রজন্বলং রক্জো গুণ প্রধানং | কর্শভূমৌমনুম্যজনন গ্রাপ্চেঃ পরেষামূপতাপাদয়ঃ তথ পরেধাং 

দ্রোহ; পরেষামীর্য। চ যন্যাথ তৎ। তত্রোপতাপে। নিদ্রাদিনা, পাপঞ্চ ক্রোধোৎপাদনাদ্দিনা, 

আর্তিঃ প্রহারাদিনা, দ্রোহ; অমঙ্গলচিস্তাদিন|। ঈর্ষা! চাক্ষান্তিঃ ॥ ৪৪ ॥ দোষত্রয়ং পিত্বাদি। 

কামাদি যন্নরকদ্ধারং ত্মিন্ সম্যক্ স্থিতং বর্কমানং। পরিণামে মরণে কৃম্যাদিবপম্। অতএব 

শুনাং হবিঃ পরমভক্ষাং 1৪৫॥ রবাবন্থদিতে সতীত্যত্রোক্তং ,ভবিষ্যোত্তরে চ ভাঙ্করোদয় ইত্যুকতং 

ষাবতীয় য় আশ্রমের স সম্দ্ধেই  ধর্্মধারা বর্ষকরেন। উন্ধ: স্থানেই দত্তাতরেয়- কার্রবী্যাঞ্জুন, 'সং সংবাদে 

লিখিত আছে, হরি প্রীতার্থ, নিখিল পাঁতক-বিনাশার্থ ও স্ব্গলাভার্থ মাঘঙ্নান কর। মানবগণের 

কর্তা: কোন তেজই যেবপ স্র্যাতেজের সদৃশ নহে, সেইব্প মাধস্নানের সহিত কোন যজ্জ- 
ক্রিয়ারই তুলন! হয় না। বিনা মাধনানে হৃষ্ট পুষ্ট বলিষ্ঠ দেহ রক্ষণে কি ফল? ৪৩।শরীর 
অস্থিস্তপ্তে নিবধ, স্বাযুবদ্ধ, মা'স-শোণি »লিপ্ত, চশ্মাবৃত, ছুর্গন্ধি, মলমৃত্রে পৃরিত, জরা-শোক' 

ব্যাপ্ত, বিপৎসস্কুল, ব্যাধিমন্দিরস্বরূপ, বিবশ, রজো গুণপ্রধান, অনিত্য ও সর্ধদোষের আধার। 

পরমস্তাগ, গাতক, পরপীড়ন, পরদ্রোহ ও ঈর্ষা এ সমস্তই' দেহ হইতে জন্মে। এই দেহ 

লোভের বশীভূত, পিশুন (খল), ক্রুর, কৃতর়, ক্ষণবিধ্বংসী, দুষ্পুরণীয়, দুর্ধঘর, ঘোষের 
আধার, পিত্তাদি-ত্রিদোধান্থিত, অপবিত্র, অণুচিভ্রাবী, ছিত্র-বিশিষ্ট, আধ্যাত্মিকাদি অ্রিতাপে 

বিমুখ হ্বতই অধর্শে লিপ্ত, ভৃষ্ণাশত-ব্যাপ্ত, নরকৈর দ্ার-্বরূপ, কামক্রোধাদিতে অধিষ্টিত 

এবং মরণাস্তে কৃমি, বিষ! ও তন্মন্বরপ, স্থতরাং তখন কুকুরের উপাদেয় ভক্ষ্য ;) অতএব 
এতাদৃশ দেহ মাঘন্নান-বজ্িত হইলে বিফল ননেহ নাই। হে রাজন্ ! ব্রাহ্মণ বিষুঃভক্তিহীন: 

হইলে, শ্রাদ্ধ অযথা প্রযুক্ত হইলে, পারলৌকিক ক্রিয়। অশ্রন্ধায় অস্থুঠিত হইলে যেক়প হত 
(বিফল) হয় এবং দারিত্র্য দ্বারা যেরূপ নরগণ সম্বন্ধে ইহলোক হত হইয়া! থাকে, মাঘক্নান-রহত 
মানব-জগ্মও দেইরপ.বিফল। ৪3। মকর কূর্ধ্যে ভাস্করদেবের অন্ুদয়.কালে- দান না করিলে 



১৪শ বিলাসঃ। ] স্ি্রীহরিভক্তিবিলাসঃ | ৮৮৯ 

উপপাপানি সর্ধাণি পাতকানি মহান্তি চ। ভন্মীভবন্তি সর্ববাণি মাঘঙ্গায়িনি মানবে ॥ 

বেপন্তে সর্বপাপানি মাঘমাসসমাগমাৎ। নাশকাগোইয়মম্মা কং যদি স্ান্যতি বারিণি | 

পাবকা ইব দীপান্তে মাধন্নানৈন'রোত্তমাঃ | বিমুক্তাঃ সর্ববপাপেভ্যো মেঘেভ্য ইৰ চন্দ্রমাঃ ॥৪৬। 

আর্রং শুং লঘু স্থুলং বাজ্মনঃকর্্মভিঃ কুতম্। মাঘন্নানং দহেৎ পাপং পাবকঃ লমিধে। যথা ॥ 

প্রামাদিকঞ্চ যৎ পাপং জ্ঞানাজ্ঞানকৃতঞ্চ যৎ। ন্নানমাত্রেণ তন্নশ্রেন্সকরস্থে দিবাকরে ॥ 

নিষ্পাপাস্্রিদিবং যান্তি পাপিষ্টা যান্তি শুদ্ধতাম্। সন্দেহোইত্র ন কর্তৃব্যে। মাঘঙ্সানে নরাধিপ ॥ 

এতদেব পরে! মন্ত্র এতচ্চ পরমন্তপঃ ' . প্রায়শ্চিত্ত পরঞ্চেতৎ মাঘস্নানমন্থতমম্ ॥ ৪৭ | 

নৃণাং জন্মান্তরাভ্যাসান্মাঘস্নানে মতির্ভবেৎ। 

অধ্যাত্ুজ্ঞানকৌশল্যং জন্মাভ্যাসাদঘথা ভবেৎ ॥ সংসারকর্দমানাঞ্চ প্রক্ষালনবিশারদম্। 

পাবনং পাবনানাঞ্চ মাঘক্ানমন্ুত্ধমম্ ॥ ন্নাস্তি মাঘে নর! রাজন্ সর্বাক।মফলপ্রদে। 

তে কথং ভূপ্ততে ভোগান্ চন্দ্রস্ধ্যগ্রহোপমান্ ॥ ৪৮ ॥ 

তথা পূর্ববমত্রাপি কিঞিদ ভ্যাদিতে রবাবিতি। এবমরুণোদয়কালমারভ্যার্দোদয়পর্যন্তং মাঘ প্রাতঃ- 

দ্ানকালোইবগন্তব্যঃ ॥ ৪৬ আর্জং সদ্যঃকৃতং, শুক্ষং চিরকৃতং ॥ ৪৭ | অতঃ অন্ধ্ত্বমং সর্ধ্বোর্তম- 

মিদমেবেত্যর্থঃ| চন্্রকূ্্য গ্রহয়োরুপমান্ তন্ভোগাতুল্যানিত্যর্থঃ ॥ ৪৯ |. মাঘগ্গানেন ন তুলয়স্তি 

সদৃশ! ন ভবস্তীতাথঃ ৷ তীর্থে চ মন্মাৎন্নানং তেন চ বিশেষতো। ন তুলয়ন্ত্যেব। একবিংশদিতি 

কির্ূপে পাতক মোচন হইবে, কিরূপেই বা সুরপুরে প্রয়াণ করিবে? মাধঙ্নান করিলে 

্রহ্মঘাতী, স্বর্ণস্তেয়ী, স্থরাপায়ী, গুরুদারগামী ও শী পাতকি-চতুষ্টয়ের সংসর্গী, এই পঞ্চ- 
বিধ ব্যক্তিও পাঁতক হইতে পরিজ্ঞাণ প্রাপ্ত হয়। “কোন্ ব্যক্তি ব্রহ্দী বধ করিয়!ছে, কে নুরাপান 

করিয়াছে, কে পতিত হইয়াছে, আমর! তাহাদিগের শুদ্ধি বিধান করিব |” মাঘমামে সুর্ধ্য- 

দেবের ঈবছুদয়সমগ্নে জনগর্ভ হইতে এই কথ। উচ্চারিত হয়। মাঘে প্রাতঃমান করিলে নিখিল 
উপপাপ ও দমুদায় মহাপাপ দগ্ধ হইয়| যায়। “মাঘ-সমাগম নিবন্ধন জলে দ্ান করিলে 

আমাদিগের ক্ষয়কাল উপস্থিত হইবে” এই মনে করিয়া পাতকরাশি কম্পিত হইতে থাকে। 

সাধুগণ মাঘঙ্গান বারা নিখিল পাতক হইতে উত্তীর্ণ হইয়! মেঘনির্ঘ,ক্ত উন্্রমার ন্যায় ও জগ্নিবৎ 
(সতেজে) প্রকাশিত হয়েন | ৪৬। বন্ধি দ্বার! যেরূপ কাষ্ঠ ভন্মীভূত হয়, সেইরূপ মাঘস্নানও 

বাকাজ, মনোজ ৪ কর্মজ, আধুনিক ও পুর্বকৃত, স্বল্প বা ভুরিপরিমিত যাবভীয় পাঁপই দগ্ধ 
করিয়। দেয়। মকররাশিগত সুর্যো নান করিলে তৎক্ষণাৎ প্রমাদকৃত নিখিল পাতক বিধ্বস্ত 

হয়। হে রাজন্! মাধনগান-ফলে নিশ্পাপীর স্বগপ্রাপ্তি ও পাপিষ্ঠগণের শুদ্ধিলাভ হয়, ইহাতে 

সংশয় করিবেন না। অত্যুত্তম মাৎন্নানই মহামন্ত্র পরম তপঃ ও পরম প্রাযশ্িততন্বরূপ | ৪৭। 
জন্মান্তরীয় অগ্থ্যাসবশে যেরূপ অধ্যাত্জ্ঞানের নৈপুণ্য দৃষ্ট হয়, তদ্রপ পূর্ববজন্মের অভ্যাসবশেই 
মাঘস্নানে মনষ্যের মতি জন্মে নিখিল পবিভ্রকারীরও পবিভ্রজনক অস্টযুত্ম মাহঙ্গান 
সংসারকগ পঞ্চের বিদুরণবিষয়ে হুক্ষ। হে নৃপ! ধাহারা সর্বকামদ মাঘমাসে ম্লান করেন, 
তাহারা. কিরূপে আর চম্্ধ্য-সদৃশ, ভোগ উপভোগ করিবেন 1 ॥ ৪৮ ॥ আরও লিখিত 

১১২ 
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কিঞ্চ।__ | 
নানবাপ্ডোহত্র তন্তাপ্তি পুরুষার্থো হি বশ্চন। নাক্ষীণং পাতকং কিঞিন্নাঘে মজ্জতি যো নরঃ 18৯1 

তুলয়ন্তি ন তেনাত্র ষজ্ঞাঃ সর্কের সদক্ষিণাঃ। মাঘন্গানেন রাজেন্দ্র তীর্থে চৈব বিশেষতঃ ॥ 

ন চান্যৎ স্বর্গনং কর্ধ ন চান্যৎ পাপনাখনম্। ন চান্তৎ মোক্ষদং চাত্র মাঘন্নানসমং ভুবি । 

কিঞ্চান্ত্র ।- 

একবিংশৎকুলৈঃ সার্ধং তৃক্ত। ভৌগান্ যথেপ্ষিতান্।মাথে মাসেহস্তসি ন্াত্ব। বিষ্ুলোকং স গচ্ছতি॥ 
'তত্রৈব কুগুবিকুগুলোপাখ্যানানন্তরম্ ।_ 

্রীকার্ডবীধ্য উ্াচ। 

হেতুন! কেন বিগ্রর্ষে মাঘঙ্গানে মহাতুতঃ| প্রভাবে! বর্ণিতে। নূনং তন্মে কণয় সুরত ॥ 

গতপাতে। যদেকেন দ্বিতীয়েন দিবং গতঃ। বৈশ্টে। মাঘজপুণেন ব্রহি মে তৎ কুতৃহলাৎ॥ 

্ীদত্াত্রেয় উবাচ । 

নিণর্গাৎ মলিলং মেধ্যং নির্মলং শুচি পাবনম্। মলহং পুরুষবাস্ ভ্রাবকং দাহকং তথা । 
ধারকং সর্ববভূতানাং পোষকং জীবনঞ্চ তং । আপো নারারণে। দেবঃ সর্বববেদেষু পঠ্যতে ॥৫*॥ 

গ্রহাণাঞ্চ যথ] সূর্যে নক্ষত্রাণাং ষথ! শশী। মাপানাং হি তথ। মাঘ: শ্রেটঃ সর্বেধু কন্মন্থ ॥ 
মকরস্থে রবৌ মাঘে প্রাতঃকালে তথামলে। গোৌশ্পদেইপি জলে দ্ানং স্বর্দং পাপিনামপি ॥ 

ঘোগোহযং দুল্পতে। বাজন্ ত্রেলোক্যে সচরাচরে। অস্মন্ মাসে ত্বশক্তোইপি স্বায়াদপি দিনত্রয়ম্॥ 
দ্যাৎ কিঞ্ধিদ্যথাশক্কি দারিদ্র্যাভাবমিচ্ছতি ৷ ত্রিন্নানেনাপি মাথে ্থ্যর্ধনিনো। দীর্ঘজীবিনং। 

পঞ্চ বা সপ্ত বাহানি চন্দবদ্দধ'ত ফলম্। 

পিতৃমাতৃভাধ্যাণাং প্রতোকং সপ্ততয়া একবিংশতিভি; : কুলৈঃ সহ। দ্রাবকং আর্রীকারকং | 

_দাহকং পানেনাজীর্ণনাশকমিত্য্থঃ ॥ ৫০ ॥ এবং স্বতএব মহা প্রভাবযুক্তং জং তত্র চ ভগবৎ- 

আছে, মাঘমাগে ন্নান করিলে কোনরূপ পুরুষার্থই অপ্রাপ্য থাকে না এবং কোনরূপ পাতকও 

অবিনষ্ট থাকিঝ।র সম্ভাবন! নাই। ৪৯। হে নৃপসত্তম | মাঘম!সে সাধারণ সলিলে স্নান করিলে 

সদক্ষিণ যজ্ঞও যখন সেই স্নানের সদৃশ হইতে পারে না, তখন তীর্থে কৃত মাঘগানের বিষয় 

আর কি বর্ণন করিব? উহা যে বিশেষফলপ্রদ, তাহাতে সন্দেহ নাই। হে রাজন! এই 
পূ থবীতে মান্নানের সৃশ অপর ্বর্গজনন কার্ধ্য ব| অন্ত পাপহ্র কাধ আর নাই এবং অগর 
€কানরূপ মুক্তি প্র কার্ধাও মাঘঙ্গানের সদৃশ লক্ষিত হয় না। অন্ত্রও লিখত আছে, 

মাঘমাসে জলে অবগাহন করিলে একবিংশতি কুল সহ বাঞ্িত ভোগ করিয়! হরিধামে গ্রস্থান 

করে। উক্ত স্থানে কৃগুবিকুগুলোপাধ্যানের শেষে দত্তাতরেয়ের প্রতি কার্তবীর্ধ্যার্ছুনের উক্তি 

আছে যে, হে বিপ্র্ধে! হে সুব্রত ! কি হেতু মাঁঘঙগানের অত্যাশ্ত্য গ্রভাব কীর্তিত হইলতাহ! 
যংসকাশে কীর্তন করুন্। মাঘকৃত এক পুণযফলে বৈশ্তের পাপধ্বংস হইল, দ্বিতীয় পুণ্যফলে 
ধাম প্রাপ্তি হইল । হৃতরাং আমি কুতৃহলী হইয়। বিজ্ঞাস৷ করিতেছি,কীর্তন করুন্। ঈত্ত'ত্রেয 
বলিলেন, হে নরশ্রেষ্ঠ ! জল স্বাভাবিক মেধা) মলহীন, শুচি, পবিজ্রজনন, মলহারক, ভ্রাবক 
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নারদীয়ে চ1-_ 
দেবৈস্তেজঃ পরিক্ষিপ্তং মাঘমাঁসে গলেষু বৈ। অতঃ পবিত্রং হি জলমশেষাঘৌঘনাশনম্ ॥ ইতি॥৫১। 
অন্তানি মাঘমাহাত্যবচনানি বিশেষতঃ | উপাখ্যানেষু বর্তস্তে পাম্মাদৌ তত্র তত্র হি॥ ৫২ ॥ 

ইক মাঘনানস্য প্রায়োহত্র মহিমোদিত:। মাঘকৃত্যেযু যং প্রাতঃম্লানন্ৈব প্রধানত ॥ ৫৩ ॥ 

বাসন্তী পঞ্চমী মাঘে ভৈমী চৈকাদশী দিত| | বারাহী দ্বাদশী যা চ তাস্থ কুষ্যান্মহোৎসবম্ ।৫8॥ 
অথ বসম্ভপঞ্মী। 

মাঘস্ত শুরুপঞ্চম্যাং মহাঁপৃজাং সমাচরেৎ। নবৈঃ প্রবালৈঃ কুস্থমৈরম্ুলেপৈর্ব্বিশেষতঃ ॥ 

নীরাজনোৎসবং কৃত্ব। ভক্ত্য। সংমান্য বৈষ্ণবান্। বসস্তরাগং জনয়ন্ গীতনৃত্যাদি কারয়েখ॥ 
তহুক্তমূ।--গ্রপঞ্চমীং সমারভ্য যাবৎ স্যাচ্ছয়নং হরেঃ । তাবৎ বসম্তরাগন্ত গানযুক্তৎ মনীধিভিঃ 

বসস্তরাগ: কর্তব্যে। নান্তথ! তু ক্দাচন ॥ ইতি ॥ ৫৫ ॥ 

নবন্ধবিশেষবাতি কালবিশেষে ভাববিশেষো ভব্তীতি পরিহরাত গ্রহ।ণামিতি ্ বাযাং ॥৫ ॥৫)।গ্রস্থ- 

বিস্তরতীত্য। পরিত্যক্তানি চ মাঘমাহাস্মযাদিবর্ীনি বচনান্তন্ান্যপি দর্শয়তি অঠানীতি ॥৫২| নন 

পূর্ববং মাঘে ম্নানাদিস২কম্মবৎ কশ্মান্তরমপি বিহিতং সামান্ততো মাঘমাহাত্ম্যার্দি-লিখনাচ্চ তদেব 

দৃট়ীকৃতম্, অধুন! চান্তে ্লানমাহাস্মামেব শয়তে। এবমুপ ক্রমোপসংহারয়োরেকার্থতা নস্যাৎ । 

সত্যং মাঘে প্রাতঃহ্নানন্তৈ ব প্রধানত্বাৎ, তথাপি পিখতমিতি পিখতি ইখঞ্চেতি। প্রধানত। 

মুখ্যতা, অতএব ন্সানস্তৈব নিত্যত্বং পিখিতমিতি দিকৃ॥ ৫৩॥ তত্রৈব তিথিবিশেষেষু কৃত্যাং 
মহোত্ববিশেষং লিখতি বাসন্তীতি ॥ ৫৪ ॥ 
দি টি সদ মদ সকাল শিপন শা 

( আর্রীকারক ), দাহক ( অনীর্ণনাশক ), ধারক, ভূতগণের পোষক ও ীবনশ্বরূপ। অ্রণকে 

নারায়ণ বলিয়। কীর্তন করেন।৫০। গ্রহগণমধ্যে যেমন সূর্য ও নক্ষত্রমধ্যে যেমন শশাদ্ধ প্রধান, 
তন্ত্রপ ক্রিয়্া-করণে যাবতীয় মাসের মধো মাঘমাসই শ্রেষ্ঠ। মকররাশিগত-স্্য্যযুক্ত মাঘমাসে নির- 

ভ্ধকার গ্রভাতে গোষ্পদমলিলে অবগাহন করিলেও তাহ!পাপিগণের পক্ষে স্বর্গজনক হইয়। থাকে । 

হে নৃপ ! এই যোগ সচরাচর ত্রিভূবনমধ্যে অতি দুপ্প্রাপ্য। যদি পূর্ণ মাঘমাসে স্নান করিতে 

সক্ষম ন! হয়,. তাহ! হইলে দিবসত্রয় স্নান করিতে পারে এবং স্বীয় দারিদ্রনাশে বাসন থাকিলে 

সাধ্যান্সারে কিঞ্চিৎ দান করাও কর্তব্য। মাঘমাসে তিন দ্িনমাত্র ্লান করিলেই ধনবান্ ও 
দীর্ঘজীবী হইতে পারে। পঞ্চাহ বা! সপ্তাহ ন্নান করিলে চন্দ্রবৎ ফল-বৃদ্ধি হুয়। নারদীয়-পুরাণে 
লিখিত আছে, নুরগণকর্তৃক তাহাদিগের স্বস্ব তেজ মাঘমাসীয় সলিলে নিক্ষিপ্ত হইয়াছে ; এই 

হেতু উক্ত মাসে জল পবিত্র ও. নিখিল-পাতকনাশন | ৫১। মাঘমাস-মাহায্মাসন্বদ্ধি অন্যান্য 
প্রমাণ পদ্মপুরাণ প্রভৃতির তশ্ুদুপাখ্যানে লিখিত আছে । ৫২। এস্থানে এইক্পই মাঘন্নান- 

মাহাত্ম্য কীর্তিত হইল। মাথমাসের যাঁবতীরক্রিয়।র মধ্যে প্রাতঃন্নানই শ্রেষ্ঠ ।£৩৷ এই মাসে শুরু 

বাসন্তী পঞ্চমী, ভৈমী একাদশী ও বারাহী ঘ্বাদণী এই মহোৎসবত্রয় সম্পাদন করিতে হয়। ৫৪। 
অতঃপর বস্তপঞ্চমী বিবৃত হইতেছে ।-_-মাধী শুক্লা পঞ্চমী তিথিতে নব পত্র, কুহ্থম ও 

অন্ছলেপন দ্বারা শ্রীহরির মহাপৃজ| সাধন কর! কর্তব্য। বিশেষতঃ ভক্তিমান্ হইয়! নীরাজনোৎ- 
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ৃত্বা বসন্তপঞ্চম্যাং শ্রীকগচস্তার্টনোত্সবম্। স্যাঘসস্ত ইব প্রয়ান্ বৃন্দাবনবিহারিণঃ ॥ ৫৬॥ 
অথ ভী্মা্মী। 

মাঘস্ত চাষ্টমীং শুক্লামারভ্য দিনপঞ্চকম্। তর্পয়েদথবাষ্টম্যাং ভীম্মং ভাগবতোত্মম্ ॥ ৫৭ ॥ 
নিত্যতর্পণ হঃ গশ্চাৎ সলিলান্তরুদজুখঃ। . নিবীতী তর্পণং কুরধ্যাদগাঙগেরস্য মহাত্মনঃ | 

অথ তত্র মন্ত্রঃ। 

বৈয়ান্্পদ্যগোত্রাস় সান্কৃতি প্রবরায় চ। অপুন্রায় দূদামে'তং মলিলং ভীম্মবর্মণে ॥ ৫৮ ॥ 
অথ ভৈম্যেকাদশী। 

তত্র মাৎস্যে।-__ শ্ররন্ষোবাচ | 

কথমারোগ্যমৈশ্্্যমনন্তমমরেশ্বর । ন্বল্পেন তপস! দেব ভবেম্মোক্ষে যথা! বৃাম্ ॥ ৫৯ ॥ 

_ তত্বৈব বসন্তপঞ্চমীমহোংসবো বিশেষতঃ কাধ্য হতি লিখতি মাঘস্যেতি। তত্রৈব কৃত্যবিশেষং 
লিখতি নবৈরিতি সার্ধেন। জনয়ন্গিতি ভগবচ্ছয়নে সতি তদগানাদন্তহিতমিব প্রাদুর্তা বয়- 

শনিত্যর্থ; ॥ ৫৫॥ বদন্তপঞ্চম্যুৎসবমাঠাআ্মাং লিখতি কৃত্বেতি। বুন্দাবনবিহারিণ ইতি বসন্তে বৃন্দ।- 

বনন্ত শোভা-বিশেষ-প্রকটনাদ্যখাসৌ সন| তদ্বিহারশীলগ্ত ভগবতোইত্ন্তপ্রিয়ো! ভবতি, তথ! 

সোহপি শ্যাদিত্যর্থ; ॥ ৫৬ ॥ 

ভাগবতেষু মধ্যে উত্তমং। তত্প্রতিজ্ঞপালনায় নি্জগ্রতিজ্ঞাত্যাগেন সাক্ষান্তগধতৈব 

ভক্তবাৎসল্াবিশেষ প্রকটনেন নিজভক্তবশহদর্শনাং। তচ্চ স্বনিগমেত্যাদিবচনৈঃ প্রথমস্কম্বাদৌ 
প্রসিদ্ধদেব। অতন্তত্্পণং বৈষণবৈঃ কার্ধামেবেতি ভাবঃ ॥ ৫৭ | 

তথ্বিধিং লিখতি নিত্যেতি। তত্র চ জীবৎপিতৃপিতাম্হ.কে। ভীম্মতর্পণং ন কুর্যযাদিতি জেয়ং, 

জীবৎপিতা ন কুব্ব'ত তর্পণং যমভীক্ময়োরিতি পাদ্েইভিধানাৎ॥ ৫৮॥ 

তপস৷ কৃষ্ছেণ ॥ ৫৯ ॥ ভেদকৃং প্রকাশক ইতার্থ, ভবিতেত্যাদি ভবিষ্যৎ প্র্দোগে। ভবিষ্ত- 

সব মহকারে বৈষববর্গের সম্মান করত বসন্তরাগ আলাপ ও নৃত্যগীতাদি করাইবে। এই বিষয়ে 
কথিত আছে, সুধীগণ বলেন, শ্রীপঞ্চমীতে আরম্ত করিয়। হরির শয়ন যাবৎ বসস্তরাগ আলাপ 

করিতে হয়, ত্বতীত অন্ত সময়ে বসন্তরাঁগ আলাপ নিষিদ্ধ ।৫৫। বসন্তপঞ্চমীতে শ্রহরির পৃজা- 
বিষয়ক উৎসব করিলে গেই পুজক বসন্তখতুবংবৃন্দাবননাথের প্রিয়সাত্র হইতে পারেন। ৫৬। 

অঙঃপর ভীন্মা মী বিবৃত হইতেছে।-_মাধী শুক্লা অষ্টমী তিথি হইতে আরম্ত করিয়! পঞ্চাহ 
পর্য্যন্ত ভাগবত্তশ্রেষ্ঠ ভীম্ষের তর্পণ কর! কর্তব্য কিংবা কেবলমাত্র অষ্টমীঠেই তর্পণ করিবে 
। ৫৭। নিত্যতর্পণান্তে সলিলগর্ভে উত্তরান্ত হই যজ্ঞোপবীত কঠদেশে মাপ্যবৎ ধারণ করত 

মহাত্মা ভীম্মের তর্পণ করিতে হয়। 

ভীম্ঘতর্পণের মন্ত্। _-ব্যাত্রপদ-গোত্রজাত, সা্কতি গ্রবরযুক্ত, পুত্রধীন ভীম্মবন্থাকে এই জল 

অর্পণ করিথে ছি ।” ( এই মন্ত্রে তর্পণ করিবে )। ৫৮। 

অনন্তর ভৈমী একাদশী বিবৃত হইতেছে ।-_মৎস্তপুরাণে ব্রন্গার উক্তি আছে, হে অমরেশ্বর | 

হে দেব] স্বশ্পপরিমিত তপোহষান ছারা কিরূপে মানবগণ নীরোগতা, বিপুল এয ও.মোক্ষ 
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শ্রীমহেশ্বর উবাচ। 
বয়] পৃষটস্য ধর্মন্ত রহস্যন্তাশ্ত ভেদকৃৎ। ভবিতা৷ স তা ত্রদ্ধন্ কর্ত। চৈব বৃকোদর;॥ 
কিঞ।--ইদং ব্রতমশেষাণাং ব্রতানামধিকং যতঃ। কথয়িষাতি বিশ্বাঝ্ম। বাসদেবে। জগদ্গুরুঃ ॥ 

অশেষষজ্জকলদমশেষাঘবিনাশনম্। অশেষহৃষ্টশমনমশেষস্থরপুজিতম্। 

পবিস্রাণাৎ পবিভ্রঞ্চ মঙ্গলানাঞ্চ মন্গলমূ। ভবিষাঞ্চ ভবিষ্যাণাং পুরাণানাং পুঃতেনম্ ॥ ৬০ ॥ 

তত্রৈব শ্রীভীমং প্রতি ভ্রভগবদুক্কৌ ।__ 

যাটমীচতু্দস্টোাদশীঘথ ভারত। অগ্তেধপি দিনক্ষে যু ন শক্তত্বমুপোধিতুম্। 
তত্তঃ পুণ্যামিমাং ভীম তিথিং পাপপ্রণাশিনীম্। উপোধ্য বিধিনানেন গচ্ছ বিষ্ণোঃ পরং পদম্ 

কিঞ্চ তত্রৈব তন্ব তবিধিকথনাস্তে ।__- 
ইদমেব কৃতং মহেন্দ্র মুখ্যোর্বস্থভিশ্চৈব হয়ানিভিত্তখা। | 

ফলমন্ত ন শক্যতে হি বক্ত,ঘ, যদি জিহ্বাযুতকো টয়ে! মুখে স্থ্: ॥ ইতি ॥ ৮১ ॥ 

ত্রতে কৃতাবিধিশ্চাম্মিন্ পুজাবিধিবিশেষবান্ । বৈফবৈস্চেপেক্ষা: নযাজজেয়ো মতস্যপুরাণতঃ ॥ 

কখনাং। ভবিধ্যাণাং ব্রতানাং মধ্যে ভবিষ্যৎ পরমান্ত্য-। ন কেবলং ভবিষামেব, কিন্ত পুরা- 

গাঁনাৎ পূর্ববৃত্তানাং মধ্যে পুরাতনং সর্ববাদ্য মিত্যর্থ:। এবং মাহা ত্মবিশেষো দর্শিতঃ। তথা চ 

তত্রৈব শ্্রভীমং প্রতি শ্রীভগবদুক্ো৷। কুরু ব্রতমিদং সম্যক্ ন্নেহাত্তব ময়েরিতং। ত্বয়া কৃতমিদ্ং 
ধীর ত্ন্নামান্কং ভবিষ্যতি | সা ভীমদ্বাদশী হেয। সর্ববপাপহরা শুভ1। য| তু কল্যাণিনী নাম পুরা- 

কল্পেযু পঠ্যত ইতি ॥৬০1 দ্বাদশীযু একাদশীযু। অন্যদিনেষু জন্মাষটিম্যাদিযু। খক্ষেযু শবণদ্বাদশথা- 

দিযু ॥ ৬১ ॥ পৃাবিধিবিশেষযুক্তঃ। অন্মিন্ ব্রতে কৃতাবিধির্ঝঃ স চেদ্যদি অপেক্ষা; স্যাদিতি 

তাদৃশকৃত্যবিখেরাবস্ঠকত্বাভাবেন বৈষণবৈর্নাত্যস্তাপেক্ষণাদিতি দিকৃ। তথ্িধিস্তত্রেব তং প্রতি 
শ্ীভগবহুক্ত | তথা হি :+মাঘমাসম্য দশমী যদ! শুরা ভবেত্তদা। স্বতেনাভযঞজনং কৃত তিলৈঃ 

ঝনানং সমাচরেং | তখৈব বিষুমভযচ্চ্য নমো নারায়ণেতি চ। কৃষ্কায় পাদ সংপৃজ্য শিরঃ 

সর্ধাত্নেতি চ। বৈকুঠায়েতি বৈক্মুরঃ শ্রীবৎসধারিণে। শঙ্খিনে চক্রিণে তদ্ধদগদিনে বরদায় 

বৈ। সর্ব নারার়ণায়েতি সংপুজ্যা! বাহৰ: ক্রমাৎ। দামোদরারে তাদরং মেটং পঞ্চপরায় বৈ। 

গ্রাপ্ত হইতে পারে, তাহা কীর্তন ক করুন্।৫৯। প্রমহাদেব , কহিলেন, হে ব্রদ্দন্ 1 ভীমই ত্বৎ 

কর্তৃক জিজ্ঞাসিত এই রহস্তধর্দের প্রকাশক ও কর্তা হইবেন। আরও লিখিত আছে, জগদা তম! 

জগদগুরু গ্রীহরি সর্বশ্রেষ্ঠ এই ব্রতের বিধান বর্ণন করিবেন। এই ব্রত ঘারা সমস্ত যজ্ঞের ফল 

প্রাপ্ত হওয়! যায়। ইহ! নিখিল পাতকনাশন, যাঁবভীয় তুষ্ট প্রশমনকারী, অখিল স্থরগণ কর্তৃক 

বন্দিত, পবিত্র হইতেও পবিত্র, মঙ্গলেরও মঙ্গল, ভবিধ্য ব্রতসমূহের ভবিধ্য অর্থাৎ ভবিষ্যতে যে 

সবল ব্রত উদ্ভাবিত হইবে, তন্মধোও ভবিষা (ইহার সদৃশ ব্রত ভবিষ্যতে আর হুইবে না), এবং 

পুরারুত সমূহের মধ্যেও পুরা তন অর্থ!ৎ এই ব্রতই সকলের আদি । ৬*। উক্ত পুরাণে ভীমের 

প্রতি ভগবানের উক্তি আছে যে,হে বুকোধর | অষ্টমী, চতুর্দশী, দ্বাদশী এবং অপরাপর দিনে ও 

নক্ষজাদিতে উপবাসী থাকিতে অক্ষম হইলে পাঁতকহারিণী পুণ্যন্বরূপ! এই তিথিতে বক্ষ্যমাণ 



৮৯৪ ্ীগ্ীহরিভক্তিবিলাসঃ | [ ১৪শ বিলানঃ। 

অথ ফান্তনকৃত,ম, | 

তজজ যমণ|-." 

প্রাত-্থায়ী ভবেনলিত্যং মাসৌ হৌ মাঘফান্তনৌ। দেবান্ পিতৃন্ লমভ্যর্চ। মুচ্যতে সর্ববকিবিষৈঃ। 
কিঞ্চান্তা্র । 

ষদাগ্ছেিগুলান্ 'ভাঁগান্ চন্ত্রনূর্ষেপমান্ শুভ।ন্। মাঘফান্তনয়োনধ্যে প্রাতঃঙ্গায়ী তদ। ভবেখ। 

গৌতমীয্বে।__ 

_ ফাল্ধনে দেবকীপুত্রং পৃজয়েং স্বর্চন্পকৈ: | চুতসৌগন্ধিকুহমৈধ্ পৈর্ন্বৈ: সুবিস্তরৈঃ ॥ ইতি৬২। 

উর সৌভাগ্য নাথায় জান্থনী ভূতধারিণে। নমে। নীলায়্ বৈ জজ্বে পাদ বিশ্বস্থজে নমঃ 
নমে! দেবে নমঃ শীন্তোে নমে। লক্ষ্য নমঃ শরিয়ে। নমন্তষ্টযে নমঃ পুষ্ট বৃষ্টো হষ্ট্যে যেস্ছি,যং। 
নমে! বিহগনাথায় বাযুবেগায় পক্ষিণে। বিষপ্রমাথিনে নিত্যং গরুড়ঞ্চাভিপৃজয়েৎ। এবং 

মংপৃজ্য গোবিন্দমুমাপতিবিনায়কৈঃ | গন্ধৈর্মল্য্তথা ধৃপৈর্ডক্ষ্যৈনানাবিধৈরপি। গব্যেন পদ 
পিক্তাং কষরামথ বাগধতঃ। সর্পিষ! সহ ভূক] তাং জণ্তু। মন্ত্রপদং বুধঃ। শ্তগ্রোধং দন্তধাবন- 
মথবা খাদিরং পুনঃ। গৃহীত্ব। পাবয়েন্ত।নাচান্তঃ প্রা গুদজ্ুখঃ | ব্রয়াৎ সায়ন্তনীং কৃত্ব। সনধ্যা- 
মন্তমিতে রবৌ। নমো নারার়ণায্বনেতি ত্বামহং শরণং গতঃ | একাদশ্টাং নিরাহারঃ মমভার্চ্য 
চ কেশবং ! রাত্রিঞ্চ নকলাং স্থিত সানঞ্চ পয়লা তথ] : সপিষ| চাপি দহনং হুত। ব্রাহ্মণপুঙ্গবৈঃ। 
সহৈব পুগ্রীকাক্ষ দ্বদশ্টাং ক্ষীরভোজনং। করিষ্যামি যতাত্মাহং নির্ব্বি-স্নাস্ত তচ্চ মে। 

এবমুক্ত। হ্বপেন্ভুমাবিতিহাসকথাং পুনঃ । শ্রহথা প্রভাতে বিধিবং কৃত্ব। চ পিতৃতর্পণং। প্রণম্য চ 

হবীকেশমমলং চীর্কমীক্ষ/ চ। গৃহস্ত পুরতো৷ ভক্কযা মণ্ডপং কারয়েছুধঃ। দশ হস্তানথাষ্টো 
বা করান্ কুর্ধ্যাৎ বিশাম্পতে । চতুহপ্তাং শুভাং কুরধযাদ্বেদীমরিনিহ্দন। চতুহস্ত প্রমাণঞ 
বিন্যসেত ত্র তোরণৎ। প্রকল্প কলনং তত্র মাষমাত্রে। সংযুতং। ছিত্রেণ জলদংপূর্ণমধঃ 
কষ্চাজিনে স্থিত: ॥ তন্ত ধারাঞ্চ শিরলি ধ(রয়ে নকল, নিশাং। ধারাভিভূর্রিভি ছুরি ফলং 

বেদবিদে। বিছুঃ। যন্মতম্মাৎ কুরুত্রেষ্ঠ ধারা. ধাধ্য। ম্বখক্তিতঃ। তথৈব বিষ্ঞোঃ শিরা 
ক্ষীরধারাং প্রদাপয়েখ। অরত্বিমাত্রং কুণ্ডঞ্ কৃত তত্র ভ্রিমেখলং। যোনিবক্তঞ্চ তৎ কৃত 

ক্রাহ্মণৈর্ধবসর্পিষী । তিলাংস্চ বিষুদেবত্যর্মন্ত্রেরেকাগ্রিবত্তদ1। হত! চ বৈষ্ণবং সম্যক চরু 

গোক্ষীরসংযুতং। নিষ্পরার্ধপ্রমাণাং বৈ ধারামাজান্ত পাওয়েৎ। জলকুস্তান্ মহাবীরধয স্থাপ- 

তব! ত্রয়োদশ । ভক্ষোর্নানাবিধৈরুক্তান্ সিতবস্ত্ররল্কতান্। যুক্তানৌডু্রৈঃ পাব্রৈঃ 
পঞ্চররসমহ্িতান্। চতুতির্বহবচৈহেমপ্তত কার্য উদনুখৈ:। রুদুজাপৈশ্ততুরভিশ যধূর্বেদ- 

নিয়মে উপবাদ করত হরির পরমপদে প্রস্থান কর। উক্ত পুরাণেই মী একাদশীর বিধি-বর্ণনের 

শেষে লিখিত আছে, ইন্দ্রাদি ও বন্ধ প্রভৃতি হরবর্গ এই ব্রত নাধন করিয়াছিলেন, মদীয় বদনে 
অযুত-কোটি-সংখ্য রসন! হইলেও আমি ইহার ফল বর্ণনে সক্ষম নহি 1৬১ এই ভৈমী. একাদশী" 

ব্রতে পুজাবিধি-বিশেষবান্ কৃত্যবিধি অপেক্ষণীয় হইলে অর্থাৎ ইহার বিশেষ .বিশেধ বিধি 
জানিবার গ্রদ্মোজন হইলে মত্স্পুরাণ হইতে বিধি পরিজ্ঞাত হওয়া বৈযবগণের কর্তব্য ।” 



১৪শ বিলাস: |] প্ীত্রহরি ভক্তিবিলানঃ | ৮৯৫. 

অথ শিবরাত্রিধতম্। 

শিবরাজিব্র তমিদং যছ্চপ্যাধশ্তকং ন হি। বৈষ্ণবানাৎ তথাপ্যত্র সদাচারাদ্িপিখাতে ॥ 

শিবরাত্রিব্রতং কষ্ণচতুর্দস্ঠান্ত ফাল্গুনে । বৈষ্বৈরপি তত কার্যং শ্রীরুষ্ণগ্রীতয়ে সদ! ॥ ৬৩ 

তথ। চ পায্পে ব্রতখণ্ডে। _ 
'  সৌরো বা বৈষবে বাণ্চে। দেবতান্তরপৃঞ্জকঃ | ন পৃঙ্গাফলমাপ্লেতি শিবরাত্রিবহিমুখঃ ॥৬৪। 

কিঞ্চ।-_-তদিদং ওদান্তে দূষণং__ 
ঘ্বেষে তু কৌর্খে ভূথাদীন্ প্রতি স্বয়ং ভগবতোক্তং | 

পরাৎ পরতরং যাগ্তি নারায়ণপরায়ণাঃ | ন তে তত্র গমিষাস্তি যে দ্বিষন্তি মহেশ্বরম্ ॥ 

পরায়ণৈঃ। বৈষ্তবানি চ সাশানি চতুরঃ সামবেদিন:। অকিষ্টবরগসহিতান্থভিতঃ 
পরিপাঠয়েখ। এবং দ্বাদশ তান্ বিপ্রান্ বন্ধমাপ্যান্থলেপনৈঃ | পুজয়েদঙ্কুলীয়ৈশ্চ কটকৈ- 
হঁমসথত্রকৈঃ | বাঁসোভিঃ শমনীয়ৈশ্ বিভ্তশাঠ্যবিবর্জিতঃ। ততঃ প্রভাতে বিমলে সমুখায় 
ত্রয়োদশ | গ। বৈ দদ্যাৎ কুরুত্রেষ্ঠ সৌবর্ণমুখসংযু হাঃ পর়শ্থিণীঃ শীলবতীঃ কাংস্যদোহসমন্থিতাঃ। 

রৌপ্যখুরাঃ মবৎসাশ্চ চন্দনেনাভিষেচিতাঃ। তাস্ত দত্বা ততো ভক্ত্যা ভক্ষ্যভক্ষণতপিতান্। 

কৃত্ব। বৈ ব্রাঙ্গপান্ সর্ধানক্লৈনাীনাবিধৈস্তখা। তূক্ত। চাক্ষারলবণমান্মনা চ বিসঞ্জয়েং। 

অ্গম্য পদান্তক্টৌ পুক্রভার্ধ্যাসমন্িতঃ। প্রীয়হামত্র দেবেশ কেশব ক্লেশনাশন। এবমুচ্চার্যয 
তান্ কুভ্তান্ তাশ্চ গাঃ শয়নানি | বাসাংমি চৈব সর্বেষাং গৃহাণি প্রাপয়েছধঃ। 

অভাবে বহুশয্যানামেকামপি স্সংস্কৃতাং ৷ শধ্যাং দগ্যাদ্গুরো৷ ভীম সর্বোপন্করসংযুতাং। ইতি 

হাসপুরাণানি বাচয়িত্বাতিবাহয়েং। তদ্দিন* নরশার্দ,ল যদীচ্ছেঘ্িপুলাং শ্রিয়মিতি ॥ ৬ ॥ 
অন্টোন্যতক্তিদানার্থমন্ে।ন্যোপাপনাকরৌ। বন্দে হরিহরো দেবাবন্যোন্ত- পমতৎপরো | নম 

বৈধবানাং কিং শিবরাত্রিব্রতকরণেন তর পিখতি শ্রীকঞচপ্রীতয় ইতি। শিবরাব্রিব্রতপরিত্যাগেন 
ভগবৎপুঞ্জাফলানুরয়াৎ ভগবংপ্রীতাভাবঃ, অতন্তপর্থং বৈষবৈঃ কর্তব্যমেবেত্যর্থঃ। অপিশবাৎ 

কিং পুন: শৈবৈঃ শাক্তৈঃ নৌরাদিভির্বেত্যর্থ; ॥৬৩। দেবতান্তরং ছুর্গাগণেশ।দি তৎপুঞ্জকোইন্তে 
বা। ন পুজাফলমাগ্ো তীত্যনেন ব্রত্ত নিত্যত্বং বোধিতং ॥ ৬৪ ॥ কিঞ্চ। প্রীশিবত্রতাকরণে 

স্াসপিশ্শপিশ তত টিন সা » শপ রর 

অন্তর ফান্তনকৃত্য কথ্তি হইতেছে ।-_ইই বিষয়ে যমোক্তি আছে যে,মাঘ ও ফাস্তন এই 
উভয় মাসে প্রতাহ প্রভাতে ম্লান করিকে এবং স্থরগণের ও পিহলোকের পুজ। করিবে, তাহা 

হইলে নিখিল পাতক হইতে পরিত্রাণ পাওয়া ধায়। অন্তত্রও লিখিত আছে, চন্ত্র-সথধ্যবৎ পবিত্র 

অনীম ভোগে বাসনা হইলে মাঘ ফাস্তন এই ছুই মাসেই নিরন্তর প্রাতঃক্গান কর! কর্তব্য । 

গৌতমীয় তস্ত্রে লিখিত আছে, কাঞ্চনবর্ণ চম্পুকপুষ্প, স্গন্ধি আত্রকুন্নল, ধুপ ও গন্ধ ত্বারা 

ফান্তনমামে হরির অর্চন! করিবে। ৬২। 

অনন্তর শিবরাত্িব্রত কথিত হইতেছে ৷ বৈফাবস্দধে শিবরাত্রিরতের কোন প্রায়েজন 

নাই সঠয, তথাপি স্ধাচারনিবদ্ধন এখানে বিবৃত হইল। ফাল্তনী কুফা চতুর্দশী তিধিতেই এই 

ব্রত করিবে। প্রীহরির এ্রীত্যথ দদত এই ব্রতানুষ্ঠান বৈষণবগণেরও কর্তব্য।৬৩ পন্পপুরাপের 



৮৯৬ জ্রীপ্ীহরিভক্তিবিলাসঃ। | ১৪শ বিলাস: । 

যো মাং সমষ্চয়ে্লিত্যমেকান্তং ভাবমাশ্রিতঃ | বিমিন্দিন্ দেবমীশানং স যাতি নরকাধুতম্ ॥ 
অন্থত্র চ।__ | 
ম্ক্তঃ শঙ্করঘবেষী মদ্দেষী শঙ্ক/প্রিয়ঃ | উভৌ তৌ নরকং যাতো যাবচন্দ্রদিবাকরৌ ॥ইতি ॥৬৫ 

অতএব হয়শীর্ষপঞ্চরাত্রে শ্রীহরিহরপ্রতিষ্ঠায়াং শ্রীভগবতৈবোক্তমূ। - 
যঃ শিবঃ সোইহমেব্হে যোহহং স ভগবান্ শিবঃ | নাবয়োরন্তরং কিঞ্দাকাশানিলয়োরিব ॥ 

বহবচপরিশিষ্টে। - 

শিবায় বিষ্ণূপায় শিবরূপায় বিফবে। শিবন্য ঘায়ং বিফুবিফোন্ত হায়ং শিবঃ॥ ৬১। 
যথা শিবময়ে! বিষ্ুরেবং বিষুুময়ঃ শিবঃ | ষথান্তরং ন পশ্ঠামি তথা মে স্বস্তিরাযুষঃ ॥ ইতি। 
কাধ গুণাবতারত্বেনৈক্যাক্ত্রন্ত বৈষটবৈঃ। বৈষবাগ্র্যতয়। শ্ৈষ্াৎ সদাচারাচ্চ তদ্ব তম্ ॥ 

চতুর্নবদবদৃষ্্য| তু নৈকে কুর্বন্তি তদ ূতমূ। 

 মহাদোধগ্রদর্শনেন নিত্যতামেক দ্রঢয়তি তি পরাদিতি ত্রিভিঃ | পরাৎ চতুবগেষু ছে শরষ্ঠাৎ মোক্ষা্যাপ 

পরতরং শ্রীবৈকুঠাখ্যপদং নারায়ণপরা যাস্তীতি সত্যমেব, কিন্তু যদি তে শ্রীশিবেইপরাধিনো 

ন তবস্তীত্যাহ নেতি। অত্র চ পূর্ববপদ্ঠ/দং প্রীশিবেনোক্জং পরার্ধঞণ শ্রীভগবতেতি সংস্থ প্রসিদ্ধং। 

যদি চ কৌ দৃষট্। সর্ব পদ্চৎ উভগবদুক্তমেব, তহি নিখিলগুণামৃতনিধিনা ভগবতা নারায়ণেন 
গরোক্তবদিনয়ভরেণোক্তমিতি জ্ঞেয়ং | দ্বিযস্তীতি ঘ্েষস্ত তদ্বতাকরণাদিন। তধনাদরলক্ষণ 

এব যথা গুরুদেবতাদিত্রোহঃ এবং নিন্দাপি ॥ ৬৫ ॥ 

নু নান্তং দেবং নম্ধ্যালান্তং দেবং নিরীক্ষয়েৎ। চক্রান্ধিতঃ সদা তিষ্েনসত; গাওুনন- 
নেতি ভুবিষ্যোত্তরোক্-শ্রীভগবৰচনাদিনা বিরোধঃ স্তাি তত্র শ্রীভগবদচনমেব লিখতি ধঃ শিব 

ইতি।  আকাশার্নিলয়োরিবেতি দীপাদ্দীপান্তরবৎ কারণেন সহ বার্ধস্তাতেদাভি্রায়েণাবত- 
রিগাত্মনা সহাবতারস্ শ্রীশিবন্তাভেদে দর্শিতঃ॥ ৬১।॥ তথা তত ইতার্। আয়ুযো জীবন্ত 

ব্রতখণ্ডে লিখিত আছে, কি ক্বর্্যোপালক, কি বৈষ্ণব, কি অন্ত-দেবোপাসক, যে কেহ হউন্ 
না, শিবরাত্রিবিমুখ হইলে তৎরুতপৃজা। ফলবতী হয় না। ৬৪। শিবরাত্রিত্রতের প্রতি অব. 

হেল! করিলে দোঁষ ঘটে। শিবরাত্রির প্রতি দ্বেষবান্ হইলে যাহা হয়, কুম্পুরাণে ভূপ্ু প্রভৃতি 

মুনিগণের নিকট স্বয়ং প্রীহরি তাহ! বলিয়াছেন। _ হরিপরায়ণ ব্যক্তিদিগের বৈকু্ গতি হয় সতা, 

কিন্তু মহাদেবদ্ধেষী না হইলেই তাহাদের এ বিষুধাম প্রাপ্তি হয়। মহাদেবের নিন্দা পূর্বক নির- 
স্তর একান্তভাবে আমার অর্চন! করিলেও অযুতসংখ্য নরকে গমন করিতে হয়। অন্তত্রও 

লিখিত আছে, মন্তক্ত শিবছষী হইলে অথবা শিবভক্ত মদ্দ্েধী হইণে চনস্্যস্থিতি (আগ্রলঃ) 
যাবৎ তাহাদিগকে নিরয়ে পচামান হইতে হয় । ৬৫। হয়শীর্ষপঞ্চরাতে হরিহর প্রতিষ্ঠায় ভগবানের 

উক্তি আছে, ফিনি শিব, তিনিই আমি এবং যে আমি, সেই শিব । আকাশ ও বায়ুর অতেদের 

তায় ( কার্ধযকারণের অভেদবং ) আমাদিগের উভগ্জেরও অতেদ বুঝিবে। বহবচপরিশিষ্টে 
লিখিত আছে, বিষ্কুই শিবন্ধপী এবং শিবই বিষুকূপী;' বিষ শিবের দয় এবং শিবই বিষুর 

মঁ হায়। ৬৯। বিষ যেষপ শিবময় ও শিব যেয়প বিষুময়, এই উভয়ের যেমন প্রভেদ ফেখি না, 



১৪শ বিল/সঃ। ] গ্ীলীহরিভক্তিবিলাসঃ | ৯৯৭ 

তথা চ ভূগুশাপঃ।-_ 

ভবরতধরা! যে চ থে চ তান্ সমন্ত্রতাঃ। পাধগ্ডিনস্তে ভবন্ধ থাপ ॥ ইতি ॥ ৬৭॥ 
অথ শিবরাত্রিরঙ নিত | 

তত্র ক্কান্দে।-- 

মাঘফান্তনয়োম ধ্যে অনিতা যা চতুদ্দিশী। শিবরাত্রিস্ত সা খ্যাত সর্বযজ্ঞোত্বমোত্তমা | 
মহীখণ্ডে।--মাঘমাসশ্য শেষা ঘা প্রথমা ফাল্তনন্ত চ। কৃষ্ণা চতুর্দশী স।তু শিবরাত্রি: প্রকীত্তিতা ॥ 
কিঞ্চ নাগরখণ্ডে।-- 

যানি কাণ্ড লিঙ্গানি স্থাবঞগাণি চরাণি চ। তেষু দংক্রমতে দেবগ্তন্তাং রাত যতো হরঃ । 
শিবরাজিন্ততঃ প্রোক্তা তেন ম। হরবল্লভা ॥ ইতি ! 

শ্ন্ধোপোষ্যা চ স! সর্ব্বেধিদ্ধ! স্যাচ্চেচ্চতুর্দশী। 
প্রদোষব্যাপিনী গ্রা্থ! তত্রাপ্যাধিক্যমাগতা! ॥ ৬৮ ॥ 

তথা চোক্তম্। 
প্র্দোষব্যাপিনী গ্রাহ্থা শিবরাত্রি: শিবপ্রিয়ৈঃ | রাত্রৌ জাগরণং ত্তাং যন্যাব্তন্তামুপোষণম্ ॥ 

 ভগবন্তকিলক্ষণন্ত স্বস্তিং শোভনসতা! সদা সম্যখৃতি$বতীত্যর্থ;ঃ। অন্থিতি শেযো৷ বা। শিবন্ত 
শ্ীবিফোর্ধ ইহ গুণনামাদি সকপং ধিয়া ভিন্নং পশ্তেদিত্যাদিকঞ্ণ শ্রমন্লামাপরাধস্তোতে পূর্ববং 

লিখিতমেব, অতোহত্রায়ং সিদ্ধান্তঃ শ্রীবিষ্ণরেকো দেবঃ শিবশ্চান্ো দেব ইত্যেবমঞ্গত্বে ভাসমানে 
তন্রমন্কারাদিকং বৈষ্বানাষধুকতমেব,কিন্তু যথ! মত্ম্তদয়ে! লীলাবতারান্তথ! ই্রাশিবশ্চ গুণাবতারো- 
ইয়মিত্যভেদেন ন দোষাবহম্ অপি তু গুপ এব, ভগবন্তক্তিবিশেষ এব পর্ধযবসানাদিতি ॥ ৬৭॥ 

হরিবল্লভত্বেনাস্ত শ্রুশিবপ্রিগত্বাদ্দেব বৈষ্বৈরপি কর্তব/মিতি ভাব: ॥৬৮ ॥ শিবপ্রিক্বৈরিত্যনেন 
পপ পাপ 

সেইক্সপ মদীর পরণাযুর সন্ত! হউক্। শিবের গুণাবতারতারূপে একত্ব নিবন্ধন, বৈষব প্রাধান্তরূপে 

শ্রেষ্ঠত। বশত; ও সদাচার হেতু শিবরাতরিব্রত কর! বৈষবের কর্তব্য। বৈষবগণের কেহ কেহ 

চতুর্থ স্কদ্ধের দিকে লক্ষ্য করিদ্রা শিবরতে বিমুখ হুইয়! থাকেন। উক্ত ক্কন্ধে ভৃগুশাগকথনে 
লিখিত আছে বে, যাহার! শিবব্রত ধারণ করিবে কিংবা উহাদের অস্থগামী হইবে, দেই নকল 
ব্যক্তিকে সর্বশ।স্ত্রের প্রতিকূলাচারী বঙগিয়া জানিবে; ুতরাং তাহার! পাষণ্ডী নাম ধারণ 

. করুকৃ। ৬৭। | 

অতঃপর শিবরাত্রি ব্রতনি্ণয় ৷ -স্কন্দপুরাণে লিখিত আছে,মাঘ ফান্তন এই উভয়ের মধ্যবস্া 
কু] চতুর্দশীই শিবরাত্রি বলিয়া প্রথিত । এই তিথি নিখিল যজ অপেক্ষা গ্রধান। মহীথণ্ডে 
লিখিত আছে, মাঘমানান্তে ফান্তনের প্রথমে বে কক চতুর্দশী তিথি, তাহার নাম শিবরা।ত। 

' নাগরখণ্ডে লিখিত আছে, ধর[তলে স্থাবর ব! চর ত কিছু শিবলিঙ্গ বিদ্যমান আছে, চতুদ্দশীর 

নিশাযোগে দেবদেৰ মহাদেব সেই সমূদধয়ে অধিষ্ঠিত হন, এই জন্যই এ চতুর্দশী তিথিকে শিব- 
রাত্রি বলা যায় ? চতুর্দসীগ উপবান করাই কর্তব্য, গরন্ত বিদ্ধ! চতুদ্িশীরই জাধিক্য বোধ 
। ৬৮। এই বিষয়ে কথিত আছে, যে, মহাদেবের প্রিয়পাঅগণ প্রদোষব্যাপিনী শিবরাত্রিই- 

ও ১১৩ 



৮৯৮ ; শ্রীশ্ীইরিভভিবিলাঁসঃ | [১৪শবিথাদঃ। - 

কিঞ্চ।- 

| প্রদোষশ্চ চতুনাঁড্যাত্বকোইভিজজনর্তঃ ॥. ইতি ॥ . 

প্রদোষব্যাপিনীপাম্যেইগুপোষ্যং প্রথমং দিনম্। 

নোপোষ্যা বৈষবৈর্বিদ্ধ। মাপীতি চ সতাং মতম্ ॥ ৬৯ 
যত উত্তং।-- | : | 

.শিবরাতরিত্রতে ভূতং কামবিদ্ধং বিবর্জয়েৎ। 

অতএবোক্তং পরাশরেণ ।-- 

: মাঘামিতং ভূতদিনং হি রাজমপৈতি যোগং যদি পঞচনস্থা। 

জয়াপ্রযুক্তাং ন তু.জাতু ক্যাসি রাত্রিং প্রিয়কচ্ছিবশ্য ॥ ইতি ॥ 
অথ যেগাশ্। 

উক্তধ্চ লোকাক্ষিণ| ।”- 

দিমূহ্র্তো ভবেদযৌগো বেধে! মৌনুর্ডি শব স্বতঃ | ইতি ॥ ৭৪ ॥ . 

শিবরাতৌ চ কর্তব্যং নিয়মেন ত্র বুধৈঃ | উপবাসমহা-দরপূজ-জাগরণঃ নিশি ॥ ৭১॥ : 

বিদ্ধাব্রতন্ বৈষণবানামক 8রব্য্বং ₹ব্যত্বং প্রতিগাদিতমিতি ভাব; ॥ ৬৯ ॥ এতদেব প্রতিপাদয়তি সাং 

মৃতমিতি। তর প্রমাণমাহ মাঘে২সিতেত্যাদি । এবঞ্ট।--মাধফালন্তনয়োর্য ধো ষ| স্চ্ছিবচতুরদশী। 

অনঞেন সমাযুক্ত! কর্তব্য। সর্বদ! তিথিরিতি বচনং ভবিষোত্তরো ক্তশিবরাত্রিব্য তিরিক্তশিবচতু*। 

দরশীংজ্ঞকব্রতববিষয়কং কিংব। পরুদ্িনে অমাবস্যাযোগাভব বিষয়কং সকামবৈষ্ণববিষয়কং বা জে়মূ 

অন্যে চ মাধানিতমিত্যে তং বচনং শিবরাত্রি-ত্রতে ভূতমিতি বচনং পরদিনপ্রদোষব্যাপি-চতু- 
দাত্যাপবাসবিষয়কমিতি ব্যবস্থাপয়স্তি তচ্চাসঙ্গ তমিতি মাঘেতি, পঞ্চশ্তা। যোগমুপৈতী £যা্দিবিশে- 

যোক্্য। প্রদবোষব্যাপিনীত্যাদিবিরোধাপত্তেঃ । লিখিতব্যবস্থিব যুক্তেতি দিকৃ। ইখঞ.. যদ! 

চতুরদশিক্ষযঃ স্তাভহি বৈষ্ণবানামপি বিদ্বোপাসঃ প্রসজে!তৈব অন্যথ। অমাবন্তানংযোগ-ব্যবস্থায়! 

অধ লোগপ্রসঙ্গাং।. অত; স| ব্যবস্থা, বৈষ্ঞবজনসম্মতা ন স্তাদি ত্যুপেক্ষা। এতচ্চা্রে জন মী- 

্রতিণযাস্তে লেখামেব ইতি ॥ ৭৪॥ শিবরাত্রৌ চোপবামপুজাজাগরণাণাং রয়াণামেবাবিস্ঠকত্বং 

লিখতি শিবেতি॥ ৭১ । | 

প্রহণ করিবেন, কেন না, তাহাতেই উহা বিহিত আছ) এই জন্য কত দিবরানিদির 

রজনীযোগে জ্থাগুরণ,.করিবে। আরও. লিখিত আছে, বিচক্ষণগণের.মতে চারিদ গাত্মক সময়ই 
প্রদোষ বনিয় গশিত। ছুইদিনেই প্রদোযব্যাপিনী চতুর্দশী হইলে. প্রথমদিনে ব্রত, করাই 
অন্তোপাসকের কর্তব্য । এ প্রথমদিন ভ্রযোদশীবিদ্ধ! হইলে পূর্ব্দিনে ব্রত করা বৈফুবের! 

অনুচিত ইহাই সাধুগণের অভিমত। ৬৯। যেহেতু, কথিত আছে ফে,.শিবরাজিব্র.ত. ত্রয়ো: 

দশীবিদ্ধা চতুর্দশ পরিত্যান্গযা। পরাশরেরও উক্কি আছে যে, হে নৃপ! মাধী কৃষ্ণ] চতুর্দাশীতে 
অমাব্ম্ত (যোগ হইলে শিবরাত্রিত্রত করিবে? উহা! মহাদেরেরগরমপ্রীতিকর। ক অয়োদশী: 

সমন্বিত! চতুর্দবী,ত্যাঙ্গ্যা। . '. . .,. ৮... 5. 55850 তি এট এ । 



১৪শ বিলাসঃ। ] শীঞ্ীহরিভক্তিবিলাসঃ । ৮৯৯ 

অব শিবব্রতবিধিঃ | 

সাম্বং শিবালয়ং গত্ব! শুচিরাচম্য চ ব্রতী । কৃত্ব শবাগ্রে সঙ্কল্পমারভেত তদচ্চনমু॥ ৭২ |. 

পঞ্চাক্ষরেণ মন্ত্রেণ শতরুদ্রেণ বা দ্বিজ। ক্ষীরাদিভিশ্চ শুদ্ধানির্ধারঘ। স্াপয়েচ্ছিবম্॥ ৭৩ ॥ 

মহাচ্চাম্ বিধিন! কৃত্বা গন্ধপুষ্পতিলাদিভিঃ। সমর্পয ধৃপদীপাদীন্ শঙ্েনারধ্যং নিবেদয়েৎ॥ 

রর অথ তত্র মস্ত্র;। 

গৌরী “ক্লভ দেবেশ সর্পাঢ্য শখিশেখর | বর্ষপাপবিশুদ্ধ্থমর্ধ্যং মে প্রতিগৃহৃতাম্ ॥ ইতি ॥৭31 

আচার্ধ্যং পরিপৃজ্যাথ দর্া তন্মৈ চ দক্ষিণাম্। বিধিবজ্জগরং কৃত্বা প্রাতঃ পারণমাচরেৎ ॥১৫| 

ূ অধুন! ভবিষ্যোত্তরস্ন্দপুরাণশিবধশ্দোত্তরাছযা ক্রাননদারেণ ব্রত ষ্টানপ্রকারং লিখতি সার- 

মিতি পঞ্চভিঃ। তণ্ত শিবস্ত অগ্ঠনং পৃজামারভেত ॥ ৭২ ॥ তদেব লিখতি দ্বাভয।ং। আদি- 

শকেন ঘ্বতমধ্বাণি দ্রাক্ষারসাদিকঞ্চ ॥ ৭৩ | 

বিধিনেত্যত্রায়ং বিধিঃ | প্রথমে যামে শিব য় নম ইতি পঞ্চব্র্মন্ত্ৈরব| গন্ধপুষ্প-তিলমাধঃগ|- 

ধূমাদিন! মহাপুজাং কৃত্বা ততশ্চ ও" আদ্যায় নম:। ও বামায় নমঃ ও তৎপুরুষার নমঃ। ও 

ঘোরায় নমঃ। ইতি প্রত্যগাদি চতুদ্দিক্ষু। ও" ঈশানায় নমঃ| ইত্যুপরি। এবং পঞ্চবক্তণি 

পুষ্পাদিভিঃ সম্পৃঞ্্য পশ্চারি্টপুঙ্পং সমর্পয়েং। আদিশব্ব।ন্নৈবেদ্যতাম্ব,লাদি অর্ধঞ্চ ফলগ্ধাক্ষ- 

তাঙ্িতং জ্ঞেয়ম্॥৭৪1 আচাধ্যং শিবব্রতবিধুপদেশকম্ অক্ষ তপুলপা বসা দিন! সম্ান্ত। বিধিবদ্িতি 

দ্িতীয়ে যামে শঙ্করাগন নম ইতি, তৃতীয়ে মহেশ্বরায় নম ইতি, চতুর্থে রুদ্রায় নম ইতি পূর্ববতে৷ 

বিশেষঃ। অন্শ্চ সমান এব বিধিজ্ঞয়ঃ। তথৈকাদশীজাগরণবদগীতনৃত্যাধিনেতি চ প্রেস । 

পারণমাচরেদিত)ত্রাপি বিধিবদিত্যন্বর্তনীয়মূ। ততশ্চ প্রভাতে নিত্যকৃত/ং কৃত্বা গৃহে 

শিবমভ্যর্চ্য শিবভক্তান্ বৈ+বান্ বিপ্রাংশ্চ সস্ভোজ্য বন্ধুতিঃ সহ তু্ীত ইতি জেয়মূ। ৫ | 

“নন তথ্ব তপারণে চ শুদ্ধায়ামুপবাসে সতি তথ! গ্রদোধব্যাপিত্বাদিনা পরদিনেইপাুপবাসে সতি' 
শিপ শতশত আপা পপ পাত সপসি তি 

লি পট ০০০ পাসে পপ আপা 
স্পা 

উক্ত যোগের লক্ষণ।- লোকাক্ষী বলিয়াছেন, ঘিমুহূর্ত সমরকে যোগ ও একমুহূর্তকে বেধে 

কহে। ৭০| শিবরাত্রিত্রতে উপবাস, রাত্রিকালে শিবপুজা ও জাগরণ, যথাবিধি এই তিনটার 

অনুষ্ঠান করা স্থধীগণের কর্তব্য । ৭১। 

অতঃগর শিবরাত্রিব্রতের বিধি কথিত হইতেছে । - ব্রতী ব্যক্তি পবিত্রভ:বে সন্ধযাকালে শিব- 

মন্দিরে গিয। আচমন পূর্বক শিবদন্মুখে সঞষল্ল করিবে; তৎগরে পুজায় প্রবৃত্ত হইতে হয় ৭২ 
ঘ্বিজাতিগণ ( নমঃ শিবায় ) পঞ্চাক্ষর মন্ত্র ব| শতরুত্মন্ত্ে ক্ষীরা্দি দ্বারা ও বিশুদ্ধ বারিধারা! 

দ্বারা মহাদেবকে স্নান করাইংবন। ৭৩। বিধানে গন্ধ, পুষ্প, তিল ইত্যাদি দ্বার| ভচ্টন। শেষ 

ক্রিঃ] ধুপ-দীপ অর্পণ পূর্ববক- শব্ধে করিয়! অর্ধ্য প্রদান করিবে। . 

. অর্ধামন্ত্র।-_হে গৌরীবল্পভ ! হে দেবেশ! হেসর্পাঢ্য! ৫ চন্্রশেখর ! সংবর্ধ-কৃত পাতকের 

শোধনার্থ আম এই অর্ধ্য লমর্পণ করিতেছি, গ্রহণ করুন্।+8। এই মন্ত্রে অর্ধা দিয়া! আচার্ধেযর 

আন! ও দক্িণা অর্পণ করিবে এবং বিধানে জাগরণ পূর্বক প্রাতে পারণ করিতে হয়।৭৫ 

অতঃগর.পারপনির্ণ বিবৃত হইভেছে1--যদি অয়োদনীবিদ্ধায় উপবাল হয় এবং পরদিন দিবস: 



৯৪৪ ৃ পরী হরিগভিবিলাসঃ| . | ১৪ বিলাস! । 

অথ তত গারণনির্্রঃ। 

পূর্ববিদ্ধোপবাপে চ গরেহহনি চতুর্দশী । দিবসব্যাপিনী তিষ্টেং কুর্ধ্যাং তন্তাং হি পারণম্ 1৭৬1 

তথ। চোক্তং। _ সা. স্বপ্তময়পর্ধযস্তং ব্যাপিনী চেৎ পরেংহনি। 
... দ্িবৈব পারণং কুরধ্যাৎ পারণে নৈব দোষভাক্ ॥ ইতি ॥ ৭৭ 

অুঠানবিধিষাস্তব্রতন্তোক্তোইতিবিস্তরমূ। শিবধর্ধোত্তরাদৌ তু জেয়োহপেক্ষাঃ স চেত্তত:8৭৮ 

শিবরতন্ত মাহাত্মামন্ত সর্ব বিশ্রীতম্। বাধোহপি মু! যততাদৃগ্ লিঙগার্চা-জাগরাদিনা 1৭১ 

অথ শিবরাত্রিত্রতমাহা স্বা্। 

মাগরধণ্ডে।--- 

্ব়ভূলিঙ্গমভ্যর্চা মোগখানঃ মজাগরঃ ৷ অঙ্জানন্নপি নিম্পাপে। নিষাদে! গণতাং গতঃ ॥ 
০০০০ হট সপ পিউ ++ টস পর সত শী আপা স্পশসপ্ী ও পপ আপ পপ ০ ৩ শাস্তি সপ 

প্রাতরমাবস্যায়ামেব গারণমবাধং। | পুর্ঝবিদ্ধোগবাঁসে চ,_ কৃষাষ্টমী স্বন্দঘঠী শিবরানিচতুর্দাদী। 
এতাঃ পূর্বযুতাঃ কাঁ্ধণস্তিথাস্তে পারণং ভবেদিত্যাদি-স্বন্দবচন্ত্তিথস্তে পারপবিধিন! তত্র চ 

সমগ্তদিনব 1পি-চতুরদশী-নিষ্ষমে সতি কদা। পারণমন্ত্র ইতাপেক্ষায়াং লিখতি পূর্ববেতি। হি- 
শবান্বেবার্থে। তগ্তাং চতুরদষ্ঠামেব পারণম্, অন্তথামাবস্যারাআৌ ভোজনন্ত প্রসঙ্গাৎ। তচ্চ 

নিষিদ্ধমূ। ভূতাষ্টম্যোর্িব। তৃক্ত! রাতৌ তক চ পর্বণি। একাদস্তাং চ'জায়ণং চ্েখে। এবং 

যন্তপি চতু্দস্টাং ভোজনং নিষিদ্ধ, তথাপি গারণান্ছরোধেন অমাবস্তারাত্রিভোজনবত্ধদ্দোষ- 

বিশেষাবহ্ং ন স্যাদিতি জেয়ম্। কিঞ্চ।--সর্ববেঘেবোপবাসেষু দিবাপারপমিষাতে। অন্তদা 

_ তু চতুস্তামন্তে সত্ব পারণম্॥ "৬॥ 
ম| শিবরাজি-তু্দিশী তু পরিশ্থিন্ দিনে অস্তময়পর্্য্ত ু্ধাত্তসময়াবধিব্যাপিনী চে্কবতি । 

এবং চত়্সতস্পারণে চ ত্রতী ক্ষেমভাক্ ব্রতভঙ্গদোষতাযী ৭ স্তাৎ, অন্তধামাবন্তারাজিভোজন- 
প্রাপ্তে রতি ভাণঃ। এবমুপবানঘয়ঞধ নিরঘ্তম্। অতএবোক্তম্।-যামন্্রঘোর্ধগামিাং প্রাতপেষ 

হি পারণমিতি দিক 1৭৭8 অন্য শিবরাজিসন্বদ্ধিনো ব্রতশ্য। অতান্তবিস্তরং ধথ! স্যাৎ। 

অপেক্ষ্যশ্চেন্তধতি, তদা তত শিবধশ্রোত্রাদিতঃ স্. বিধিজে্ঃ। আদিশখেন 
ভবিষ্যোত্তরস্কন্দপুয়াগ-শিবষামলাদি ॥ ৭৮ | | 

তাুগৈবাদদ্ত গ্রসঙ্গজাতবৎ । লিঙ্গার্চাপ্শিবপৃজনমূ। জাগরঃ আদশফোেন উপবাসশ্চ। তেনাপি 

ব্যা'ধাইগি মু ইতি যং। যান্থাক্ছিবত্র তারদিতি বা ॥ ৭৯ ॥ তথা চোক্তম ভথিত্যোত্তরে | কৃষ- 

পক্ষে চুদ্তাং ন কিঞিনুগয়রপি। পরাধরধান ্ রাা হাখং ্ধাসংগীড়িতোইবশ ইতযপবাসঃ। । 

্যগিনী তুর্শী থাকে, তবে চতুর্দশীতেই গারণ বর্তব্য। ৭৬ এই বিষয়ে, উদত আছে যে 
পরদিন অন্তফালব্যাপিদী চতুর্দশী থাকিলে দিবসেই- পাঃণ কর্ঘবা, তাহাতে ঘোষ নাই 1৭৭1 
শিবরাজিরতের বিধান সবিস্বার কীর্ডিত হইতেছে, কোন বিষয়ের .জপেক্ষা (বিশেষ. বিখি 

জানিতে ) হইলে .শিবধর্শোত্তয়াদি হইতে তাহ! পরিজাত হইবে৷ . এই রডের: মাহাত্া, 

নর্ঘস্থানেই আ(তগোচর হয়, লিঙ্পূজা! ও. জাগরণারি করাতে: .তাদৃশ... (গাপকক?)- 



১৪শ বিলাসঃ। ] জ্্রীহরিভক্তিবিলানঃ। ৯৬১ 

স্কান্দে চ :--. 
শিবঞ্চ পৃজয়িত্ব। যে! জাগঞ্তি চ চতুর্দশীম্। মাতুঃ পয্রোধররসং ন পিবেৎ স কদাচন ॥ ৮১। 

কিঞ্ান্তত্র।-- কশ্চিৎ পুণ্াবিশেষেণ ব্রতহীনোইপি ষঃ পুমান্। 

| জাগরং বুরুতে তত্র স রুদ্রসমতাং ব্রজেৎ ॥ ইতি ॥ ৮১ 
জীকফে বৈষ্ণবানান্ত গ্রেমভক্তির্ব্িবর্ধতে | কৃষ্ণভক্তিরসাসারবররুদ্রান্থকম্পয়। ॥ ৮২॥ 

অথ এগো(বন্দঘাদশী। 
ফাল্গুনে দ্বাদণী শুক্লা যা পুষ্যক্ষেণ সংযুতা । গোবিন্দদ্বাদশী নাম সা! স্যাদেগাবিন্বভক্তিদা ॥ 

তন্ামুপোষ্য বিধিনা ভগবস্তং প্রপূজয়েখ। লিখি+ঃ পাপনাশিল্তাৎ বিধির্ধোহত্রাপ স স্থতঃ ৮৩ 
অথ গোবিনদদ্বাদশীমাহাজ্মাম্। 

বঙ্ষপুরাণে শ্রীবশিষ্টমান্ধাতৃসংবাদে |-_ 
ফাল্তনামলপক্ষে তু পুষ্যক্ষেঘাদশী যদি। গোবিদ্দদ্বাদশী নাম মহ:পাতকনাশিনী ॥ 

কিঞ্চ।--ধহুফোটযা হতান্ডেব বিশ্বপত্রাণি মান্দ। পতিতানি মহারাজ শস্তোঃ শিরমি ভূমিপ| 

তস্থৌ সএব তন্রৈব সর্বরাতিমতক্িতঃ | স্বোদরার্থং মহাগজ মৃগলিগ্সরহন্কত ইতি। এবঙ 

পুজাগগাগরণে বৃত্তে । গণতাং শিবপার্ধদতাং | ৮০ ॥ কশ্চিদস্ত'জাপিরপি ব্রতহীনঃ উপবানাদি- 
নিয়মরহিতোহপি ষঃ পুণাবিশেষেণ তন্ন শিবারজৌ। জাগরণং কুরুতে। রুদ্রসমতাং ₹ুদীয়-সার- 
প্যাদিযুক্তপার্যদত্বং বৈষণবাগ্র/ত্বং বস প্রাপ্গুয়াৎ৮১। নথ শ্রীকষ্চরণারবিন্দভক্ত্যেকাপেক্ষকাণাং 
বৈফবানাং শিববতেন কিং প্টাৎ, ইতাপেক্ষায়াং লিখতি প্রকে ইতি । নম্ক প্রশিবত্রতেন কখং 

শ্রকফ্ণপ্রেমতক্তির্ধবন্ধ ত।ং তত্র লিখতি কুষ্ণেতি। কৃষ্ণতক্তিরসাসার বর্ধিণে! রুদ্রন্ান্গকম্পরা। 
গশঙকরকরুণধৈব শ্রীরুঞ্প্রেমভক্িবিশেষসিদ্ধেঃ। যছ! | রুষ্ণন্ত যা ভক্তিরদবর্ষিণী রুদ্রান্থকম্পা 

তয়া এবং শ্রীশিবত্রতেনৈব বমকঞ্চকুপাবিশেযোৎপত্তেন্তৎপ্রে মডক্িবৃদ্ধির্তবতীতি দিকৃ। ৮২॥ 
অত্র গোবিন্বদ্াদস্াং ভগবৎপুজনেইপি স এব বিধি; স্বতে। মুনিভিঃ | একদৈবতত্বানিনা : 

য়োরেকরূপত্বাৎ ॥ *৩॥ 

ব্যাধও পারত্রা৭ পাঃয়াছিল। নাগরখণ্ডে লিখিত মাছে, জনৈক চণ্ডাণ শিবরাত্রি অঞ্াত 
থাকিয়।ও অনাদিলিঙ্গের পৃজা) উপবাস ও জাগরণক্লে শিধলুষ হইয়া শিবের পারিষদপদ লাভ 
করিয়াছিল। স্বন্মপুরাপেও ।লখিত মাছে, চতুদ্দশীতে হএপৃজ। কারয়! নিশাজাগরণ করিলে 
আর জননীর অ্বনপান করিতে হয় না অর্থাৎ গুল্ম বিদুরিত হয়। ৭৯৮১। অন্তও লিখিত: 
আছে, উপবাসাদিনিয়মবন্জিত হইয়াও ৫কান গুৰ।বিশেষে শিবরাত্রিতে জাগরণমান্ব করিলে 
জবা বাকিও রুদ্রপা|রবত্ব গ্রাপ্ত হয়। ৮১: ৫৭ফব হইয়া শিবরা তর ভরত করিলে হরিতক্তি-. 

রমের সারবর্যা শধরের গ্রলাদে প্রীংরির. গ্রতি প্রেমসতক্কি বর্ধিত হইয়| খাকে। ৮২1. : .। 
অনন্তর গোবিন্্যাদশী কথিত হইতেছে ।-কাস্তনমাসের শুর্ুপক্গীয়। ঘাদশী তিথি ৮ পুধ্যা- 

_ যোগ হইলেই তাহাকে: গাবিঙ্গঘাদশী কছে। এ তিথি হরিতকিপ্রদায়িনী। এই তিথিতে 
উপ্বাসী থাকিয়া বিধানে রা দিনা চির টি রা | 
গানের ছ্জা' রদ্ধিবে। ৮৩. | 



রব 

৯৪২ প্রীগ্রহরিভক্তিবিলাসঃ | [ ১৪শ বিলাসঃ। 

তন্তামুপোা বিধিবস্নর: সংক্ষীণকল্পঘঃ | প্রাপ্রোত্যহুত্তমাং দিদ্ধিং পুনরাবৃত্তিহন্ন ভ।ম্ ॥ইতি।৮৪ 

আমর্দকী ঘবাদশীতি লোকে খ্যাতেয়মেব হি। যোগাভাবেহস্তর তন্নায়ী তদীয়ৈকাদশী মতা। 

যত্র আমর্দকী-পৃজা-বতমন্যাং বিশেষতঃ 1 
অথ আমর্দকীব্রতবিধিঃ | 

তছুক্তং ব্রাদ্ধ্যে তত্রৈৰ পাঁপনাশিনীমাহাত্মা গুসঙ্গে 1 

ফ্্তুনে তু বিশেষেণ বিশেষ; কথিতো নৃস। আমর্দক্য। ব্রতং পু বিঞ্কলো কপ্রদং ব্শাম্। 

প্রভাসখণ্ডে চ শ্রীদেবীমহেশ-সংবাদে ।-_ 
ফাল্তুনন্য পিতে পক্ষে একাদস্ামুপোধিতঃ। সা] নগ্যাং তড়াগে বা বাপ্যাং কৃপে গৃহেইপি বা | 

গত্ব! গিরৌ বনে বাপি যত্র না প্রাপ্যতে শিবা ॥৮৫ ॥ | 

ক্ষীরোদে মখ্যমানে তু যদা বক্ষ সমুখিত:। আমর্দান্দেবদৈত্যানাং তেন সামর্দী স্ব ॥ 
শে 

. পুনরাবৃত্তিবেরষাং তৈছু বিভাম্ _অপুনরা বৃত্তিকা মিত্যর্থ: ॥ 1৮৪1 ইয়ং ফাল্তনশুরুত্বাদশী। 

দবাদশী চ দ্বাদশ্ঠেকাদশ্যে।রভেদাভি প্রায়েণ। কিংবা ছাদস্থাং পুষ্যানক্ষত্রে সতি তন্যামেবোপ- 
বাসাপেক্ষয়েতি। তদ ভাবেইপি একাদস্থামুপবাঁসে সতি তন্তামেবামর্দিকী-পুঙ্গাদিকমপি। তচ্চাগ্রে 

ব্ক্তং ভাবি। শিব! আমর্দকী ॥ ৮৫1 আমর্দ কী বৃক্ষো২য়ং শিবেতি লক্ষ্মীরিতি চ স্বতঃ। 
_অতএব.সেবাতে.। ৮৬ ॥ | 

অনন্তর গোবিন্দ-থাদশী-মাহাতআ্য, কথিত রি রস বদ মান্ধাতৃ'সংরাদে- 
লিখিত আছে, ফাল্কুনের শুর দ্বাদখী পুস্য।-সমস্থিা হইলে তাহাকেই গৌবিন্ব-্বাদশী, কহে। 

উহা দ্বাগ.নিখিল' মহাপাপ- বিদুরিহ হয়।. বিধানে গোবিন্দ-্বাদশীতে . উপবালী থাকিলে 
পাতক বিধ্বন্ত. হয়. এবং পুনজ্রন্ম-নিবারিণী .পরম। সিদ্ধি লাভ হইয়! থাকে | ৮৪। 

ইহাকে লোকে আমর্দকী দ্বাদশীও কহে। যোগের অভাব হইলে একাদশীতে উপবাদ কর্তবা। 

অধিকন্ত এই দবদশীদিনে আমর্দকীপূজনরূপ ব্রত করিতে হয় 
অনন্তর আমর্দকী হতবিধি। -ধন্ষপুরাণের উক্ক প্রকরণে পাপনাশিনীব্রত-প্রসঙ্ে নিবি 

আছে, হে রাজন্! .ফান্তুনমাসে বিশেষরূপে আমর্দকীত্রত ( কর্তথ্য বলিয়। ) কথিত আছে। 

এই. ব্রত মানবগণদস্ন্ধে পুণ্যস্বরূপ ও হরিধামপ্রদ্দ। গ্রভাসখণ্ডেও দেবী-মহেশ্বর-সংবাদে 
পিখিত আছে, ফাল্গুনের শুরু! একাদশীতে উপবামী থাকিয়া নদী, তাড়গ, বাপা, কূপ অথব৷ 

গৃহে গান কর ত গিরি বা কাননে আমলকীতক-সঙ্গিধানে গমন করিবে। ৮৫।. হখন ক্ষীরোদধি 

মন্থন. হয়, তখন সুরান্ূরগণের আমর্দিন বশতঃ এই তরুর উৎপত্তি হয় এই হেতু মুনিগণ ইহার : 
্ামর্দকী নাম নিরূপণ করিয়াছেন। এই তুরুকে শিবা ও লক্মীও বগা যায়।. ইহ! কুরজরেষঠ, . 
গণ কর্তুক নিষেবিত |; বিরিঞিগ্রমুখ স্থরগণ.এই তরুবরকে বৈষ্ণবততরু বিয়া কীর্তন করেন। 
আমলকীমূলে গিম্বা তাহাতেই হরির. পুক্জা করিতে হব -কিংবা! কুহ্ছম দ্বারা, তরুবরের : অর্চনা. 
করিয়া নিশাজাগরণ করিবে । -রারিপুরিত কমগুলু পাত্র-সম্বিত করিবে, হবিধ্যাক্স প্রধান, 

করিবে, বিধানে দীপ দিবে এবং হরিকথা শ্রবণে অভিনিবিষ্ট হইয়া নিশাজাগরণ করিবে ।.এই. 



এরি ' জীন্রীহরিভক্তিরিলাসঃ। ৯০৩ 
শিব! লক্ষ্মী; স্বতো। বৃক্ষঃ সেব্যতে হুরস্ত্মৈঃ! দেবৈরদ্ধাদিভিঃ সর্ববৃক্ষোহসৌ বৈষবঃ স্বৃতঃ | 
তত্র গন্থা হরিঃ পৃঙ্ো বৃক্ষমূলেইধব। শিবা! । পৃজ। পুশ্পৈ: শুভৈ রাত কার্ধযং জাগরণং নরৈঃ 1 

: করকং জলপূর্ণন্ত কর্ত"ং পাত্রলংযুতম্। | 

রা কর্তব্যং দীপঃ কাধ্যো বিধানত: । এবং জাগরণং কাধ্যৎ কথাশ্রবণভত্পরৈঃ | 
মুচান্তে দেহিনঃ পাপৈঃ কলিজৈ: কায়সম্তবৈঃ। দেহান্তে চ নরাঃ দর্ষে পুজ্যন্তে হরিমন্দিরে 1৮৬| 

অথ বনন্তোৎসনঃ। ৃ ই 

ফান্তন্তাং পৌর্নমান্তান্ত বিদধ্যাদ্বৈফবৈ: সহ। শ্রীকধপ্রিয়ভক্তস্ত বসন্তপ্তার্চনোৎবম্॥ 
ভবিষ্যোত্তরতো জেয়ন্তদ্বিধিশ্চেদপেক্ষ্যতে। য: শ্রীযুধিষ্টি ঃশ্যোকে| ব্যন্তং ভগবতা টি 

অথ বসম্তে।ৎসবমাহ স্্যম। 
তত্্ৈব ।-_ 

এবং ষঃ কুরুতে পার্থ শাস্্রোক্তং ফান্ধনোসবম্। মংপ্রপাদ।চ্চ সিধ্যন্তি তন্য সর্ব মনোরথাঃ ॥ 

বৃত্তে তুষারসময়ে দিতপঞ্চদস্াম্, প্রাতর্ববমন্তপময়ে সমুপস্থিতে চ।. 

সংপ্রাপ্য যা চৃতকুহমৎ মহ চন্দনেন, সত্যং হি পার্থ পুরুযোইবশতং সুখী স্যাং॥ 
অথ. চৈত্রকৃহ্াম,। ৃ 

সৈহে ক্ধ্াং সিতে ক্ষ শ্রীরামনবমীব্রতম্ । একা দশ্তাং প্রভোদে [লাং ছ।দ্র্াং মানারপ্ম্॥ 
_গৌতমীয়ে চ।-- ম্অমাসে বাছুদেবং সর্বপুট্পৈঃ সমর্চ়েং ॥৮৭॥ 

্রীকফপ্রিয়ভ্ততা চ. বমন্তস্ত মদা শ্রীবৃন্দাবনাশ্রিতত্বাৎ। অতএব তন্ত পুঁজোৎমবং | 
কৃরধ্যাৎ ॥ ৮৭॥ ... 

কূপ অনুষ্ঠান করিলে কায়িক কলিকনুষ. হইতে পরিজ্রাণ পাওয়া যায় এবং দেহাবসানে হরি- 
ধামে পৃঙ্জিত হইতে পারে। ৮৬। | 
. অনন্তর বসন্তোঘসব কথিত হইতেছে | ফাস্তনের রণ তিথিতে বৈষণবগণ সহ মিলিত 

হ্ইয়! ্ রহরির প্রিয়ভক্ত বসস্থের পৃজানূপ উত্সব করিতে হয়। এই বিধি বিদিত হইবার, 

আবস্তক হইলে ভবিষ্যপুরাণ হইতে পরিজাত হইবে। প্রাক স্বং যুিির-সকাশে এই 
বিধি কীর্তন করিয়াছেন। 

অতঃপর বদস্তোত্ব-মাহাত্থ্য বিবৃত হইতেছে।-_উক্ত পুরাণেই লিখিত আছে, হে রা 
টির | শাগ্রবিধি অনুনারে ফাল্তনোত্নব কগ্ে মদীয় অনুগ্রহে নিখিল মনোরথ পরিপূর্ণ হয় 

হে কৌন্তেয় ! শীত খুর অবসানে বসস্ত-সমাগমে শুরুপক্ষীয়া পুর্ণিমাতে প্রাতকালে চন্দন 
মিশ্রিত আত্মমুকুল দ্বার! অর্চনা করিণে শতবর্ষ স্থখভোগ করিতে পারে। . 

অনন্তর চৈঅকৃত্য বিবৃত হইতেছে _চৈঅমাসের শুরুপক্ষে নবমী তিবিতে, রামনবমী-ব্রত, 
একাদশীতে ঘোর! এবং ্বাদশীতে মনার্পণ, করিতে হয়. গৌতমীয়ত লিখিত আছে, 
চৈঅমাসে বিবিধ কুহুম্ বার! হরির আর্চন! করিবে। ৮৭ রা 

. অতপর পরননামনবমী ব্রত কথিত হুইতেছে।-_অগৃন্ঠ-মংহিতা লিখিত আছে, হে রন? 
চৈত্র শুর নবমী তিখিভে কমা পরমন্রদ্ষ রঘুকুলধুরক্ষর রাম আবিভূতি হন্নাছিলেন 



৯৩৪  শ্রশ্রীহরিভক্তিবিলামঃ। [ ১৪শ বিগাসঃ। 

অণ প্রর।মনবমী। 

অগন্তাসংহিতায়াম্।-- 

চৈঞজে মানি নবম্যান্ধ শুক্লায়াং হি রঘৃৰহঃ | গ্রাছুরাদীৎ পুর বরক্ষন্ পরং ত্রদ্ধৈব কেবলম্। 
তম্মিন্ দিনে তু কর্তব্যমুপবাদরতাদিকম্ ॥ ৮৮। 

অথ তম তনিত্যত্বমূ। 

তজ্রৈব!-. 
মুমুক্ষবোইপি হি মদ প্ররামনবমীব্র তম্। ন ত্যজন্তি স্থরত্রেষ্ঠো দেবেন্দ্রোইপি বিশেষতঃ ॥ 

কিঞ্চ _প্রা'প্ শ্ররামনবমীদিনে মধ্্যো। বিমুঢ়ধীঃ | উপোষণং ন কুরুতে কুস্তীপাকেষু পচাতে ॥ 
যস্থ রামনবম্ণাং হি ভুঙ. মোহাছিমুঢ়ধাঃ | কুস্তীপাকেযু ঘোরেষু পচতে নাত্র সংশয়; ॥ 

অথ তদ্ব তনির্দর়। 

তত্রৈব।_ 
প্ররামনবমী প্রোক্তা কোটিসথ্যগ্রহাধিক! ৷ তশ্মিন্ দিনে মহা £ণ্যে রামছুদ্দিন্ট ভক্তিতঃ। 

যৎ কিঞ্চিৎ কুরুতে কণ্ম তন্তবক্ষয়কারকমূ 

কিঞচ।-কুরধ্যাগ্রামনবম্যাং য উপোষণমতক্ত্রিতঃ। ন মাতুগর্ভমাপ্রো'ত ল বৈ রামপ্রিয়ো ভবেৎ। 

তম্থাৎ সর্ববাত্বনা৷ সর্কের কুন্তৈতম্নবমীব্রতম্। মুচ্যন্তে সর্বপাপেত্যো বি বর্ষ সনাতনম্ ॥ 

কিঞ্চ। _ 
একামপি নরো ভক্ত শ্ররামনবমীং যুনে। উপোষায কতকত্যঃ মন্ সর্বপা বাণ: প্রমূচ্াতে |৮৭ ৪ 

শপ দশ আপ পাস সক 8 আর 

দ্ধন্ হে স্তীক্ষ॥ ৪৮ 
রামপ্রিয়ো ভবেদিতি তৎসারপ্যং প্রাপুঃ ্যাদিত্যর্থ: ॥ ৮৯ ॥ 

স্থতরাং তদ্দিনে উপবাস ব্রতাদির অনুষ্ঠান কর্তব্য । ৮৮ উক্ত গস্থেই লিখিত আছে, মুমু্ষগণ 
বিশেষতঃ দেবশ্েষ্ঠ ইন্ত্রও সর্ব রামনবমী ব্রত ( অনুষ্ঠান করেন, কদাচ ) পরিত্যাগ করেন 
ন|। আরও লিখিত আছে, ঘে মূঢ়মতি রামনবমী সমাগত দেখিয়।ও উপবাণী না থাকে, কুত্তী- 
পাক নরকে ভাহাকে পচ্যঘান হইতে হয়। মোহবশে রামনবমীতে আহার করিলে মেই মূ 
মতি ভীষণ কুস্তীপাকে পচামান হয় লন্দেহ নাই । 

অনন্তর রামনবমী ব্রত-মাহাত্মা কথিত হইতেছে। _উক্ত অগন্ত্যমংহিতাতেই ব্যক্ত আছে, 

প্ররামনমী কোটিহধয গ্রহণ অপেক্ষাও শ্রেই। এ মহাপুনান্বন্ধপ রামনবমী-দিবদে ভক্তি লহ- 

কারে রামের উদ্দেশে যে কোন কর্খ করা যায়, তাহাই ভববন্ধন-ছেদনের হেতু হর । মারও 
লিখিত আছে, অতন্দ্র হইয়! রামনবমীন্তে উপবাণী থাকিলে সেই ব্যক্তিকে আর জননী- 
জঠরে প্রেবিষ্ট হইতে হয় ন! এবং তিনি নি:সন্দেহ রদুনাথের প্রিরপাত্র হন। সুতরাং সর্ব! 
এই রামনবমী ব্রতাহুষ্ঠান পূর্বক নিখিল পান্তক হইতে বিষমুক্ত হইয়া সনাতন ব্র্ম রঘুবরকে 
লাভ কর! সকল ব্যক্তির পক্ষেই উচিত আরও লিখিত আছে, ভক্তি নহকারে একমান্র 

রামনবমীত্রতে উপবাসী থাকিলেই কৃতরত্য হয়! নিখিল পাতক যার পরিমাণ পাইতে 
রা থারে। ৮৯। ক 



১৪খ বিলাস | ক্রীস্ীহরিভক্তিবিলাস:| ৯০৫ 
অথ তত্ব,তমহোত্মম,। 

চরে মানি নবম্যান্ধ জাতো রাণঃ স্বরং হরি: । পুনর্ব্থ ক্ষসংযুক্তা স| তিথি; সর্ববকামদা 
দৈব মধ্যাহুযোগেন মহাপুধ্যতঘ। ভবেং। মেষং পৃষণি সংপ্রাপ্তে লগ্নে কর্কটকা হ্বয়ে। 
আবিরাদীৎ স্বকলম্ন! কৌপন্যায়াং পুরঃ পুমান্। নবমী চাষ্টমী-বিদ্ধ। ত্যাজ্য। বিষু্পরায়ণৈ: ॥ 

উপোষণং নধম্যাং বে দখম্য/মেব পারণম্॥ ইতি ॥ ৯। 
দশমযাং পারণীয়াশ্চ নিশ্গ্লাঞ্বমীক্ষয়ে। বিদ্ধাপি নবমী গ্রাহা! ধবঞ্চবৈরপ্যসংশয়ম্ ॥ 

অন্ত ব্রতন্ত চাগন্তাসংহিতাদৌ সবিস্তম্। বিধির কঃ প্রণিদ্বশ্চ লিখ্যতেহর সমাসতঃ ॥ ৯১ । 

অথ জীরামন বমীব্রতবিধিঃ | 

অষ্টমণাং চৈরমাসন্ত শুরুপক্ষে জিতেভ্দ্িয়ঃ। দগ্ধাবনপূর্ববন্ত প্রাতঃ গায়াদ্যখাবিধি ॥ 
দাস্তং কুটুদ্ষিনং বিপ্রং বেদশাস্ত্রতং সদ। | শ্রীরামপুঞ্জানিরতং ুশীলং দবভবর্জিতম্। 
বিধিজং রামমন্ত্রাণাং রামযস্ত্রৈকদাধকম্। আহুয় ভক্ত সংপুজ্য শুণুয়াৎ প্রার্থযগ্লিতি ॥ 
ইরামপ্রতিমাদানং করিষ্যেহহং দ্বিপ্জোত্তম। তত্রাচার্ষেয! ভব প্রীতঃ শ্রীরাধোহপি ত্বমেব হি॥ 

আচার্ন্যং ভোজয়েৎ পশ্াৎ সাত্বিকাক্ৈঃ সবিস্তরৈঃ| ভূত্গীত স্বমমপ্যেবং হৃদি রামমনুম্মরন্ ॥ 
তরৈকতজনিবেদনমন্ত্র: | 

নবম্যামক্জভূতেন একভক্তেন রাঘব। ইস্ষ/কুবংশতিলক '্রীতো৷ ভব ভবপ্রিয় ॥ ইতি। 
ততঃ গ্রাতঃ সমূথায় ন্নাত্ব। সন্ধয।ং বিধায় চ। প্রাতঃ সর্ববাণি কর্শ।ণি শীদ্ধমেব সমাপয়েং ॥ 

নু বৈষ্ণবৈর্বিদধ। সর্বত্র বঙ্জেতি পূর্বং নিশ্চিতং অত্রাপি তখৈবোক্তং নবমী াষ্মীবিদ্ধা 

ত্যাক্যেতি। তন্ত্র চ নবমীক্ষয়ে মতি তিথিহান ক্রমেণ একা দশ্ঠ।"চ শুদ্ধত্বে কিং কর্তৃধ্যং তত্রাহ 
উপোধণমিতি ॥ ৯* ॥ তদ্দেবাভি বাজ লিখতি দশম্য।মিতি | নিশ্চয়াদশম্যামেবেত্যেবকারতঃ | 

অন্তথোপবাসবয গ্রসঙ্গাদিতি দিকৃ॥ ৯১। | 

- অতঃপর রামনদমী বরত-নির্ণয করা যাইতেছে ।--চৈত্রমাপীয়। নবমী তিথিতে স্বয়ং হরি 

রামচন্দ্র ভূমিষ্ঠ হন। এ তিথি পুনর্বহ্থযুক্ত হইলে নিখিলকামফলপ্রদাত্রী হইয়া থাঁকেন। 

মধ্াহুদময়ে পুনর্বন্থর যোগ হইলে এ তিথি মহাপুণান্বরূপ! বলিয়া কীত্তিত। হন। দিবাকর 
মেষরাশিগত হইলে কর্কটলয়ে পরম পুরুষ শ্রীরাম স্বীয় কমাসহ কৌশল্যার গর্ভে গ্রাহুভূ্ত 
হন। হরিপরায়ণ ব্যক্তির! অষ্টমীবিদ্ধ! নবমী বঙ্জন পূর্বক শুদ্ধ! নবমীতে উপবাসী থাকিয়া 

দ্বশমীতে পারণা করিবেন। ৯০। দৃশমীধিনে পারণের নিশ্চয় নিবন্ধন নবমী ক্ষীণা হইলে 

নিঃসন্দিপ্ধ:মনে অমীবিদ্ধা নবমী গ্রহণ করাই উপবাস-বিষয়ে বৈষবদিগের কর্তব্য। অগন্তা- 
সংহিত। প্রভৃতি গ্রন্থে এই ব্রতের অনেক বিধান বর্ণিত ও প্রসিদ্ধ আছে, এখানে সংক্ষেপে 

তাহার উল্লেখ করা যাইতেছে ' ৯১। 

রামনবনী-্তের বিবি।-__চৈত্ের শুর্াউমীতে ইনজিয-সংখম পূর্বক দশনধাবনান্তে বিখানে 

গ্রাঙঃক্সান করিবে। তদনস্তর দাস্ত, কুটুম্বী, নিরস্তর বেদশাস্ম পরারপ, রামার্চনানিরত, 

নুপীল, দত্ভশূ্, রামমন্ত্রের বিধিবেডী, কেবলমাত্র রামমন্ত্ের সাধক বিগ্রকে আহ্বান ও প্রার্থনা 
১১৪ 



৯০৬ শ্রীঙীহরিভক্তিবিল।সঃ| .. (১৪খ বিলাস; । 

উপবাসনিবেদনমন্ত্রঃ | 

উপোধা! নবমী ত্বদ্য যামেঘষ্টান্থ রাছব। 

তেন প্রীতে। ভব ত্বস্তোঃ সংসারাৎ ত্রাহি মাং হরে ॥ ইতি। 

বিধিব্লির্মিতে শাগমগুপে পরমোধ্মটৈঃ। পুণ্যাহং বাচয়িত্ব! তু সন্ভিঃ সঙ্ল্নমাচরেং ॥ 
অথ সফলমন্ত্রঃ | 

অন্যাং রামনবম্যান্ত সমারাধনতত্পরঃ। উপোধ্াষ্্থ যামেষু পৃজয়িত্ব। যখাবিধি। 

ইমাং স্বর্ণময়ীং রামগ্রতিমাং কুগ্রষত্বুতঃ| শ্রীরামগ্রীতয়ে দান্তে রামভক্তায় দীমতে ॥ 

প্রীতো। রামে। হরত্বাশড পাপানি স্ব্ুনি মে। অনেক-জন্মসংসিদ্ধান্তভান্তানি মহান্তি চ॥ইতি। 
মুর্তিং শ্রীরামচন্্রস্ স্বর্ণস্য পলেন তু । অশকুশ্চেৎ গলাঞ্ধেন তদর্দার্দেন ব! চরেৎ। 

রৌপোণ বাথ লৌহেন শিলয়! দারুণাথব৷ 
বেগ্যাঞ্চ বেখ্যাং বা! কুর্ধ্যাৎ কৌশল্যাং কল্পিতাং শ্ুভাম্॥ ৯২ 

বামাঙ্কে জানকীং চান্ত মংশ্লিষ্টাং বামপাঁণিন! ৷ দক্ষিণান্কে দশরথং পুন্রাবেক্ষণতৎপরম্ । 

ৃষ্ঠতো লক্মণং দেবং সচ্ত্রং মহচামরমূ। পার্থ ভরতশকছ তালবৃন্তকরাবুভৌ | 
০ সি রস জর 

 অষ্টম্যামিত/দি প্টর্ঘমেব ।৯২॥ বামেহস্কে পার্খে। দক্ষিণে অঙ্কে পার্শে। অজ ইতি বা 

পূর্বক (ক কহিবে, হে ছিজতেষ্ ! আমি রামমুর্তির অর্চনা করিএ, এ বিষয়ে আপনিই রঘুনাধস্বরপ 

স্থতরাং প্রীতচিত্তে আাচারধ্য-পদ গ্রহণ করুন্। তদনস্তর ভূরিংপ্রমিত পাত্বিকান্ন (সর্ববথ! বিশুদ্ধ) 

দ্বারা আচীর্ধ্যকে ভোজন করাইয়! শ্বহদষে রাঁমকে ধ্যান করিতে 'করিতে স্বয়ং আহার 

করিবে। : 

এই বিষয়ে একভক্ত-নিবেদন মন্ন।-_”হে রাঘব! হে ইক্ষাকুকুলতিলক ! হে ভরপ্রিয় ! নব. 

মীর অঙ্গম্বর্ূপ একভক্ত ব্রত দ্বার৷ আপনি সন্তোষ লাভ করুন্।» তংপরে গ্রভাতে গাত্রোখান 
করিয়া স্বান-সন্ধ্যাদি সমাপন পূর্বক আশ গ্রাতঃক্রিয়। নকল শেষ করিবে। 

উপবাস-নিবেদন মন্ত্র।--"হে রাঘব! অগ্য নবমীতে অষ্ট প্রহর কাল উপবাদী থাকিব। হে 

হরে! তদ্দারা আপনার সম্তোষ সাধিত ইউকৃ। আমাকে সংসার হইতে উদ্ধার করুন্।” তং" 

পরে বিধানে প্রস্ততীকৃত যাগম গুপে সাধুবর্গ সহ মিশিত হইয়! পরম উত্সব নহকারে পুণ্যাহ- 

ঝাচন পূর্বক সংকল্প করিবে। 

স্বপ্নমন্ত্র। --আমি এই রামনবমীদিনে আরাধনা-পরায়ণ হইয়। অষ্টগ্রহর উপবাসী থাকিব, 

এবং বিধানে অর্চন। পূর্বক সযত্বে রামপ্রীত্যর্থই এই রামপ্রতিমা স্থবুদ্ধি রামভক্তকে অর্পণ 
করিব। রঘুপতি সন্তষ্ট ₹ইয়! বনুপ্রন্ার্জিত ও অভ্যন্ত তুরি-পরিমিত পাতক আশু বিনাশ 
করুন্। (এই মন্ত্রে দ্র করিতে হ॥)। এক পন প্রাণ স্বর্ণঘারা শ্ররামের মূর্তি প্রস্তুত 
করাই নক্ষম ব্যক্তির পক্ষে বর্তব্য। অক্ষম হইলে অর্ধপল অথব। তদর্ধ পর স্বর্ণ ঘার। নির্মাণ 

করিবে কিংবা! রৌপ্য,গৌহ, প্রস্তর অথবা লেপা বা বেখ্য দ্বারা কৌশল্যা-দেবীর অন্কাতিধিঠিত 
সত রামমৃত্তি ্রস্তুত করিতে হয়।৯২। এ মূর্তির বামদিকে বাম কর ঘারা আলিঙ্গিত সীতা গুর্ি 



১৪শ বিলাসঃ।) উপ্রীহরিভক্তিবিলাঁনঃ | ৯৩৭ 

অগ্রে ব্যগ্রং হনৃমন্ত রামান্ধগ্রহকাজ্ফিণম্॥ আসনোপরি সংবিশ্ত স্তাসজালং বিধায় চ। 

শঙ্খং প্রপৃজয়েদগ্রে গন্ধপুপ্পাক্ষতার্দিভিঃ। কলদং বামভাগস্থং পূজাদ্রব্যাণি চাদরাৎ। 

গাত্রঞ্চ প্রোক্ষয়েছ্ক্তযা চাত্মানং মন্তরমুচ্চরন্। সর্বেষাং রামমন্ত্রাণাং মন্ত্ররাজঃ যড়ক্ষরঃ | 

তারকব্রক্ষ চেঠ্যক্তস্তকেন পৃজ। গ্রশস্ততে ॥ ৯৩॥ 

বিলিখেৎ সর্বহোভদ্রং বেদিকোপরি স্ুন্দরম্। স্বব্রতে সমুদ্দিষ্টং সর্বতোভত্রমগ্ডুলমূ। 
মধ্যে তীর্ঘোদকৈঃ পূর্ণং কুন্তং রত্বোদরং শুভম্.। চুতপল্লবপুশৈশ্চ যুক্তং ন্যন্তেদলস্কৃতম্। 

সৌবর্ণে রাজতে তারে পাত্রে ষটকোণমালিখেৎ ॥ ৪৪ ॥ 

অলাভে বিল্বপীঠে ব৷ কলসোপরি মংস্থিতে। উপর্যযাস্তীধ্য বন্ধে দ্বে আচ্ছিকে হুদ.খ শুভে। 

দিব্সিংহাসনং তত্র স্থাপয়িত্থাচ্চয়ে স্থধীঃ। পাঁঠাচ্চাং বিধিবৎ কৃত্ব! দ্ব! চার্ধ্যা দিকস্তথ] । 

ক্ষীরাদিন! চ ন্নপনং কুর্যযাদ।বাহনাদি চ। নানারত্ববিচিত্রাণি দদ্যাদাভরণানি চ। 

হিমান ৃষ্টকুচিরঘনদারসমন্থিতম্। গঞ্চং দগ্যাৎ গ্রযত্বেন সাগুরুঞ্চ সকুচ্কুমম্। 

কহলারকেতকী-দ্ধা গী-পুন্নাগাদৈঃ প্রপৃজদ্বেৎ । চম্পকৈঃ শতপত্রৈশ্চ হুগঞ্ধেঃ সমনোমহরৈঃ। 

_ ছুতপল্সবপুশৈশচদূর্ধাভিস্্লসীদলৈ;। কোমণৈর্ববষপত্রৈষ্চ অশোককুন্থমৈত্তখ। ॥ ৯৫ ॥ 

পাঠ । দক্ষিণে পারে পার্শ্ব ইতি বা। তহম্চ সীতাদশরথয়োর্বহিন্তৌ জম ॥ ৯৩ ॥ রত্বানি 

উরে অভ্যন্তরে যস্ত তং ॥ ৯৪ ॥ সৌবর্ণাধিপাত্রস্তালাভে সতি॥ ৯৫ ॥ যামং নবমীদিবম: প্রথম- 

বিরাজিত; দক্ষিণ দিকে নৃপতি দশরথ পুত্রের প্রতি নেত্রপাত করিয়। রহিয়াছে ; পশ্চাতে ছত্র- 

চামরধারী জক্ণদেব অধিষ্ঠিত; পারে তাগবুস্ত-করে ভরত শক্রত্ব দণ্ডায়মান এবং পুণোভাগে 

হনুমান রঘুঝরের অগ্থুগ্রহপ্রত্যাণী হইয়া অবস্থান করিতেছেন:। ( এইরূপে রামমূর্তি নির্দাণ 
করিতে হয়)। অনস্তর আসনে উপবেশন করত স্যাসবিধানাস্তে গঞ্ধ পুষ্প ও অক্ষত ছারা শঙ্ষের 

অঞ্িন৷ করিয়। সাদরে মন্ত্র পাঠ পূর্বক বাঁমভাগস্থ কস্ত, পৃজোপকরণ-সমূহ, পাত্র ও আত্মাকে 
প্রোঙ্খণ করিবে। ষড়ক্ষর মন্ত্রই (রাং রামায় নমঃ) যাবতীয় রামমন্ত্রমধ্যে মন্্রাজ ও তারক 

বলিয়! কীর্ভিত। এই মন্ত্র ্বারাই রঘুপতির অঙ্চন! করা কর্তব্য। ৯5। প্রথ মতঃ বেদীর উপর 
মনোরম সর্বতোভদ্রমগ্ুল অঞ্কন করিবে? এই মণ্ডল যাবতীর ব্রতেই আবশ্তক | উক্ত মণ্ডলের 

মধ্যস্থলে তীর্ঘবারি-পৃরিত,রত্বগর্ত, আম্রপল্লবে শে'ভিত, সপুষ্প,স্থখোভন কুন্ত স্থাগন করিতে হয়। 

শনস্তর সুবর্ণপাত্রে, রৌপাপাত্রে ক! তাম্রপাত্রে কোণ অঙ্কন করিবে । ৯৪। এ সমস্ত পাত্রের 

অভাব হইলে বিষকাষ্ঠময় পাঠে যট্কোণ অঙ্কন পূর্বক ঝুঁভোপরি স্থাপন করত তদুপরি *খণ্ড- 
দশায়ুক্ত শুভকর বন্তরঘয় গ্রদান করিবে। তদুপরি সিংহাসন স্থাপন পূর্বক অচ্চন। করাই স্থবুদ্ধি 

'ব্যক্তির কর্তব্য। বিধানে পীঠার্চনা, অর্ধ্যসমর্পন ও ছুগ্ধাদি ঘারা সপন এই সমস্ত কাধ্য শেষ 
করিয়া আবাহনাদি করিতে হয়। তদনস্তর নানারত্বে বিচিত্র আভরণ, শীতলজলে ঘর্ষিত চন্দন, 

অগুরু ও কুন্ধুম এই লমস্ত হবার! মিশ্রিত গন্ধ স্যত্বে অর্পণ রুরিবে। পরে কহলার, ফেতকী, 

জাতী, পু্রাগ, চম্পক, পদ্ম, আত্রপঞ্ব ইতাদি চিত্র গন্ধপূর্ণ মনোহর 'পুষ্প এবং দর্বা, 

তুলসীদল, মৃদ্ধ বিষ ও অশোককুন্থম দ্বার অঙ্চনা' করিবে। ৯৫। 



৯০৮ শ্ীশ্ীহরিভক্তিবিলাসঃ।  ১৪শ বিবাসিঃ। 
ূ অথ কৌশল্যাদ্যর্চা। 

রামশ্ত জননী চাঁনি রামাত্মকমিদং জগৎ। অতন্বাং পৃজয়িষাামি লোকমাতর্নমোইস্ত তে ॥ 
নমে। দশরথায়েতি পৃজয়েৎ পিতরং ততঃ ।॥ ততোহমুজাপ্য দেবেশং পরিঝ।রাঁন্ সম্চয়েৎ | 

ূর্বরষটকোণকোণেযু হৃদয়াদীনি ষট্ ক্রমাৎ ॥ ইতি প্রথমাবরণম্॥ 

হনৃমন্তং সন্থগ্রীবং শুরতং সবিভীষণমূ। 
'লক্ষমণাঙগদশক্রস্তান্ জাখ্ববস্তং দলেঘিমান্ ॥ ইতি দ্বিতীয়াবরণম্॥ 

ধৃতিঃ জয়স্তং বিজয়ং স্রাষ্ট্রং রাষ্ট্রবর্ধনমূ। 
অশোকং ধর্মগালঞ্চ নুমন্্ং দলমধ্যতঃ ॥ ইতি তৃতীয়াবরণম্ । 

দলাগ্রে লৌকপালাংশ্চ ( ইতি চতুর্থাবরণং ) তদস্্াণি ততো! বহিঃ ॥ ইতি পঞ্চমাবরণম্। 

ঘণ্টাঞ্চ বাদয়ন্ ধৃপং দীপঞ্চাশ্মৈ নিবেদয়েৎ। ভক্ষ্যভোজ্যাদিনা ভক্ত্য। নৈবেগ্যং বিধিনার্পয়ে 
আচামঞ্চ স্থৃতান্ব ₹ং মহানীরাজনং ততঃ। নমন্থ্্যাত্ততঃ স্তোত্রৈঃ স্ব! চ প্রজপেন্মছূম্ ॥ 

শন জয়স্তীমাহাত্যং দিব্যাং রাঁমকথাস্তথা । রামভক্তৈঃ সমং যামং নয়েদ্রামমন্জুম্মরন্॥ 

ঈতি প্রথমযামকৃত্যম্ ॥ ৯৬ ॥ 

শঙ্ঘপাত্রামনাচ্চাঞ্চ কুর্ধাদ্যামেঘতত্ত্রিতঃ। যাঁমে দ্বিতীয়ে সংপুজা মধ্যাহে জন্ম ভাবয়েৎ 1৯৭॥ 

প্রহরং 1৯৬ অতস্ত্রিত ইতি লর্কেঘেব যামেযু। শঙ্ঘপাত্রপীঠানাং পূজামনালম্তেনাবস্তং কুরধ্যাদি- 
তার্থঃ॥ ৯৭ | জন্ম ভাবনবিধিমেবাহ উচ্চস্থ ইতি। স্র্্যাহ্চ্চান্ করিয়বৃষ মৃগ- নী “কুলীরাস্তযযুকে 

_ অন্তর কৌশ্যাদির অর্চনা বিবৃত হইতেছে।__হে লোকজননি! আপনি এ্ররামচন্ের 
মাতা, এই জগৎ র!মময়, স্থতরাং আপনার অচ্চনা করিব। আপনাকে .মমস্কার (এই বলিয়া)1 
“শরথায় নমঃ মন্ত্রে রামপিতা দশরথের অর্চনাপূর্ব্বক দেবদেব রঘুনাথের অনুজ! লইয়! পরিবার- 
গণের অর্চনা করিবে। পূর্ববস্থাপিত টুকোণের কোপসমুহে যথাক্রমে অঙ্গটকের অষ্চন। করিতে 

হয়। ইহাঞেই প্রথম আবরণ জানিবে! তদনস্তর অষ্টদললকমলের দলাষ্টকে হনুমান, ুশ্রীৰ, 
ভরত, বিভীষণ, লক্ষণ, অঙ্গদ, শত্রত্ব ও জান্ববানের অর্চনা করিতে হয়। ইহাই দ্বিতীয়াবরণ। 
তৎপরে দলমধ্যে ধৃতি, জয়ন্ত, বিয়,সথরাষ্টররষ্ট্রবর্ধন, অশোক, ধর্মপাল ও সুমন্ত এই শষ্টজনের 
অর্চনা করিবে। ইহাকে তৃতীয়।বরণ জানিবে। পরে দলাগ্রে লোকপালবর্গের অঙ্চন! করিবে। 

ইহাই চতুর্থাবরণ। দলের বহির্দেশে আমুধ-সম্হের অর্চনা করিতে হয়। ইহাই পঞ্চমাবরধ 
জানিবে' অনস্তর ঘণ্টাবাদ্ঠ সহকারে রঘুনাথকে ধৃপদীপ অর্পণ করিতে হয়। পরে ভক্তি 
সহকারে বিধানে ভক্ষ্য-ভোজ্যাদি দ্বারা নৈবেষ্ত দিবে । পরে আচমন, তান্ব,লদান ও মহানীরা- 
জন পূর্ববক স্তুতিপাঠ দ্বারা শ্তব করিয়া মন্ত্র জগ করিবে। তৎপরে রামডক্গণ সহ মিলিত হইয়! 
জয়স্তীমাহাত্মা, শ্রতিন্খকর রামলীগাশ্রবণ ও শ্রীরাম ম্ম্ণ করিতে করিতে প্রথম প্রহর অতি- 
বাহিত. করিবে।: ইহাই প্রথমযামকৃত্য জানিবে ।৯৬। আলন্ত বিসর্জন পূর্বক প্রতি প্রহঝ়ে 
শহ্খপাত্র ও পীঠ-এই সমগ্ডতের অর্চনা কর! অবস্থা বিধেয়। দ্বিতীয় প্রহরে এইস্কণ অর্চনা করিয়া 
মধ্যাহকালে জন্মচিত্ত! করিতে হয়। ৯৭ . পাঁচটা গ্রহ উচ্রাশিশ্থিত হই, দগুক ইন্দুর 



১৪শ বিলাসঃ। ] জ্ীপ্ীহরিভর্তিবিলাসঃ। ৯৫০৯ 

উচ্চস্থে গ্রহপঞ্চকে স্থুরগুরৌ সেন্দৌ নবম্যাং ভিথো, 

| লয়ে কর্কটকে পুনর্বন্থযুতে মেষং গতে পৃণি । রর 

এ নি্দথুং নিখিনাঃ পলাশসমিধে! মেধ্যাদযোধ্যারণে 

রাবিভূ তিমভূদপূর্বববিভবং যংকিঞ্িদেকং মহ: ! 

স্তত্বৈবং বাদয়েঘাদ্যান্রঘ্যং দগ্ঠাজ্জগৎপতে:। ফলপুসপাদ্ব,সম্পূর্ণং গৃহীত্ব। শহ্খমুজ্জবলম্। 

অশোকচুতকুহমৈু'ক্রঞ্চ তুলসীদলৈ; ॥ 
জথ অর্ধামন্ত্রঃ। 

দশাননবধার্থায় ধর্খসংস্থাপনায় চ। দানবানাং বিনাশায় দৈত|ানাং নিধনায় চ। 

পরিস্রাণায় সাধূনাং জাতো৷ রাম: স্বয়ং হরিঃ। গৃহাণার্ঘযং ময়া দত্তং ভ্রাতৃভিঃ সহিতোহনঘ ॥ইতি । 

পুনঃ পুষ্পাঞ্চলিং দত্বা যামে যামে হাতন্দ্রতঃ। পুজয়েদ্বিধিবস্তক্যা দিবারাত্রং নয়েছ ধঃ ॥ 
ততঃ প্রাতঃ সমুখায় গিত্যকৃত্যৎ সমাপা চ। বিধিবদ্রামম্যচ্চ্য ভক্াচার্য্যং প্রতোমা চ। 

ব্রাঙ্মণৈ: সহ ভূপ্তীত তেভ্যো দগ্যাচ্চ দক্ষিণাম্ ॥ 
অথ পারণমন্ত্ঃ। 

তব প্রসাদন্বীকারাৎ কৃতং য পারণং ময় । ব্রতেনানেন সন্তপ্টঃ স্বত্তি তক্তিং প্রযচ্ছ মে॥ ইতি। 

কতৈব ব্রহ্ম তত্যাদিপাপেভ্যো মুচাতে গ্বমূ। তুলাপুরুষদানাদিফলং প্রাপ্পোতি মানব; 
অনেকজন্মসংসিদ্ধপাপেভ্যে। মুচযতে গ্রুবম্। বহন! কিমিহোক্তেন ভত্তিন্তন্য করে স্থিতা ॥ 

অকিঞ্নোইপি নিত উপোষা ন'মীব্রতম্। কুম্থা জাগরণৎ ভত্যা পৃজযেছিধিবনুনে। | 

দিখহীনতিথি- থ্ *শরান্ গরান্ সপ্বিংশাংসচ বিংশান্। অংশান্যযাবহদতি বন ই ইতযিভিরিজনিজঞোচ্- 

স্থানবঞতিনি গ্রহপঞ্চকে, মেষমকরবকটমীনতুলাহ ক্রমেণ স্্- ভৌয-গুরু- -শক্র-শনিষু ভে 
ঘিত্যর্থ;। কিঞ্চবর্কটে লগ্নে চ্্রসহিতগ্তরাবিতি গুণবিশেষঃ। পলং মাংসংশরস্তীতি পলাশা! রাক্ষ- 

সহিত মিলিত হইলে, নবমী তি নবমী তিথিতে ধতে ককটলয়ে : পুনর্নথ? নক্ষত্র জরে আদিত্যদেব ত্যদেব মেবরাশিস্ক হটুলে 

রক্ষঃকুলরূপ কাষ্ঠ ভূন্মীভূত করিবার জন্ত অযোধ্যারপ অরণিকাষ্ঠে, দিব্যবিভবদম্পন্ 

অত্যাশ্চর্ধ্য একটা তেজ; গ্রাছুভূতি হইয়াছিলেন। এইপ্রকারে স্ততিবাদ করত বাদ্যবাদন 
সহকারে ফলপুষ্পদম্বিত জলপুরিত দিব্য শঙ্খ লইয়! তাহাঁতে অশোক, আত্রমুকুল ও তুলসী 

দ্বলযুক্ত করত জগমাথ রঘুপতিকে অর্ধ্য সমর্পণ করিবে। 

_ অর্থ্যপ্রদানের মন্ত্র থা ।-.হে নিষলুষ ! আপনি সাক্ষাৎ হরি, আপনি রাবণবধ, ধ্ঘস্থাপন, 

দানবকুলক্ষয়, দৈত্যকুলের নিপাত ও সাধুবর্গের উদ্ধারের নিমিত্ত রামচন্ত্রূগে অবভীর্ঘ 

হইয়াছেন। আপনি ভ্রাতৃগণ সহ্ মদ্ধত অর্ধ) গ্রহণ করুন্। . তদন্বর পুনর্ব্বার কুহুমাঞলি 

অপণ করিবে। .অনলস ও ভক্তিমান্ হইয়া বিধানে অগ্চনা পূর্বক: দিন্যামিনী.অদ্ভিবাহিত 

করাই ছবীজমের কর্ঘরা।: তৎপরে প্রভাতে উঠিয়! নিত্যক্রিয সম্পাদন পূর্বক ভক্তিসহকারে 

বিধানে রঘুপতির পুজা পূর্বক আচার্য্ের প্রীতি সাধন করিতে হয়। ত্দনস্তর ঘিদাতিগণের 

লহিষ্ঞঞ্দাহার করিয়া: ঠাহারিগকে হি ছিবে।.. টি 



৯১০ প্র্ীহরিভত্তি বিলাসঃ। | ১৪শ বিলাঁদঃ। 

গঙ্গায়াং প্রক্ষিপেল্পেপ্যাং লেখ্যাং মুর্তিং গৃহে স্যসেৎ। 

আচাধধ্যায় চ হেমাদিং দরদীত গ্রতিমাং বুধঃ ॥ ইতি ॥ ৯৮ 
অথ দোলমছোৎসব&। ক 

চৈত্রে পিতৈকাদস্ঠঞ দক্ষিণা ভিমুখং প্রভূম্। £দালযা দোলনং কুর্ধ্যারগীতনৃতা দিনোৎ্সবম্ ॥ 

ওথ। চগারুড়ে।-- 

চৈত্রে মাসি দিতে পক্ষে দক্ষিণাভিমুখং হরিম্। দোলারঢ়ং সমভ্যচ্চ্য মাসমীন্দোলয়েৎ কলৌ॥ 
অথ তন [তা। 

পাম্মে।"-. 

উদ্ষে রখং মধৌ দোলাং শ্াবণে তন্তপর্ব্ব চ। চজে দমনকারোপমকুর্ববাণে। ব্রজত্যধঃ ॥ইতি। 

দোলারূঢঙ্চ ভগবানবলে।ক্াঃ প্রযত্বতঃ | দোলা রঢস্ত চাস্যাগ্রে কুর্ধ্যাজ্জাগরণং শুভম্॥ 

.. অথ দে[লোৎসবমাহী স্ব ' | 
তত্রৈেব।-_ 

দোলার্ঢং প্রপপ্তকি কৃষ্ণ কলিমলাপহম্। অপর!ধসহতৈস্ত মক্তান্তে ঘূ্ণনে কৃতে । 

সাস্ত এব  সমিধন্তনিগ্ং যব! যজেহরণিজাতোহঘ়িঃ পলাশকাষ্ঠান তথ্বদিতি ব্ূপকাথঃ ॥ ৯৮। 

ঘুর্ণনে আন্দোলনে মতি যে প্রপশ্ঠান্তি তে মুক্ত। ইত্যনয়ঃ ৷ যছ। ঘৃর্ণনেহপি কুতে সর্কেইপরাধসহলৈ 

নি ভবস্থীতি বাক্যান্তরং । মধুমাধবে বসন্ত হতার্থ, । যন্থা মধো ধী মাধবে বেত্যথঃ। কদাচি- 

তঃপর পারণমন্ত্র কথিত হইতেছে হে প্রভে। ! ভবদীয় প্রসাদ -স্বীকারার্থ আমি পারণ 
চি | আপনি এই ব্রত দ্বারা প্রীত হইয়। আমাকে কল্যাণ ও ভক্তি প্রদান করুন্। এই- 
রূপে শ্রীরামনবমীক্রত করিলে নিঃসন্দেহ ব্রদ্মহত্যাদি নিখিল পাতক হইতে পরিকণ লাভ হয়, 

তুলাগুরুষাদি দানের ফল হইয়া থাকে এবং বহুজন্মাঞ্ধিত পাঁতকপুগ্তও নিঃসন্গেহ বিলয় প্রাপ্ত 

হয়| যায়। হে মহর্ধে! অধিক আর কি বলিব, সর্ববদ| নিষ্কাম হইয়া! এই ব্রতে উপবাসী থাকিয়া 
জাগরণ পূর্ব্বক ভক্তি মহকারে বিধানে পুজা করিলে ভক্তিদেবী ত্দীয় করগত থাকেন। 
লেপা মুর্তি গঙ্গায় বিসঙ্্ন, নেখ্যমূর্তি গৃহে স্থাপন এবং ্ব্ণাদি দ্বারা প্রস্থত ধূর্তি আচার্ধযকে 
প্রদান করিতে হয়। ৯৮। 

অনন্তর দোলমহোংসব বর্ণিত হইতেছে। _চৈত্রমাসীয়া শুক! এক'দশীতিথিতে গীত- 
নৃত্যাদি উৎসৰ সহকারে দেবদেবকে দক্ষিনমুখ করিম। দেল! ছার। দোলন করিত হয়। গরুড়- 

পুরাণেও উক্ত বিষয়ে লিখিত আছে যে, কণিকালে চৈত্রশ্ুরুপক্ষে দর্ষিণাস্য জনার্দীনকে পুজা 
করত একমাস দোলন করাইতে হয়। | 
অতঃপর এঈ বিষয়ের নিত্য | বিবৃত হইতেছে । _পদ্পপুরাণে পিখিত আছে, -কার্তিকে 

রখ, চৈত্রে দোলা, শ্রাবণে হস্তপর্বব ও চৈত্রে দমনকারোপণ এই কয়টা উত্নব না করিলে 
নরকে গমন করিতে হয়। দোলারাঢ হরিকে যত্ব সহকারে নেত্রগোচর করিবে। দিদি 

প্রভূর গুরোভাগে মঙ্ষলজাগরণ করিতৈ হয়। 

দৌলোৎসবের নিত্যত৷ কথিত হইতেছে ।--উক্ত পুপ়্াণেই উক্ত আছে যে, বাহাস জন্ম” 



১৪শ বিলাসঃ।] শীিহরিভক্তিবিলাসঃ |. ৯১১: 

তাবস্তিষন্তি পাপানি জমকোটিকৃতান্তপি। যাবন্নান্দোলযেুপ রু্$ কংসবিনাশিনম্ । 
আন্দোলনদিনে প্রান্তে রুদ্রেণ সহিতাঃ স্থরাঃ | কৃর্বস্তি প্রাঙ্গণে নৃত্যৎ গীতং বাদ্যঞ্চ-হর্ধিতাঃ ॥, 

খষয়ে! গণগন্ধর্বা! রস্তাদ্যাপ্পরসাং গণাঃ.। বা হকি প্রমুখ! নাগা নথ! দেবাঃ স্থরেশ্বরাঃ ।. 

দোলযাত্রাং সমায়াস্তি বিষু্দর্শনলালসাঃ ॥ দোলযাত্রানিমিত্তস্ত দোলাছে মধুমাধবে। 
ভূতানি সন্তি ভৃপৃষ্ঠে যে কেচিন্দেবযোনয়ঃ । সমায়ান্তি মহীপাল কৃষ্ণ দোলাস্থিতে ধরবম্ 1. . 

বি্ণুৎ দোলাস্থিতং দৃষ্ট। ত্রেলোক্যস্যোৎসবে৷ ভবেৎ 
তম্মাৎ কাধ্যণতং ত্যক্ত1 দোলাছে উতৎ্নবং কুরু ॥ 

প্রহ্থাদে তু সমায়াতে বিষুরদেিলাবরোহণম্। কুরুতে পাগুবশ্রেষ্ঠ বরং দ্মন্স্মরন্ |. 
দোগাস্থিতস্য কৃ্ণন্ যেহগ্রে কুর্বস্তি জাগরম্। সর্বপুণাফলাবাপ্তিনিমেষৈকেন জায়তে ॥ 
দোলাসংস্থন্ত যে কষণং পশ্থাস্তি মধুমাধবে। ক্রাড়ন্তি বিষ্ুন। সার্ধং বৈকুঞ্ঠে দেববন্দিতাঃ ॥ 

কিঞ্চান্তত্র ।-- 

দক্ষিণাভিমুখং দেবং দোলাবঢ়ং স্থরেশ্বরম্। 

সকদু্। তু ৫ গোবিন্দ মুচ্যতে ব্রদ্মহত্যয়া ॥ ইতি॥ ॥ ৯৯ ॥ 

ঘিদ্বাপাতাত্বৈশাখেংপি তৎকরণাৎ ॥৯৯॥ অথ নিত্যপুজানন্তরং । ব্রভী কৃতোপবান: পূর্ববলি খ্: 

দশম্যাদিনিয়মযুক্তে! বা । তদর্যং দোলোৎসবার্থং। বিশেষেণ অন্যদিনাধাধিক্যেন। সম্মান্ত আদৌ 
সাদরং নিমন্ত্যাহ্য় পাদপ্রক্ষালনপূর্ব্কং শ্রীচরণাম্বতাহুলেপনমাল্যাদি মহা প্রসাদ প্রদানেন সম্পৃজ। 

তৈর্বৈফবৈঃ। আদিশবেন বান্যনামসন্ধীর্তনাণি। বিচিত্রাণি গন্ধাদীনি। বিভাগশঃ শ্রীমদ- 
গোফীযাদিভূষণং দোৌলাদো৷ ভাগে ভাগে পৃথক্ পৃথক্ মচ্যুতে।পরি প্রক্ষিপেৎ। তত্র গন্ধ; অগুরু. 

লনসময়ে কণিকনুষহীরক দোলারূঢ় হরিকে দর্শন করেন, সহন্ন সহন্ম অপরাধ হইতে. তাহা 

দিগের মুক্তিলাভ হয়। হে রাজন! যাব কংসনিন্দন হরিকে আন্দোলিত কর! ন! যার, তাবৎ. 

কোটিজন্মসঞ্চিত পাতক হইতে পরিস্রাণ লাভের সম্ভাবনা নাই।স্থরগণ আন্দোলনদিবন-সমাগমে 

সানন্দে প্রাঙ্গণে নৃত্য, গীত ও বাদ করেন। খধিবর্গ, গঞ্ধর্র্বকুল, রষ্ভা্দ অঞ্রোগণ, বান্থকি- 

প্রমুখ নাগকুল, দেবগণ ও দেবেশ্বরগণ হরিদণনার্থ সমুৎসাহী হইয়া দোলোৎসবে আগ্মমন 
করেন। হে ভূপ | চৈত্রে বা বৈশাখে দোলযাত্রার্থ উৎসবদিনে হি দোলারঢ় হইলে ভূবাসী 

জীবকুল ও দেবযোনিগণ তথাত্ম উপস্থিত হন সন্দেহ নাই। হে মহীপাল! হরিকে দোলারঢ় 
দেখিলে ত্রিভুবনেরই উৎসব উপস্থিত হয়) স্থতরাং শত কণ্দম বিসঙ্ন ক.রয়াও দোলদিনে 

উৎসব করা কর্তব্য! হে পাগু+কুলতিলক! প্ররহ্থা্দ উপঠিত হইণে, ভগণান্ জনার্দীন 

তাহাকে যে বর প্রধান করয়াছিলেন, তাহ! অঙ্ন্মরণ পূর্বক দোল.বরোহণ করেন। দোলাক 

জনার্দনের পুরোভাগে জাগরণ করিলে :নমেষমধ্যেই নিখিল যজ্জফল প্রাপ্ত হইতে পারে । যে. 
সকল বাক্তি চত্রে অথব। বৈশাখে হরিকে দে|লরূঢ় দর্শন করেন, তাহার! স্থরগণ কর্তৃক 

পৃজিত হুইয়। . বৈকুষ্ধামে হরিসহ বিহার করিতে পারেন। অন্তঅও. লিখিত মাছে, দক্ষিণান্ত, 
দোসাঞ়্ দেবদেব হরিকে একবার দেখিলেই বরশ্বহ হ্যা পাপের বিমোচন হয়। »৪। 
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অথ দোলোংসববিধিঃ | | - 

চৈত্রণ্য শুরহাব্াং প্রাতঃর তাং সমাপ্য চ। নিভাপুজাং বিধায়াথ কুর্ধযান্দোলোৎসবং রি 

তদনর্থ বিশেষণ নৈবের্যাদি কমর্পয়েষ | সন্মা্ বৈধব।ংতৈশ্চ গীতনৃত্তাদি.কারয়েখ ॥ 

মহানীরাজনং কৃত্বা প্রক্ষিপেদচ্যুভোপরি ৷ গন্ধাছলে ণচূর্ণাদিবিচিত্রাণি বিভাগশঃ ॥ ১০, ॥ - 

সন্তোষ্য বৈষণবাংস্তৈশ্চ গীতনৃত্যাদিভিঃ প্রতৃমূ। নত্বাভার্থযাপ্রমণ্তঃ সন্ দোলামারোহয়েচ্ছ,ভাম্। 

নীত্বা বহিবে দিকায়ামূত্ত ্ায়াং যথাবিধি । অভা্চযান্দোয়েং কৃষ্ণং সর্ববলোকাবলোকিতম্ 1১০১ 

এবমভ্যর্চয়ন্ যামে যামে ত্বান্দোলয়ন্ প্রত্ম। মহোত্সবেন গময়েদ্দিনং রাত্রিঞ্চ যত্বুতঃ॥ 
এবং জাগরণং কৃত্বা বৈষ্ণবৈঃ সহ বৈষ্ণব: | প্রণম্য প্রার্থা নির্শগ্ছা ক+ং স্বালয়মানয়েখ॥ 

_কেচিচ্চ বৈষশাঃ শুর্ুতৃতীয়ায়াং মহোংসবম্ | ইমমিচ্ছন্তি শক্কাশ্চ কুর্ববতে মাসমেব তমু॥।_ 

কলম্বকাদিদাধিত-্থরভিব্রব্যবিশেষ: | অঙ্গুলেপন্চন্দনাদিপকং। চূ্ণানি চ গষ্টবাদাঃ বুকবন্ধনেতি 
প্রসিদ্ধানি॥ এতচ্চ বাসন্তিকদোলক্রীড়াবিশেষলক্ষণং ॥ ১০* ॥ তৈরগন্ধাদিভিবৈধবান্ সস্তোষা: 

প্রভৃধ ভগবস্তং নতব। প্রথমা অভার্থা চ সর্ববলোকহিতার্থং নিজজনন্ুখার্থঞ্চ স্ুখং দোলামি- 

মামারুহ সাবধানমান্দোরনলীলাং বিধেহীত্যাদি তথা বলীয়সা পদ! ম্বামিন্ পদবীমবধারয়ে' 
ত্যাদিকঞ্ণ প্রার্থয। অপ্রমত্রঃ সাবধান: সন্,। শুভাং নির্দাণবিশেষতোইলক্কারবিশেষতশ্চোত্তমাং 
দোলাং গীতাদিভিরারো হয়েখ। আদিশবেন জয় জয়েন্যাদিমঙ্গলঘোধ-বেদঘোষ-বাঁদ্য- 
স্ধীর্রনাদি। বহির্দোলায়াঃ | উত্তজায়াম্ অত্যা্চায়াস্তদুপরীত্যর্থ:। এতচ্চ সর্ববলোকানাং 
খদর্শনর্থং। যথাবিধীতি বেদিকাং তাম্পস্কত্য ধ্ব্রপতাকাতোরণাদি ভরগঙ্ক হা চ দৃঢ়পটট- 
বসনেন পার ঘয়ে স্তস্তাদৌ দোলাং নিবধ্য দোলাকনঢন্ত ভগবতোহ্চনে ফঙ্গবিণেষোক্েরা- 
ন্দোলনশ্রমবিশেষদৃষ্টেপ্চ পৃজাবিশেষং কৃত্বা মহানীরাজনং কৃত্বা গঞ্ধাদিকণ, প্রক্ষিপা শনৈঃ 
শনৈঃ সাবধানমান্দোলয়েদিত|াদি প্রকার উহ্ঃ॥ নর্বেপোকরবলোকিতৎ যথ| স্তাত্তধান্দো- 

লয়েৎ। দোলারটভগনদ্র্শনে ফলবিশেষোক্তেঃ ॥ ১ ১৪ এবমনেন লিখিত প্রকারেএ যাষে 

যামে প্রতি গ্রহরং গ্রভূমভ্যর্চরন্ আন্দোলয়ংশ্চ ঘন্ মহো'ৎ্সবেন নৃত্যগীতাদিন! দিনং রাত্রিঞ্চ 

গমন্বেখ। অন্তর প্রতিযামমভ্যর্চনমান্দোলনঞ্চ, ততঃ পুষ্পাঞ্জলিং দন্ধা যামে যামে হতন্দ্িতঃ 
ইতি রামার্চনচন্দ্রিকাকেন। তথা একাদশীক্গাগরখে-যামে যামে মহাভাগ কুর্ধযদারাত্রিকং 

অতঃপর দোলোংসববিধি বর্ণিত হইতেছে ব্রতী জন চৈত্রী শুরুপক্ষীয় ঘাদশীতিথিতে 
প্রাতঃক্রিয়া সমাধা করিয়া নিত্যপুজাকঃণান্তে দেলোংনব করিণে.__দোলযাত্রার্থ খিশেষ- 
প্রকারে নৈরেধয প্রভৃতি প্রদান পূর্বক ও বৈঞ্ণবগণের সম্মান করত নৃত্যগীত'দি -করাইতে 
হয় । তৎপরে নীরাঙন পূর্বক হরিগাঁজে।পরি বিচিত্রগন্ধাছলেপ চূর্ণ সমস্ত ভিন্ন ভির্রপে প্রক্ষেপ 

করিবে'। ১*:। তৎপরে এ সমস্ত গন্ধাদি বৈঞ্ণবগণের গ্রীতিবিধান পূর্বক অগ্রমতমনে 
প্রভূ প্রণাম কয়া বৃত্যগীতাদি সহ উত্তম দোলায় আরোহণ করাইবে। তদনস্তর হরিকে 
সফলের দৃষ্ঠতাবে বহির্তাগন্থ অতুঠ় হ ৰেদিকোপরি লইয়| গিয়া বিধানে পুজা করত দোলন 
প্রদান করাইবে। ১০$। এইরাপে প্রহরে গ্রহরে সত্ব হরির অর্টিন। করিতে হয় এবং আদ্দো- 
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তথা চোক্তম্।-- চেত্রে মাসি সিতে পক্ষে তৃতীয়ায়াং রমাগতিম্। 
দোলান্ধঢং সমভার্চয মাসমান্দোলয়েৎ কলৌ ॥ ইতি ॥ ১০২ 

যৎ ফাল্গনন্ত রাকাদাবুত্তরা ফন্তনী যদা। তদা দোলোতমব; কার্যান্তচ শ্রীপুরুষোত্তমে ॥ ১০৩ 
কিন্বীৃগভক্কিসংদর্শি-্গন্নাথাহ্থমারতঃ। দৌলা.চন্দন-কীলাল-রথাত্রাশ্চ কারয়েখ ॥ ১০৪। 

অথ দমনকায়োপণোতসবঃ | 

চেত্রম্য শুরদবাদস্ঠাং দমনারোপণৌতসবমূ। বিদধ্যাততিধির্ববৌধায়নাদ্যাক্রোহত্র লিখ্যতে। 
মধোঃ সিতৈকামস্থাঞচ গ্রাতঃকৃত্যং সমাপা চ। গত্বা! দমনকারামং তত্রাশোকং ম্মরং যজেৎ 

অথ তত্র নন্ত্রঃ। 

অশোকায় নমন্তরাং কামন্ত্ীশোকনাশন: । শোকার্ডিং হর মে নিত্যমানন্দং জনয়স্থ মে॥ ইতি।১*৫ 

হরেরিত্যাদিস্কান্দোজেশ্চান্ুদারতঃ তথাতৈবঘূর্ণনে কত ইতি ধাবস্ান্দোলয়েদিত্্াক্তান্দৌলনস্ত 

পৌন'পুন্তপ্রতীতেরিতি দিক্ প্রার্থ্যেতি দেবালয়াস্তরাধিবাস্ত-শ্রীশালগ্রামশিলাগ্রে স্থাপিতন্ত 
দমনকশ্টা রোপপোত্মবার্থমান্দোলনলীলামেতামপহায় ভগবজ্জনব।ৎসল্যেন স্থখং সাবধানং স্ব- 
মন্দিরে বিজয়ং বিধেহীত্যাদিগ্রার্থনাং কৃত! । নির্দগথা দোলক্রীড়ায়াং দৃষ্িমুত্াধধ্য। দ্বানয়ং দেবালয়ম্ 
আসম্যক্ গীতবাগ্থাদিন! নয়ে। ইমং দেলযাত্রাখ্যং ।১*২] রাকা পূর্ণিমা। আদিশঝেন প্রতি- 

পদধাদিঃ। কদাচিৎ প্রতিপদি কদাচিদ্দিতীধাগ্ামপি উত্তরফন্তনীনক্ষত্রযোগাৎ কার্ধা ইতি যৎ তচ্চ 
শ্রীপুর যোতমক্ষেত্রেন তু সর্বত্র পুকুযোতমখগাদ তত্ৈব তন্ত বিধানাৎ।১০৩। তথাপি তদৃষটযান্- 
ত্রাপি তখৈধ দোলাছাৎসবঃ কর্তব্য ইতি লিখতি কিন্বিতি। ঈদৃশী মূর্তি-পুজ। যাত্রোৎসবাদিরূপ। যা 
ভ্তিঃ তন্াঃ নম্যগৃদশনশীলন্ত লোকানুগ্রাহকন্ত শ্রীনগন্াথদেবন্ত অন্থসারতঃ যন্মিন দিনে যথ। 

তৎক্ষেত্রে ভবেতদ্দিনেইপি তথ! দোলধাত্রাং চন্দনযাজাং জলযাত্রাং রথাত্রাঞ্চ কুধ্যাদেবেত্ার্থঃ 
তর হেতৃত্বেন.লিখিতমেব ঈদৃগ তক্তিসন্দর্শীতি। মহোহ্সববাহল্যঞ্চ গুণাবহমেবেতি দিকৃ 1১১৪ 
তত্র দমনকারামে অশোকবুক্ষরূপং ন্মরমক্ষতচন্নাদিনা পুজয়েখ। তত্র চ কামরূপেণ শ্রীভগবত 

লন-মহোৎসব সহকারে অহোরাত্র অতিবাহন করিবে। এই প্রকারে বৈষবগণ মহ মিলিত 

হইয়া! নিশাজাগরণ, নমস্কার, প্রার্থনা ও নীরাজন করিয়! জনার্দিনকে নিজগৃহে আনয়ন করাই 

' বৈধ্ণবের কর্ধব্য। কোন কোন বৈঝবের মতে শুক্লা হৃভীয়াতে এই দোলোৎসব করার বিধি 

আছে। সক্ষম হইলে পর্ণ এক মান এই উৎসব করিবে । আরও কথিত আছে যে, কলিকালে 
চৈত্রের স্তর তৃতীগাতে দোলারূঢ় জনার্দনকে পুক্জ! করিয়! একমাম যাবৎ আন্দোলিত করিতে 
হয়। ১০২। পুরুযোত্তম ক্ষেত্রে এই প্রকার প্রসিদ্ধি আছে যে, ফাস্তুনের পুর্ণিমাতে অথব| প্রতি- 

পরে কিংবা দ্িতীয়ায় উত্তরফন্তনীর যোগ হইলে দৌলোংসব করিতে হয়। ১০৩। পরস্ক এইরূপ 
ূর্তি-পৃজা॥যাত্োৎসব প্রভৃতি ভজির আবর্শ্বর্ূপ জনা গ্রহকারী জগন্নাথের অনথদারে দোলযাত্রা, 
চন্দনযাত্রা (সলদোল), ক্বানযা ধা ও রখযারা। করিতে হয় অর্থাৎ গুরুযোত্বমে যে যে দিনে এই 
সমস্ত ক্রিয়া! কয, তাছুসারে করাই কর্তব্য। ১*৪। 

অনন্তর দমনকারোপপোৎসব কথিত হইতেছে।--ঠৈতের শুর] ঘ।দশীত়ে দমনকারোপণ 
নামক উৎমব মম্পাদন করিবে । এই বিষয়ে বৌধায়ন প্রভৃতির কথিত বিধান বিবৃত হইতেছে। 

১১৪ 



ধী 

৯১৪ ীগীহরিভক্তিবিলাঁসঃ | [ ১৪শ বিলাসঃ। 

নেষ্যামি বৃক্ষপূজ্জার্থ, ত্বাং কৃষ্ণ প্রীতিকারকম্। ইতি সংপ্রার্ধয নত্ব! চ গৃহীয়ান্দমনং শুভম্॥১০৬ 
প্রোক্ষা তৎ পঞ্চগব্োন প্রক্ষাল্যাতিঃ প্রপূজ্য চ। বস্বেণাস্থাদয বেদাদিঘে যেণ গৃহমানয়েৎা ১৭৭ 

অথ দমনকাধিব।সবিধিঃ| 

কষ্ন্তাগ্রে সমুদ্ধ তা সর্্বতোভদ্রনগুলমূ। নিধায় দলনং তত্র রাত্রৌ তদধিবাসয়ে ॥ 
অথ তত্রসস্তরঃ। 

পৃজার্থ দেবদেবশ্ বিষ্ঞোল্মীপতেঃ প্রভো:। 

দমন ত্বমিহাগচ্ছ সান্নিধাং কুরু তে নমঃ॥ ইতি 1১০৮ 

সবীজং কামদেবঞ্চ তথ! ভন্মশরীরকম্। অনন্থং মন্মথধৈব বসন্তমখমেব চ। 
স্মরস্তথেক্ষচাপঞ্চ পুষ্পবাণঞ্চ পৃজয়েৎ। প্রাগাদিদিক্ষু রত্যাঢ্যাং বিধিবদ্দমনে ক্রমাৎ ॥ ১,৯| 

অষ্টোত্বরশতং কামগায়ত্রা চাভিমন্য তৎ। দৃত্বা পুষ্পাঞ্জলিং কামদেবং বন্দেত মন্তরবৎ ॥ 

এব পৃজাদিকং জেয়ং। যদ্া ভগবদর্পণায় দমনকপণবিশেষার্থং কামদেবস্যেবেতি দিক্ 1১০৫1 

গৃহীয়াদিতি নিজদমনকারামাভাবেইগ্োদ্যানাদগীত্যর্থ। শুভং পরমোত্তমং স্থনদরমঞ্জধ্যাদি- 
যুক্তং ॥ ১০৬ ॥ তৎ দমনম্ অস্তিঃ শুদ্ধোদকেন প্রক্ষা্য প্রপৃজ্য অক্ষতগন্ধাদিভিঃ সমভ্যচ্চ্য। 

বস্ত্র আচ্ছাদ্যেতি নবে পটলে নিধায় দিতধোতবাসসাচ্ছাগ্তেতি জ্ঞেয়ং। আদিশবেন 
দীতবাদ্যাদি ॥ ১*৭॥ তত্র মণ্ডলে তংপটলনিহিতুং দরমনং। অধিবাসয্বেদিতি নিত্যক্রিয়াং 

নির্বর্ধ্য ভগবতঃ পুজাং বিশেষ £; কৃত! তদনুজয়। তদধিবাগনং কৃর্যযার্দিতি বোদ্ধবাং ॥ ১৯৮। 
দমনকন্ত প্রাগান্যটদিক্ক ্রমেণ কামদেবাগ্ষ্টকং কামবীজসহিতঞ্চ বিধিবৎ ই্ষক্ষতগন্ধাদিভি: 
পৃজয়েং। তত্র গ্রয়োগঃ। বীং ভ্রী' কামদেবায় নমঃ | ভ্রী' রত্যে নম ইত্যাদি । যদ! কেশ- 
বাদিন্তাসবত ক্লীং কামদেবায় রত্যো নম ইত্যাদি 1১৯॥ তদ্দমনক মৃভিমন্ত্ | জাগরণঞ্চ দোলার- 

চৈত্রের শুরুপক্ষীয়। একাদশীদিনে প্রাতক্রিয়া সমাধা করত দমনকোদযানে গমনপূর্বক অশোক" 
তরুরূপ কামদেবের অর্চনা করিবে । 

উক্ত বিষয়ক মন্ত্র বিবৃত হইতেছে ।-_অশোকন্পী আপনাকে প্রণাম। আপনি কামদ্্রীর 

শৌকহারী, মদীয় শোক ও পীড়া বিনাশ করুন ; আপনি সতত মদীয় আনন্দ বিধান করুন্। 
১০৫। মাঁপনি শ্রীহরির সম্তোষকর; স্থৃতরাং শ্রীহরির অর্চনার্থ আপনাকে লইয়া! যাইতেছি। 

এই প্রকার প্রার্থন! ও গ্রণাম পূর্ববক পবিত্র দমনক লইবে | ১০৬। অনন্তর পঞ্চগব্য দ্বারা 

দমনকতরুকে প্রোক্ষণ ও সলিল দ্বারা ক্ষালন পূর্বক বসনাবৃত করিয়। বেদোক্জ মুন্ধ পাঠ 
করিতে করিতে গৃহে লইয়া! যাইবে । ১০৭। 

অতঃপর দমনকের অধিবাসবিধি কথিত হুইতেছে।-্রীহরির পুরোভাগে সর্বাতোভবর- 
মণ্ডল অঙ্কন পূর্বক তদুপরি দমনক স্থাপন করিয়। নিশকালে অধিবান করিতে হম। 

দ্মনকের অধিবাসমন্্র।_হে দমনক | স্ুরেশ্বর ক্মলাপতি হরির. অর্চনার্থ তুমি এখানে, 
উপস্থিত হও, এখানে মন্লিহিত হও, তোমাকে প্রণাম করি ।১০৮। তৎপরে দমনকত রুর পূর্বাদি- 

ক্রমে আট দিকে বীজ (রং) ও রতি সহ বিধানে কামদেব, ভন্মশরীর, অন, মন্সথ বস 
ঞ 



১৪শ বিলাসঃ)] সীশ্রীহরিতক্তিবিলানঃ। ৯১৫ 

তত্র গ্রণামসন্ত্রঃ 

নমোহস্ব পুষ্পবাণায় জগদাহলাদকারিণে। মন্থায় জগণ্নেত্রে রতি প্রীতি প্রদায়িনে ॥ তি । 

আমন্ত্রিতাহদি দেবেশ পুরাণ পুকুষোত্রম। অতন্ত্াং পুজরিষ্যামি সান্নিধাং কুরু কেশব ॥ 

নিবেদয়াম্যহং তুত্যং প্রাতর্দিমনকং গুভম্। নর্বথা সর্বদা বিফো নমন্েহস্ গ্রমীদ মে॥ 

ইখমামন্ত্রা দেবেশং দৃত্ব। পুষ্পাঞ্জলিং পুনঃ গীত-নৃত্যাদিন! রাঝে। কুর্য্যাজ্জাগরণং মুদা ॥ ১১০ ॥ ' 

অথ দমনকাপণাবধিঃ । 

প্রাতঃন্গানাদি নির্বর্ধ্য নিত্যপুজাং বিধায় চ। দমনারোপণার্থঞ্চ মহাপুজাং সমাচরেৎ। 
ততে৷ দমনকং ভক্তয। পাণিভ্য।ং পরিগুহ চ। ঘণ্টাদিবাগ্ধধোষেণ শ্রীরুষ্ণাঁয় সমপ্পয়েৎ ॥১১১॥ 

*থ দমনকারো পণমস্ত্রঃ | 

দেবদেব জগন্নাথ বাঞ্ছিতার্থপ্রদায়ক। কৃংয্লান্ পূরয় মে কৃষ্ণ কামান্ কামেশ্বরীপ্রিয় ॥ 

ই্দং দমনকং দেব গৃহাণ মদন গ্রহাৎ ৷ ইমাং ংবৎসরীং পৃজাং ভগবনিহ্ পূরয় ইতি 1.১২।॥ 

ঢস্ত ভগবতোহগ্রে যতরদেব, কিংবা! এক্তৌ সত্যাং ং দমনকাধিবাসস্থানে পুন্রাদিারেণ পৃথক্ 

কুরধ্যাৎ ॥ ১১৭ ॥ সমর্পয়েদিতি সমর্পনঞ্চাদৌ দেবস্ত শিরলি দমনকমপ্ররীমারোপয়ে্, ততো! 

যথাশোভং গ্রীচরণাদাবারোপয়েদিতি জেগ্মূ॥ ১১১॥ কামেশ্বরী রতিঃ তশ্ত।: প্রিয়েতি, কৃষম্থ 

কামূদেবত্থেনাট্চনাৎ। য্। সর্ববকাম প্রদা! ভগবতী লক্ষ্মী: | যদব।শ্রীরুষ্ন্ত সর্ববকামপুরণী শ্ীরাধা 

ততপ্রিয়েতি সম্বোধনং কামবিশেষপুরণর্থং। প্রীত্য। দমন গরহণার্থং বা ইতি দিকৃ॥১১২ ॥ দাম 

নকীং দমনকমঞ্জরীবিরচি তাং মালা: ভগবতে সমপ্য অনস্তরং গন্ধাছাপচারান্ পঞ্ণ সমপ্য গীত- 

সখ, ন্মর, ইক্ষুচাপ ও পুষ্পবাণ যথাক্রমে ইহাদের অচ্চিন! করিবে । ১০৯। তদনপ্তর এক শত 

আটবাঁর কামগায়তত্রী পাঠ পূর্বক দমনকতরু অভিমন্ত্রিত করিয়া মন্ত্র পাঠ দ্বার! ক্দপঁকে কুুমা- 

গ্রলি অর্পণ ও প্রণতি করিবে । 

* উক্ত বিষয়ের মন্ব খা ।-_-আঁপনি কুন্মশর ধারণ করিতেছেন, আপনি জগতের আনন্দ 

বিধান করিয়া থাকেন, আপনি মগ্মথ, জগতের নেত।ও রতির সন্তোষজনক, আপনাকে নম- 

স্কার করি। হে দেবেশ! হে পুরাণ! হে পুরুষপ্রবর ! হে কেশব! আপনাকে আমন্ত্রণ করি- 

য়াছি, প্রভাতে আপনার অর্চনা করিব। আপনি দন্নিহিত হউন্। হে বিষ্কো ! আম প্রভাতে 

. আপনাঁকে বিশুদ্ধ দমনক নিবেদন করিব, আপনি সর্ববদা-প্রীত হউন, আমি নিরস্তর আপনাকে 

বন্দনা করি। এইরূপে দেবদেবকে আমন্ত্রণ করত পুনরায় কুম্থমাঞ্জলি অর্পণ পূর্ববক সানন্দে 

' দৃতাগীতাদি সহকারে নিশাঞ্জাগরণ করিবে । ১১০ | 

পর দমনক প্রদ্দান-বিধি কথিত হইতেছে ।- প্রাতঃক্গান প্রভৃতি যাবতীয় কার্ধ্য সম্পাদন 

করত নিত্য-পৃজান্তে দমনকারোপণার্ঘজহাপৃজার অনুষ্টান করিবে। তৎপরে ভক্তিসহকারে 

ছুই করে দমনক লইয়। ঘণ্টুাদি বারন সহকারে প্ীহরিকে প্রদান করিতে হয়। ১১১। 

_ অনন্তর দমনকারোপণমন্্' লিখিত হইতেছে। _হে দেবদেব ! হে অগন্গাথ ! হে বাঞ্ছিতগ্রদ ! 

হে কামেশ্বরীব্পভ | মদীয় নিখিল কামনা পূর্ণ করিয়া দিউন্। হে দেব! হে প্রভো!! মতগ্রতি 



৯১৬ ীত্রীহরিভক্তিবিলাসঃ। [ ১৪ বিলাস; 

ততো দামনকীং মালাং গন্ধাদীনি সমপ্য চ। 

গীতাদিনোৎসবং কৃত্ব। শ্রীকষং প্রার্থযেদিদম্ ॥ ১১৩॥ 
মণি-বিদ্রমমালাভির্মন্দার কুহ্ুমারদিভিঃ । ইয়ং দাংবৎসরী পৃজ। তবাস্ত্ গরুড়ধবজ ॥ ১১৪ ॥ 

বনমালাং যথা দেব কৌস্বভং সততং হৃদি। তত্বদ্দামনকীং মাগাং পৃজাঞ্চ হৃদয়ে বহ॥ ইত্যাদি । 
১ ভগবস্তং প্রণম্যাথ গুরুং সংপুজ্য ভক্তিতঃ | সংপৃক্ঞ ব্রাহ্মণান্ শক্ত তৃপ্তীত সহ বন্ধুভিঃ ॥১১৫। 

গারণাহে ন লন্যেত দ্বাদশীঘটকাপি চেৎ। তদ| ত্রয়োদশী গ্রাহা পবিত্র! দমনার্পণে ॥ ১১৬।॥ 

ন কৃষে দমনারোপঃ স্তাম্মধৌ বিঈ্তো যদি। 
বৈশাখ্যাং শ্রাবণে মাসি কর্তব্যং বা তদর্পণম্ ॥ ১১৭ ॥ 

অতএবোক্ং ত্রহ্ষণ| দেবীপুরাণে।__ 

চৈত্রাদৌ কারয়েৎ পৃঞ্জাং সম্য্তৎস যথাবিধি | গন্ধধূপার্থানৈবেদ্যর্মা্যিদর্মনকোন্তবৈ: | 
সহোমং পৃজয়েদ্দেবং সর্ববকামানবাপু,য়াৎ। সর্ববতীর্ঘাভিষেকম্য ফলং প্রাপ্মোতি মানবঃ॥ ১১৮ 

বৃত্যাদিনা মহোৎসবং দমনকাঁরোপণধাত্রাসন্বপ্ধিনং কৃত্বা মণিবিদ্রমেত্যাদি প্রার্থয়েৎ ॥১১৩। 

ইম্ং মত্রু তদমনকার্পণরূপ পূজৈব মণিবিদ্রমমালাদিভিঃ পৃ তবাস্ত। তাভি্ধথাপ্রীয়সে অন- 
যাপি তথা প্রীতো৷ ভবেতি ভাবঃ ॥ ১১৪। পৃজাঞ্চ হৃদয়ে বহ প্রীত্যা। স্বীকুরু ॥ ১১৫॥ এবং বিধিং 
বিলিখ্য গুত্র কালং নিশ্চিনোতি পারণাহ ইতি ছা ভ্যাং।১১৬] বিস্বতে। যদি মধো চৈত্তে ন ন্তাৎ, 

তদ। বৈশাখ্যাং পুর্ণিমায়াং দবাদস্তাংব। শ্রাবণে বা তন্ত দমনকণ্তার্পণং কর্তবাং । শ্রাবণেহপি তখৈৰ 

বোদ্ধব্যং। সর্বত্র ভগবন্মহোৎ্সবে দ্বাদস্টরেব প্রশস্তা ভগবস্িধিত্বাৎ ॥ ১১৭ ॥ আদিশব্দেন বৈশা- 

খাদি: । দমনকারোপণমাহাত্মাঞ্াহ সর্বকামানিতি পাদত্রয়েণ 1১১৮। কর্খসাক্ষিণি হূর্য্যে ৪১১৪1 

অনুগ্রহ প্রদর্শন পূর্ব্বক এই দমনক গ্রহণ করুন এবং ইহধামে মদীয় এই বার্ষিকী পুজ পরিপূর্ণ 
করিয়া দিউন্।১১২। তৎপরে দামনকী মাপ! ও গন্ধ প্রভৃতি প্রদান করিয়! গীতাদি উৎসব মহ্ 
কারে হরির নিকট প্রার্থনা করিবে। ১১৩। হে খগধ্বজ ! মণি, প্রবাল ও মন্দার পুপ্পাদি- 

রচিত মালা স্বারা যেরূপ পৃজ। হয়, মৎকৃত দমনক প্রদদানরূপ এই বার্ষিকী পুর্জাও আপনার 
সম্বন্ধে তত্রপ হউক্।১১৪। হে ভগবন্্! যেক্প নিরস্তর বক্ষঃগ্রদেশে ব্নমাঁল! ও কৌন্তত ধারণ 

করিতেছেন, তদ্রপ এই দামনকমালারূপ পৃজাও স্বহ্বদয়ে ধারণ করুন্। তৎপরে প্রতৃকে 
নমস্কার করিয়। ভক্তি সহকারে গুরুদেবের পূজা করত শক্ত্যন্থসারে ছিজাতিবর্গের অর্চন! 
করিবে। . তৎপরে বন্ধুগণ সহ মিলিত হইগ্না ভোজন করিতে হয়। পারণদিনে একদগুমাজ্ও 

দ্বাদশী না পাইলে দমনকদানবিষয়ে শুদ্ধ। অয়োদশীই গ্রাহা। ১১৬। কোনরূপ ব্যাঘাতনিবন্ধন 
চৈত্রমানে হরিকে দমনকদান করিতে না পারিলে বৈশাখমাসে পৌর্ণমাসী বা শ্রাবণের শুরু- 

পক্গীয়া ঘাদশীতিথিতে এ মহোৎসব সম্পাদন করিবে ।গু১৭। দেবীপুরাণে ্রদ্মার উক্তি আছে 
যে, হে তাত! চৈত্রমাসে অথবা বৈশাখে বিধানে গন্ধ, ধূপ, অর্ধ্য,ঞনৈবেদ্য ও দামনকী মালা 
এই সমস্ত বার! হরির অর্চনা! করাইবে। ' হোম সহকারে ভগবানের অর্চন! করিলে নিখিল ৃ 

কামন। সিদ্ধ হয় এবং অখিল তীর্থাভিষেকের ফল লাভ হইয়া থাকে। ১১৮। 



১৪শ বিলাস: | ] সতীস্ীহরিভক্তিবিলাদঃ| ৯১৭ 
অথ বৈশ।খকৃত্যম্। 

পাল্সে পাতালখণ্ডে নারদাম্বরীষসংবাদে ।__ 

মাধবে.মাসি সম্প্রাপ্তে মেষস্থে কন্মনাক্ষিণি। কেশবপ্রীতয়ে কুষ্যাৎ কেশবব্র তসঞ্চয়ম্ ॥ 
দস্মাদনেকদানানি তিপাজ্য প্রভৃতীন্যপি। জন্মকোটিনমুদ্ধুত-পাতকান্তকরাণি চ। 
জলারশর্করাধেনুতিলধেন্ুমুখানি চ। বিত্রমানেন দেয়ানি দানানীপ্সিতদিদ্ধয়ে । 

ঠবশাখে ভ্বিধিন। ল্লানদ্বয়ং নগ্ভাদিকে বহিঃ ॥ ১১৯ ॥ 
হবিষ্যৎ ব্রহ্ষচধ্যঞ্চ ভূশষ্যা নিয়মস্থিতিঃ। ব্রঠং দানং দম দেব-মধুসথদন-পৃজনম্॥ 

মাধবে মাসি কুব্বাত মধুস্থদনতুষ্টিদম। তিলোদকন্থবর্ানন-শর্করাস্বররো হিণীঃ। 
পাদত্রাণাতপত্রান্ব-কুস্তান্ দগ্চাৎদ্বিজাতিযু। ত্রিসন্ধ।ং পূজয়েদীশং ভক্তিতে। মধুস্থবনম্। 

সাক্ষাদ্বিমলয়! লক্ষপ1 সমুপেতং সমাহিতঃ ॥ 

তত্রেব বরাহ-ধরণীসংবাদে ।-- 

বিশেষাদিহ দাতব্যান্তিল! মধুলমন্থিতাঃ। ধশ্মায় মতে দীর্ঘ-ছুরিতক্ষয়হেতবে ॥ ইতি। 
যদ্যপা।স্রেহখিলং কৃত্যং মাহাত্মলিখনে স্ফটম্। 

তথাপে।কত্র সংগৃহ ব্যলেখীদং সমাসতঃ ॥ ১২০ ॥ 
অথ বৈশ।খকৃত্যনিত্যত।। 

বরাহ্পরণীসংবাদে ।-_ 

যঃ পরিত।জ্য বৈশাখং ব্রতমপ্তভপাচরে। স করম্ং মহারতং হা পোষ্টরং হি যাচতে। 
পপ 

নিষ্বমে স্থিতিঃ। সক্গল্পপরিপালনং একত্র বাসাদি বা। ব্রতম্ একভক্তাদি দমঃ ইন্্রিঘননিগ্রহঃ | 

রোহিণীঃ ঃ গাঃ॥১২০। বৈশাখং বৈশাখ্যনিয়মত্রতমিত্যথঃ ১২১1 মাধবেন শ্রীকৃষ্ণেন সমঃ বিভু- 

অতঃপর বৈশাথকুত্য লিখিত হইতেছে । _-পন্মপুরাণে পাতালখণ্ডে ৪ নারদাম্বরীষ-সংবাদে 

বিবৃত আছে, বৈশাখমান্ে আদিতাদেব মেষরাশিস্থ হইলে শরীর প্রীত্যর্থ কেশবব্রতের অনুষ্ঠান 

করিবে । তিল, ঘ্বত ইত্যাদি দ্রবা বৈশাখমাসে প্রদান করিলে উক্ত দান দ্বার কোটিজন্ান্ষিত 

পাত্র ক্ষয় হয়। সম্পত্তিসত্বে মনোরথনিদ্ধার্থ বৈশাখমাঁসে পুল, অন্ন, শর্করা, ধেনু ও তিলধেনু 

দান করা এবং বিধানে বহিঃস্থ নদী প্রভৃতিতে (প্রত্যহ) বারদ্বয় ন্গান করা কর্তবা। +১১৯। 

বৈশাখমাসে হুবিধা ভোজন, ব্রন্ষচর্য্যাচুষ্ঠান, ধরাশয়ন, সক্কল্পের রক্ষণ, ব্রত, স্নান, ইন্দ্রিয়নংযম 

ও হরিপুর এই সকল অবশা কর্তব্য। এই সমস্ত ক্রয় হরির প্রীতিকর. এতত্তিত প্র 

মাসে হিজাতিগণকে তিল, জল, স্বর্ণ, অন্ন, শর্করা, বসন, ধেনু, পাদুকা, ছত্র ও জলপুরিত 
কুস্ত প্রদান করিতে হয়। এ মাসে ত্রিসন্ধ্যা স্থিরমনে ভক্তিসহকারে বিমলা। লক্ষ্মী মহ 

_ লাক্ষাৎ দ্নেবেশ্বর হরিকে অচ্চন! করিবে। উক্ত পুরাণে বরাহ-পৃথীসংবাদে বিবৃত আছে যে, 

বৈশাখমাসে বিশাল পাতকের বিনাশার্থ মহান্ ধর্মকে মুধুসমন্থিত তিল অর্পণ করিতে হয়। 

মাহাত্মযবর্ণনবিষয়ে বহুসংখ্যক স্প্টীকত কৃত্য আছে সত্য, কিন্ত এ স্থলে সংগ্রহ পূর্বক সংক্ষেপে 

ঘর্ণিত হইতেছে। ১২। 



৯১৮ শ্রীশ্রীহরিভ্তিবিলাসঃ | ১৪শ বিলাসঃ। 

কিঞ্ক -_ অবৈশাখী ভবেচ্ছাখী বিপ্রঃ শোতপরোইপি চ ॥ ইতি ॥ ১২১ ॥ 
অথ সামান্ততো৷ বৈশাখম।হাত্বাম্। 

তদ্ৈব নারদাপ্বরীষসংবাদে ।-_ | 

ন মাধবলমে। মাসে। ন মাধবলমে। বিভূঃ । পোতোইধিগরিতাভ্তোধিমজ্জমানজনন্ত যঃ॥ ১২২ ॥ 

দ্ং জপ্তং ছতং স্লাতং যদ্তক্তা] মাসি মাধবে । ওদক্ষয়ং ভবে্ুপ পুণ্যং মাধববল্লভে ॥ ১২৩ ॥ 

কিঞ্চ।_-ধৈশাখান্থানি পাপানি সৃর্যাস্তানি তমাংসি চ। 

প্রাপকারপৈশুগ্-প্রান্তানি স্থকৃতানি চ ॥ 

কাণ্িকে মাসি যং কিঞ্চিভ্ুলাসংস্থে দিবকরে। দ্ানদানাদিকং রাজংস্তৎ পরার্ধগুণং ভবেৎ ॥ 

তম্মাৎ সহন্রগুণিতং মাঁঘে মকরগে রবৌ। ততোহপি শতসংখ্যাকং বৈশাখে মেষগে ভগে॥ 

তে ধন্যান্ডে স্থকৃতিনো নর! বৈশাখমাসি যে। প্রাতঃ শ্বাস বিধানেন পূজয়প্থি মধুদ্ধিষম্ ॥ 

বীশ্বরো ষ. যথা নাস্তীতি ৃষ্ান্তোহবগ নব বাঃ । এবমগ্রেহপি। যো মাসঃ॥ : ১২২ । মাধবন্য বল্ল ইতি 

র্বত্রৈব  হেতুর্ষটিবাঃ। ॥;২৩॥ ভগে ত্য ॥ তিষ্যে কলিযুগে ॥১২৪॥ ভগবন্ধর্মকাজ্িণঃ সম্তঃ সম্তঃ 

_ নন্তর বৈশাখরুত্যের নিত্যতা বিবৃত হইতেছে । -বরাহ-ধরণী-সংবাদে লিখিত আছে, 

বৈশাখবত পরিহার পূর্বক ব্রতান্তরের অনুষ্ঠান করিলে উহা হস্তস্থ মহারত্ব ত্যাগ করত লোষ্ট 

প্রার্থনার নায় হয়! বৈশাধত্রতের অনুষ্ঠান না করিলে বেদপারগ ব্রান্ষণকেও বৃক্ষ হইয়া 

জন্মগ্রহণ করিতে হয়। ১২১। 

অনন্তর সামান্যতঃ বৈশাখমাহা আয বিবৃত হইতেছে ।--উক্ত পুরাণে নারদান্বরীষসংবাদে 

লিখি ঠ আছে, যেব্প শ্রীহরির সদৃশ ঈশ্বর নাই, সেইরূপ অতীব পাপসাগরে নিমগ্ন ব্যক্তির পক্ষে 
বৈশাখের সদৃশ তরণীও আর দৃষ্ট হয় না। ১.২। হে রাজন্ ! হুরিপ্রিয় বৈশাখে ভক্তি সহকারে 
দান, এপ, হোম ও স্নান ইত্যাদি ষে কোন ক্রিয়ার অনুষ্ঠান কর যায়, তৎসমঘ্যই অক্ষয় পুণ্য- 

স্বরূপ হইয়া থাকে । ১২৩। 

আরও লিখিত আছে, হে মহীপতে। যাবৎ বৈশাখমাস পমাগত ন। হয়, তাবৎকালই 

পাতক বিদ্যমান থাকে । আদিত্যদেবের অনুদয় যাবংই তিমিররাশি দৃষ্ট হয় এবং যাবৎ অপকার- 

রূপ খলত দৃষ্ট না হয়, ততদিনই পুণ্য বিরাজ করে। হে মহারাজ ! তুলারাশিগত স্্য্ে 
কািকমাসে মানদানাদি যে কোন কন্ম অগ্ুষ্ঠিত হয়, তাহাই দ্বিপরার্ধ গুণ ফল প্রদান করে 

আবার মকররাশিগত ভাস্করে মাঘমাসে এ সমন্ত কন্ম তদপেক্ষা সহমরগুণিত হয় এবং মেষরাশি 

গত সুধ্যে ঝৈশাখমাসে তদপেক্ষাও শতগুণিত হইয়া থাকে । ধাহার টবশাখমাসে প্রাতঃম্গান 

করিয়। বিধানে হরির অর্চনা করেন, তাহারাই ধন্যবাদার্ঘ ও পুণাবান্ বলিয়া কীনত্তিত। আরও 

কথিত আছে, হে মহীপ ! পুনর্ধবার কলিকালে এই অশ্বমেধাদ্দি গোপনীয় থাকিবে না, কেন ন! 

বৈশাখমান সমধিকমাহাত্ম্যবিশিষ্ট অর্থ।ৎ বৈশাখমাসের ফলেই মানবগণ অশ্বমেধাদির ফল প্রাপ্ত 

হইবে। কলিকালে মানবগণ নরকসাগরে পতিত হইবে বলিয়াই দেবদেব হরি বিরলপ্রচার 

বৈশাখমানের উৎপাদন করিয়াছেন । উক্ত স্থানে আরও কথিত আছে, হে রাঙ্জন্! ভারতবর্ষে 
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কিঞ্চ__পুনঃ কলিযুগে রাঙ্জন্ ঠনতপেগাপ্যং ভবিষ্যতি | 

অশ্বমেধাধিকং যন্মাম্মাহাজ্ম্ুং মাধবন্ত চ॥ 

তম্মিংস্তিয্যে নরৈঃ পাপৈরন্তযং নরক্কার্ণবে। অতস্থ বিরলন্তপা প্রগারোহক্ষেন নিশ্মিতঃ ॥ 

কিঞ্চ তত্ব ।-.. 

ছুল্লভং ভারতে বর্ধে জন্ম তত্র মন্থষাত। | মানুষ্যে দুল্লনভং লোকে স্বদ্বধন্ন প্রবর্তনম্। 

ততোহপি ভক্তিভূ্পাল বাহদেবেইতিছুর্লগ। | তত্রাপি ছুল্লভে। ম'সে! মাধবে মাধবপ্রিয়ঃ | 

তমবাপা ততে৷ মানং স্নানদানজপাদিকম্। কুর্বস্তি বিধিন। যে  ধন্ান্তে কৃতিনে! নরাঃ ॥ ২৪। 

তেষাং দর্শনমাহেণ পাপিনোইপি বিকল্মষাঃ ৷ ভবন্তি ভগবস্ভাব-ভাবিতা৷ ধর্মকাজ্িণঃ | 

অথ তত্র কম্মবিশেষমাহাত্ম্যম্। 

তত্ৈব।__প্রাতঃগানঞ বৈশাখে যঞ্রদানমুপোষনবম্ হবিষ্যং ব্রদ্গ১ধ্যচ মহাপাতকনাশনম্ ॥ | 

কিঞ্চ।_- 

বৈশাখং মকং মাসং নিত্যননায়ী জিতেন্দরিয়ঃ। জপন্ হবিষ্যতুক্ শাস্তঃ সর্ববপাপৈঃ প্রমুচ্যতে | 

একভভ্তমথো নক্ত-মযাচিতমতন্দ্রিতঃ | মাধবে মানি ষঃ কুর্যযাল্লভণে সর্ববমীপ্লিতম্ ॥ 

বরাহ-্ধরণী-নংবাদে ।-- 

বৈশাখে মানি যো বিপ্রান্ ভোজয়েছুক্তিতৎ্পরং:। 

সিকৃথে সিক্থে ভবেতৃপ্তিঃ পিত্ণাং যুগসংখ্যয়। ॥১২২ ॥ 
পপ ও আজ সপ ৭৭ পপ 

ভগবস্তাবভাবিতা ভবস্তি॥ ১২৫॥ মধুরাধিকভোজনানি মধুরদবযপ্রধানভোগ্যানি। যবাশনং 
পপ শশা পাশা পসাপপসসাাস্পী শী 

বসথধন্ প্রবর্তন মারও দুপ্লভত ; আবার ভারতে শ্রীংরিভক্তি তদপেক্ষাও ছুপ্রাপ্য এবং আবার 
হরিপ্রিয় বৈশাখমান তদপেক্ষা হল্লভি। হে রাজন্! যাহার! তাদৃশ বৈশাখমাস লাভ করিয়। 
বিধানে স্নান, দান ও জপাদির অনুষ্ঠান করে, তাহারই পন্য ও তাহারই কৃতী । .২৪। 

এ সকল-ব্যক্তির দর্ণনমাত্র পাতক্কীর! বিশুদ্ধি লাভ করে এবং ভগবন্ধপ্ণেপ্গ, হইয়। ভগবস্তাবে 
ভাবিত হয়। 

এক্ষণে বৈশাখমাসে কর্ম্মবিশেষের মাহাস্ম্য কথিত হইতেছে।-_-পল্মপুরাপে লিখিত আছে, 

বৈশাখমাসে কৃত প্রাতঃক্সান, যজ্জ, দাঁন, উপবান, হবিষ্যভোজন ও ব্রহ্মচধ্যানুষ্ঠান মহাপাপহর 

বলিম্না! কণিত। আরও লিখিত আছে, পুর্ণ বৈশাখমান প্রতাহ প্রাতঃগগান, ইন্দ্রিপ-নংযম, জপ 
ও হুবিষ্য মেবন করিলে এবং শাস্তভাব ধারণ করিলে নিখিল পাতক হইতে পরিত্রাণ পাওয়া 

যায়। যিনি অনলসভাবে থাকিয়া ঠবশাখমাসে একাহারী অথব! নক্তভোজী বা অযাচিতব্রতী 
হইয়া অবস্থিতি করেন, তাহার যাবতীয় অশীষ্ট-সিদ্ধি হয়। বরাহ-পৃথীলংবাদে লিখিত : 
আছে, যে বঝ/ক্তি বৈশাখমাসে হুক্তিসহকারে ঘ্বিঙ্জাতিগণকে ভোঙ্জন করাইয়! থাকেন, প্রতোক 

গ্রামে যুগপরিমাণে তদীয় পিতৃবগের তৃপ্তি গাধিত হয় । ১২৫।- ধাহারা বৈশাখ মাসে মধুরত্রবা- 

প্রধান আহানীয়, ষবান্ন, তিপ, বারিপাত্র, ছত্র, বসন ও.পাছুকা প্রদান করেন, তাহাদিগকে 

ধন্তবাদার্ঘ বলা! যায়? এ দমন্ত দান দ্বার] ভ্ীহরি দীত থাকেন। এইকপ করিলে যে পুণ্য লঞ্চিত 
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যচ্ছস্তি তত্র মধুরাধিকভোঙ্গনানি, ষে বা যবাশনতিপ্লোদকভোজনানি । 

ছত্রাম্বরাণি চরণৌোচিতরক্ষণীনি, ধন্তাস্ত এব পরিতো৷ হরিতোষণানি ॥ 

এবং ক্কতেন যৎ পুণাং প্রাপাতে নিয়মৈশ্চ তৈ:। তৎ কেন গণনাং যাঁতি বর্ধকোটিশতৈরপি ॥ 

পুত্রপৌন্রাদিসম্প্তি দীর্ঘাযুংষি যথেপ্সিতম্। ইহাপ্রোতি পরত্রীপি মামেব প্রতিপদ্তে ॥ ১২৬॥ 
অথ তত্র প্রাতঃম্নানমাহাক্মম্। 

তত্রৈব নারদান্বরীষসংবাদে | 

অন্থরীষ মহাপুণ্যপ্রাথয়ে কুরু বীক্ষণম্। মাধবে মাসি ধৈঃ ন্লাতং প্রাতনিয়মসংযুতৈ:। 
যদানন্দপুরে প্রোক্তং বনতাং বর্ষকোটিভিঃ। তৎ প্রাতর্মাধবে মাসি ক্নানেনৈকেন লভাতে ॥ 

কিঞ্চ।- যখৈব মাধবো! ধ্যাতে। বিনাশয়তি কিছ্বিষম্। 

তখৈব মাধবে ন্নানং নিয়মেন বিনির্ষিতম্ ॥১২৭ 
অথ তত্র প্রভগবত-পুজ।মাহায্মাম্। 

তত্রৈব বিধি কথনে '_ 

বিশেষাদপি বৈশাখে যোহঙ্চয়েন্নধৃস্থদনম্। নর্ববনংবৎসরং ঘাবদচ্চিতন্ডেন মাধব; 1১২৮ ॥ 

কিঞ্চ।_যশ্চাপি নিঃস্ব; পুরুযো৷ মাধবে মাসি মাধবম্। পুপ্পার্চনবিধানেন পূজয়েন্মস্থদনমূ। 

সর্বপাপবিনিমূ্ক; পিতণাং তারয়েচ্ছতম্। স জন্মশতসাহত্রং ন শোকফলভাগ ভবেৎ। 

ষবারং। ত্য পুনরুক্তির্ব্বিশেষায় ॥ ১২১ ॥ আনন্দপুরে ভীর্ঘবিশেষে । তৎফলং ॥১২৭॥বিশেষাৎ 

অন্তমাসত আধিক্যেন য এককালমত্চরেখ অপিশবান্ব্ে।. ২পপুপৈরধদ্চনবিধানং পুক্জাকরণং 

হয়, শতকোটি বর্ধেও তাহা গণন। করি! শেষ কর! যায় না| ধ্নপ করিলে ইহ ইহলোকে « পুর 

পৌন্রাদি সম্পদ্, দীর্ঘায়ু ও অভীষ্ট বস্ত, সমস্তই প্রাপ্ত হইতে পারে এবং পরকালে আমাকে 

প্রাপ্ত হয় ।২১৬। 

অতঃপর বৈশাখমাসকৃত প্রাতঃন্নানমাহাত্ম্য কথিত হইতেছে ।--উক্ত পুরাণে নারদাম্বরীষ- 
সংবাদে লিখিত আছে, হে অন্বরীষ ! যে সকল ব্যক্তি বৈশাখমাসে নিয়মবান্ হইয়। গ্রাতঃকালে 

স্নান করেন, মহাপুণ্যলাভার্থ তাহাদিগকে দর্শন কর। আনন্দপুরে ( তীর্থবিখেষে ) কোট' 

বর্ষ বাম করিলে যে ফল হয়, বৈশাখে বারৈকমাত্র প্রাতঃস্নান ঘার! সেই ধল প্রাপ্ত হওয়া! যায়। 

আরও লিখিত আছে, হরিকে ধ্যান করিলে যেমন পাতকের ক্ষয় হয়, তন্দ্রপ (পাপবিদুরণার্থই) 

নিয়ম সহ বৈশাখ-ন্নান সমূৎপাঁদিত হইয়াছে অর্থাৎ যথানিয়মে বৈশাখন্স।ন দ্বারাও তদ্রপ : 

পাতকের ক্ষয় হয়। ১২৭ । 
অনন্তর বৈশাখমানে হরিপুজার মাহাত্ম্য বিবৃত হইতেছে--উক্ত পুরাণে বিধিকগনবিষয়ে 

লিখিত আছে, বিশেষরূপে বৈপাখমাসে শ্রীহরিন অর্চনা করিলে ছদ্বারাই শ্রীহরির সংবৎসর- 
ব্যাপিনী পৃঙ্! নাধিত হয় ।১২৮। আরও লিখিত আছে, ধনহীন ব্যক্তি ফি বৈশা ধমাসে কেবল- 

মাত্র পুণ্প দ্বারা, হরির অর্চন! করেন, তাহা হইলে অখিল পাতক হইতে 1 মুক্ত হইয়া শতনংখ্য 
এ পিত্ৃকুল পরিআ্রাণে সমর্থ হন, নেই ব্যক্তিকে শত মহন জন্ম শোক প্রার্থ হইতে হয় না। 



 ৪শ বিলাসঃ। ] শশ্রীহরিভক্তিবিলানঃ । ৯২১ 
নচ ব্যাণিভনবং তন্ত ন দারিদ্রাং ন বদ্ধনম্। স বিঞুভকে জায়েত ধন্তে! জন্মনি জন্মনি॥ 
যাবদ্যুগণহম্রাণি শতমষ্টো রং ভবেং। তাবৎ স্বর্গে বনেদ্বীর ভূপতিশ্ঠ পুনর্তবেৎ ৪১২৯ 
ভূশত্বে বিবিধান্ গোগান্.বিহৃতয 5 ষথান্খম্। মাধবন্ত প্রসাদেন মাধবে লীয়ভে ততঃ 1১৬, 

কিঞ্চ বরাহধরণীসংবাদে _ 

বিধিনাবিধিনা বাপি যে বজস্তি নর1 ধরে। 
মাধবে মামি মাং ভক্ত! তৈশ্চ যাকঙ্জযোইম্মাহং সদা । ১৩১ ॥ 

যে যজন্তি ধরে নিত্যমধ্বরৈর্ব্বিবিধৈরপি | মাধবে যজতে ঘষে! মাং তেভ্যন্তদধিকং ফলম্!ই তি 
বৈশাধপ্ত পরঞ্চান্তে তত্রোপাখযানপঙ-ক্তিযু । নামান্তেন চ মাহাত্মাং বিশেষেণ চ সর্ববশঃ ॥১৩২ 

জথ তত্র গ্ানবিধিং। 

ততৈব নারদান্বরীষসংবাদে। » 

মেধসংক্রমণে ভানোর্মাধবে মাসি বত্বতঃ।॥ মহানগ্তাং নদীতীর্ঘে নদে সরমি নির্ঝরে। 
দেবখাঠে তথ! স্/য়াৎ যথাগ্রাপ্ধে জলাশয়ে । দীর্ঘিকা-কুপবাপীষু নিয়তাত্ম! হরিং স্মরন । 
মধুমানশ্য শুর্লায়ামেকাদশ্টামুপে।ধিতঃ 1 পঞ্চদশ্াঞ্চ ব৷ বার মেষসংক্রমণেহপি ব। ॥ 
বৈশাখম।ননিয়মং ত্রাহ্মণানামনজ্যা। মধুহ্্দনমভ্যঙ্চয কুরয্যাৎ সবনপূর্ববকম্। 
বৈশাখং মকলং মানং মেষসংক্রমণে রবেঃ। প্রাতঃ ননিয়মং স্নান্তে প্রীন্ঘতাং মধুস্দনঃ ॥ 

মধুহস্তঃ প্রসাদেন ব্রাহ্মপান।মহুজয়। | নির্বি্মস্ত মে পুণ্য বৈশাধপ্ানমন্হম্। 
মাধবে মেষগে ভানৌ মুরারে মধুস্দন। প্রাতঃম্ানেন মে নাথ যখোক্রফলদো ভণ ॥ 

তেনাপি কেবলেন। ১২৯ ॥ লীয়তে মংযোগং গ্রাপ্পোতি ॥১৩০। না৷ বাজ:  কৃতপুর্জোইস্ত্যর্ঘঃ। | 

যত! সদৈব মৎপৃজাং তে করিষাস্তি মন্তক্ততাং প্রাপ্ত ইত্যর্থঃ ॥১৩১] তণ্তাধিকং ফলং গ্াৎ। 
অলিখিতমপি যুক্ত্যা সংগৃহাতি। বৈশাখগ্ডেতি। পরধ মাহাত্মযমান্তে। তত্র পন্মপুরাণাদে। উপাখ্যান- 

শপ পপ সপ ০ পপ» 

করেন, তৎপরে রে পুনর্ববার নৃূপতিরূপে ধরাতলে অবতীর্ণ হন। ১২৯১ পরে তিনি নৃপতিপণে 

প্রতিষ্ঠিত হুইয়৷ নানারূপ ভোগ সন্তোগ পুর্ববক ষথান্থথে বিহার করিয়। হরির অন্থগ্রহে তৎ- 

সংযোগ লাভ করেন। ১৩০। আরও ।লখিত আছে, হে পৃথ! কি বিধানে কি, অবিধানে যে 

কোন প্রকারে হউক, বৈশাখমামে আমার অচ্চন! করিলেই আমি তৎকর্তৃক নিরস্তর পৃঙ্গনীয় 
হই। ১৩১। হে ধরণি! যাহার! নানারপ মধুর সামগ্রী দ্বারা আমার অর্চন! করেন, তাহারা 
উক্ত ফল অপেক্ষা অধিকতর ফল প্রা হইয়া! থাকেন। পন্মপুরাণাদিতে ইতিহাসোপাখ্যানে 

বৈশাখমাহাত্ময সামান্ততঃ ও সবিস্তার কীরঠিত আছে ।১৩২। 
পের বৈশাখগরানের বিধি বর্িত হইতেছে।-_পল্পপুরাণে নারদান্বরীষ-সংবাদে পিখিত আছে, 

ভাস্বরদেব মেধরাশিগত হইলে বৈশাখমানে মহানদীতে, নদীতীর্ধে, নদে, সরলীতে, নিঝরে, 

দেবধাতে, কৃপে, বাগীতে বা মন্ত কোন জলাশঞে সংঘতমনে গাছে শ্রী স্মরণ করতন্নান করা! 
র্তব্য। হেবীর!| চৈত্রমাসের শুরুপক্ষীয়া একাদশী তিথিতে উপবাসী থাকিদ্বা৷ কিংবা পৌর্ন- 
মাসী ব৷ মেষসংক্রমণদিনে দ্বিজাতিবর্গের অনুজ! লইয়! নানান্তে হরির পৃজ| সাধনপূর্ববক বৈশাধ- 

| ১২৬ 



৯২২ স্ীীহরিভক্তিবিলাসঃ| | ১৪শ বিলাস: 

যথা তে মাধবো মাসে! বল্পভো মধুহ্দন। প্রাতঃন্নানেন মে তন্মিন্ ফলদে। ভব পাগহা! ॥ 

এবমুচচা্ঝ ততীর্ঘে পাদো প্রক্ষাল্য বাগ্যত:। ন্মরগ্নারায়ণং দেবং ্নানং কু্ঘ্যাতবিধানতঃ ॥ ইতি। 

বিধানঞ্চ পরং জেরুং প্রদিদ্ধং স্বৃতিশাগ্ততঃ | শৎ কিঞ্িল্লিথিতং পূর্ববং প্রাতঃস্ানপ্রমন্থতঃ ॥১৩৩| 

অথ বিশেষতন্তত্রাক্ষয়তৃতীয়াকৃত্যম্। 

আপে তন্মাহস্ব্যম্ 

মাংন্তে। _বৈশাখে মাসি শ্তক্লায়াং তৃতীয়ায়াং জনার্দিনঃ | যবান্ংপাদয়া মাস যুগঞ্চ কৃতবান্ কৃতম্ ॥ 

্হ্মলোকাৎ ত্রিপথগাং পৃথিব্যামবতারয়ৎ। তন্যাঃ কার্য যবৈর্থোমে যবৈর্বিষুৎ সমষ্চয়েৎ। 

ষবান্ দগ্তাদ্দিজাতিভ্যঃ প্রয়তঃ প্রাশগ্নেদঘবান্। 

পাদ্মে চ শ্রীবরাহধরণীসংবাদে ।-_ 

ত্রেতাধুগং তৃতীয়ায়াং শুক্লায়াং মানি মাধব 1 প্রবৃতঞ্ণ তরম়ীধর্মাঃ প্রবৃত্ত প্রবতিতাঃ ॥ 

অক্ষয় সোচ্যতে লোকে তৃতীয়৷ হরিবন্পভা। দ্বানে দানেহচ্চনে আদ্ধে জপে পূর্বহৃতর্পণে। 

যেইর্যন্তি যবৈর্বিষুং শাদ্ধং র্্তি যত্তুতঃ। তন্তাং দদতি দ্ানানি ঘন্তাস্তে বৈষাবা। নরাঃ ॥১৩৪ 
উর সপ এ পপ 

প্ মু ইতিহাসপরল্পরানথ ॥:৩২। সবনং স্ানং॥। ॥১৩৩। ত্রয়ী বেদত্রয়ং। তয় ত্র গ্রবন্িতা 

আানের নিয়ম গ্রহণ করিবে । সূর্যের মেষসং ক্রমণে সমগ্র বৈশাখমাস প্র প্রাতন্নান করিব, 

শ্রীহরি এতদ্বারা সন্ত হউন্। মধুস্ছদনের অনুগ্রহে দ্বিদ্রাতিগণের অনুমতিতে প্রত্যহ বৈশাখ- 

ল্নানজ পুণ্য বিশ্বহীন হউক্। হে মুরারে ! হে মধুন্থদন ! হে নাথ ! মকররাশিগত সৃর্ষেয বৈশাখ- 

মাপে প্রাতঃ্গান দ্বারা মৎসম্বন্ধে যথাযথ ফল প্রদান করুন্। হে মধুরিপো! আপনি নিখিল 

পাতকহারী, বৈশাখমাস যেক্ধূপ আপনার প্রিয়, সেইবূপ এঁ বৈশাখঙ্নানে মৎসন্বন্ধে আপনি 

ফল প্রধান করুন্। এই মন্ত্রমূহ পাঠপূর্্বক জলে চরণঘ্য় ধৌত করি! মৌনভাবে হরি স্মরণ 

করিতে করিতে বিধানে হ্নান করিবে। অন্ান্ত বিধান ্তৃতিশান্ত্ব হইতে জাতব্য | ইতিপূর্বে 

ন্নানগ্রসঙ্গে এই বিধানের কিছু কিছু বর্ণিত হইয়াছে। ১৩৩। 

অতঃপর বৈশাধমামের অক্ষয়তৃতীয়ার্কতা বিবৃত হইতেছে । -তন্মধ্যে প্রথমতঃ অক্গয়তৃতী- 

যার মাহাত্য।-__মৎশ্বপুরাণে লিখিত আছে, ভগবান্ হরি বৈশাখের শুক্লা তৃতীয়াতে যবের স্ 

ও সত্যযুগের বিধান করেন এবং ত্রিপথগা স্থরধুনীকে ব্রদ্ষপূর হইতে ধরাধামে অবতরণ করা- 

ইয়াছিলেন। এই হেতু উক্ত তিথিতে যবহোম ও ধব দ্বারা হরির পুঁজ! করা কর্তব্য। উ্ত দিনে 

ঘিজাতিগণকে যব দান পূর্ববক সযত্বে ষব ভোগন করাইতে হয়। পন্মপুর'ণে বরাহপৃথীসংবাদে 

লিখিত অ.ছে, বৈশাধী শু! তৃতীয়! তিথিতে সত্যযুগের উদয় এবং তদ্দিন হইতেই ভ্রিবেদ-প্রতি- 

পাস্ত ধর্শের প্রবর্তন হইয়াছে । এই তৃতীয়াতে স্নান, দান, পূজা) শ্রাদ্ধ, জগ ও পিতর্পণ 

প্রভৃতি করিলে অক্ষয় হয়। এই তিথি শ্রীহরির পরম গ্রীতিকরী। বাহার! এই তিথিতে সধদ্বে 

যবদ্ধারা হরির অর্চনা করেন এবং যবশ্রাদ্ধ ও যবদান করেন, তাহার। ধন্যবাদ, ও টৈষব 

টু পরিগণিত । ১৩৪। 

তঃপর শুরু। সগ্তমীর বিষয় বল! ধাইতেছে --উক্ত পুরাণের নীলে লিখিত 



১৪ বিল্লাসঃ। ] শকহরিভক্তিবিলাসঃ | ৯২৩ 

অথ শুরু সপ্তমী । 

তত্রৈব নারদীম্বরীষসংবাদে | - 
বৈশাখস্কলসপ্তম্যাং জাহবী জহুনা পুরা। ক্রোধাৎ পাতা পুনস্ত্যক্ত। কর্ণরন্ধাত্ত,দক্ষিণাং।॥ 

তন্তাং সম্চয়েদেবীং গল্গাং ভূবনমেখলাম্। ্বাত্বা সম্যগ্থিধানেন স ধন্তঃ সুকৃতী নরঃ ॥ 

তন্তাং সন্তর্পয়েদ্দেবান্ পিত্ ন্ মর্ত্যান্ যথাবিধি।সাক্ষাৎ পশ্থান্ত তে গঙ্গান্গাতক গতকল্মষম্!১৩:॥ 

অথ নরপিংহচতুর্দশী | 

বৈশাধস্ত চতুরদিস্তাং শুক্লায়-ং শ্রীনুকেশরী। জাতন্তদস্তাং তৎপূজোতসবং কুব্বীত সব্রতম্ ॥১৩৬ 

অথ নরসিংহচতুর্দশীব্রতনিত্যত| | 

বুচ্ারসিংহপুরাণে শ্রীতগবনূ সিংহ প্রহলাদসংবাঁদে ব্রতবিধিকখনে | 
বে বর্ষে তু কর্তবাং মম সন্ধপ্িকারণম্। মহাগুহমিদং শ্রেষ্ঠং মানবৈভব্ভীরুভঃ ॥ ১৩৭। 

কিঞ্চ।-_বিজ্ঞান্ন মন্দিনং যত লঙ্ঘয়ে দ তু পাঁপভাক্। এবং জ্ঞাত্ব! প্রকত্তব্যং মদ্দিনে ব্রতমুত্তমম্। 

অন্তথা নরকং যাতি যাবচ্ন্তরদিবাকরো ॥১৩৮ 
তত্রৈব।__ অথ তত্র।ধিকারিনির্ণয়ত। 

সর্ধেষামেব লে।কানাম্ধিকারোহস্তি মতে । মন্তটক্রস্ত বিশেষেণ প্রণেয়ং মত্পরায়ণৈঃ ॥১৩৭॥ 

ধর্াশচপ্রবৃতাঃ ॥১৩) ॥ কৃতন্নানং স্বার্থে কন্ ॥১৩৫। ব্রতমুপবাসাদিনিয়মন্তৎসহিতং। ১০৬ ॥ বর্ষে 

বর্ষে ত্বিতি বীপ্ষায়।৷ নিত্যত্বং মাধ্যতে, তচ্চ হেমাড্রি প্রভৃতিভিরেকা দশী প্রকরণাদৌ বিবৃত- 

মেবাস্তি ॥১৩৭॥ গকরণ প্রত্যাবায়েন চ নিত্যত্বমাহ বিজ্ঞায়েতি । বিশেষেণ জ্ঞাত্বাপি জ্ঞাননিষ্টোই- 

পীতযর্ঘ১৩৮। গ্রণেয়ং কর্তব্যং | মৎপরণ্ণৈর্ম দেকনিষ্টেরিতি তদ্,তন্ত তন্তক্তিবিশেষরপত্থাদিতি 

আছে, জহ নাম! গ্লষিবর রোধবশে বৈশাখের শুরা সপ্তমীতিথিতে গঙ্গাদেবীকে পান করত 

পুনর্ববার দক্ষিণ কর্ণদ্ধারা পরিত্যাগ করেন, এই হেতু এ তিথিতে তৃবনমেখলা৷ স্বর্ণদীকে 

অচ্চনা করিতে হয় । সমাক্ বিধানে এ দিনে গঙ্গায় সান করিলে ধন্য ও পুণ্যঝন্ হইছাতে পারে। 

&ঁ দিনে দেবতা, পিতৃবর্গ ও মর্ভাগণকে বিধানে তর্পণ করিলে তঁ-হারা সেই গঙ্গাঙ্গ।য়ীকে 

নিকলুষ দর্শন করিঘ। থাকেন। -৩৫। 

*তঃপর নরপিংহচতুর্দশীব বিষয় বর্ণিত হইতেছে | _বৈশাখের শুর। চতু্দশী তিথিতে 

নৃসিংহদেবের অর্চনারূপ উৎসব সম্পাদন করা কত্য । ১:৬। 

: অধুনা বৃংসিহচতুর্দিশীব্রতের নিতাতা কথিত হইতেছে ।-_বৃহন্নারসিংহপুরাণে ভগবঙ্গুসিংহ* 

এহলাদ-সংবাদে ব্রতরবিধিবর্ণনে আছে, হে গ্রহল'দ! ধহারা ভবভয়ে ভীরু তাহারা 

মতগ্রীত্যথ বৎসরে বৎসরে এই অতি গোপনীয় ব্রতরাজ চতুর্দশীব্রতের অনুষ্ঠান করিবেন ।১5৭। 

আরও লিখিত আছে, মন্ধিন বিদিত থাকিয়াও তাহ! লঙ্ঘন করিলে প্রাতকে লিখ হইতে হয় 

সতরাং ইহা জাত হইয়! মদ্দিনে ব্রতোতমের মহুষ্ঠান করিবে? নতুবা! চন-সুর্য্ের স্থিতিকাল 

যাবৎ নিরয়বাস করিতে হয়। ১৩৮। 

এক্ষণে মৃসিংহতুর্দশীব্রতের অধিকারিনিক্ধপণ হইতেছে।-_উত্ত পুরাণেই লিখিত আছে, 



৯২৪ ্রপ্ীহরিভক্তিবিলাসঃ | | ১৪শ বিলান। 
অথ তনহাত্মাম। 

তত্ৈব ।-_ শ্ীপ্রহলাদ উবাচ। 

নমস্তে ভবন্ বিকে| নৃসিংহবপুষে নমঃ। তস্তকোধ্হং স্থরেশৈকং ত্বাং প্রপূচ্ছামি তত্ব; | 
স্বামিংন্ত্রয়ি মমোতপন্না ভক্তিবন্বিধা কথম্। কথন্তে হ্থপ্রিয়ে! জাতঃ কারণং বদ মে প্রভো। 

শ্রীনুসিংহ উবাচ। 

কথয়ামি মহাপ্রাজ শুণুধৈকাগ্রমানসঃ | ভক্রের্ধৎ কারণং বৎস প্রিয়ত্বস্ত চ তৎ পুনঃ ॥ 

গুরাকল্পে হতূর্কিপ্রঃ কিঞ্িতিং নাপ্যধীতবান্। নায়! চ বন্থদেবো হি বেশ্তায়াং তৎপরো হাড়: । 

তন্মিনুজন্মনি নৈব তব চকর্থ ুককৃতং কিয়ৎ। মুক্ত তু মু তং চৈকং বেশ্াসঙ্গতিলালস:। 
মদ তন্ গ্রহাবেণ ভক্তির্ভাতা তবেদৃশী ॥ 

প্রহলাদ উবাচ। 

প্রনৃসিংহাচ্যুত ম্বামিন্ কম্য পুত্রেণ কিং কৃতমূ। বেশ্টায়াং বর্তমানেন কথং তদ্ধি কৃতং ময়া। 

আখ্যানং বিস্তরেণেদং ব্ত,মর্হ্ি সাম্্রতম্॥ ১৪০॥ 
নৃদিংহ উবাচ। 

পুরাবস্তিপুরে হাসীঘা্ষণো বেদপারগঃ | তক্নাম বন্থশর্টেতি সর্বলোকেষু বিশ্রুতম্ ॥ 
নিত্যং হোমক্রিয়ামেষ করোতি ছিজ্সতমঃ| কিয়াস সততং সর্বান্থ কিল তৎপর: ॥ 

৮০ পর রা এ+ 

দিকৃ॥১৩৯ ॥ কথংব। তদ্ধতং কৃতং ॥ ১৪ বিয়া বৈদিক ১৪১ ॥ অধ/য়নং নাকৃথাঃ 

যাবতীয় লোকহ মদ্ধতে মদ্ধ তে অধিকারী) বিশেষতঃ এই ব্রত করা মন্তক্ত ও মরিষঠব্যক্তিগণের অবশ্ত 
কর্তবা। ১৩৯। 

তঃপর নৃসিংহ্চতুর্দিশীব্রতের মাহাত্ম্য কথিত হইতেছে ।-__-উক্ত পুরাণেই প্রহলাদের উক্তি 
আছে, হে ভগবন্! হে বিষণ! ! হে নৃসিংহমূর্তে ! আপনাকে প্রণাম করি। হে স্থুরেশ্বর ! 
আমি ত্বদীয় ভক্ত, যথার্থতঃ কেবলমাত্র ত্বং-নকাশেই জিজ্ঞানা করিতেছি। হে গ্রভে | 

আগনার প্রতি কিরূপে মদীয় বন্ছবিধা ভক্তির উদয় হইল? কিরূপেই বা আমি আপনার 
গ্রিয়পাত্র হইলাম? হে ভগবন্! আমার নিকট তাহা কর্ন করুন্। বুসংহদেষ 

বলিলেন, হে মহামতে ! হে বৎস! মন্তক্তি ও মংগ্রিয়ত্ব লাভের কারণ বলিতেছি, অবহিত 
হইয়া শ্রব্ণ কর। হেতাত! পূর্বজদ্মে তুমি ব্রাঙ্ণকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলে, কিন্ত 
কিছুমাত্র অধ্যয়ন কর নাই। তুমি বন্থদেব নামে গ্রথিত ছিলে এবং নিরম্তর বেস্তাসক্ত 
হইয়া দিন যাপন করিতে । নে জন্মে আমার একটা মাত্র ব্রত ছাড়! তোমার আর কিছু 
পুণ্যকর্ম ছিণ না, সর্ববদ] বেশ্তাতেই আসক্ত হইয়াছিলে। সেই মঘ.তের প্রসাদেই এতাদৃগী 
ভি প্রাপ্ত হইয়াছ। এ্রহলাদ বলিলেন, হে নৃদিংহ ! হে অচাত | হে প্রভে! | আমি কাহার 
তনয় ছিলাম, কি কাধ্যই ব। করিয়াছিলাম, বেস্টাস্জ থাকিয়াই বা কিন্ধপে স্বদ্তের 

অনুষ্ঠান করিলাম, এই সমণ্ত সবিস্তর প্রকাশ করুন। ১৪০। নৃসিংহ কহিলেন, হে 
তাত! পুরাকালে অবস্তীনগরে সর্বজন প্রথিত বন্ুশন্মা নামে জনৈক বেদবিচক্ষণ ত্রাঙ্মণ 



১৪শ বিলাস: । ] উ্ীহরিভক্তিবিলানঃ | ৯২৫ 

অগ্িষ্টোমাদিভিধজৈরিষ্টাঃ সর্বের স্থরোত্বমা:ঃ। তেনাপি বি্যমীনেন ন কৃতং ছুষ়্তং কিয়ৎ॥ 
তন্ত ভাধ্যা সুশীলাভূদ্িখ্যাত] ভূবনত্রয়ে। পতিত্রত। স্দাচার। পতিভক্তিপরাম়ণ। ॥ 

জজিরে চ স্থৃতাঃ পঞ্চ তন্তাং দ্বিজবরান্ততঃ। সদাচারাঃ স্থবিদ্বাংসঃ পিতৃভক্তিপরায়ণাঃ ৷ 

তেষাং মধ্যে কনিষ্ঠন্্ং বেশ্ঠায়াং তৎপরঃ সদা ॥ ১০১ ॥ 
তাং সহ্গিষেবমাণেন স্থরাপানং কৃতং তয়া। সদা পাপরতত্বং ভি নারৃথাধায়নং ভৃশম্ 
বিলাসিনীগৃহে নিতাং বসতিহ্্যভবত্তব। একদা তদ্গৃহে হাসীত্বয়। সহ মহান্ কলিঃ। 
তঠঃ কলহভাবেন ভোজনং ন কৃতং তবয়া। অজ্ঞানান্মদ্বতং চক্রে এতানামৃত্তমং ব্রতম্॥ 

তয়। সহ বিবাদেন রাত জাগরণং কৃতম্। বেশ্ঠায়া৷ আঁপ তত সর্বং প্রজজাতস্ত ত্বয়া সমম্। 
রাত্রৌ জাগরণে তণ্তাঃ সপ্জাতং কায়শোধনম্। যুবয়োর্মঘ তং জাতমজ্ানাদ্বহপুণ্যদম ॥ ১৪২ 
যেন চীর্ণব্রতেনাত্য মোদন্তে দিবি দেবতাঃ : ক্ষঠর্থস্ত ভতো ব্রন্ধা চক্রে মহ তমূত্তমম্ ॥ 
মঘতন্ত প্রভাবেণ নির্শিতং সচরাচরম। ইঈশ্বরেণাপি তঙ্চীর্ণং বধার্থং ত্রিপুরস্য চ। 
মহিম়ৈব ব্রতন্তান্ত ত্রিপুরং সংনিপাতিতম্ ॥ অন্ৈশ্চ বহুভিদে্বৈঝধিভিশ্চ পুরাতনৈ: | 
রাজভিশ্চ মহা গ্রাজ্েবিহিতং ব্রতমুত্তমম। এতত্ব তপ্রভাবেন সর্বে সিদ্ধিমুপাগতাঃ। 
বেশ্তাপি মত্প্রয়। জাতা৷ ত্রেলোক্যে স্থধচারিণী। ঈদৃশং মদ্বতং বৎস লোকে চৈব বিশ্রুতম॥ 

ধূর্তীয়াশ্চ বিলাস বতমেতদুপস্থিতম্। প্রহলাদ তেন তে ভক্তির জাতা হাহুত্তমা ॥,৪৩। 

নাঁকার্ষীঃ সন্ধিরার্ধ: | ১৪২ ॥ চীর্ণেন কৃতেন ব্রতেন॥ ১৪ ১৪৩॥ বিলীনা প্রবিষ্ট! ময়ীতি শেষ: । 

বাস করিতেন। তিনি প্রত্যহ চোমা চোমানুষ্ঠানে রত ও নিখিল বৈদিকক্রিধায় নিরত ছিঙ্নে। 

তিনি অগিষ্টোমাদি যজ-সমূহ দ্বারা দেবতোদ্দেশে যাগাহুষ্ঠান করিতেন। জীবিতাবস্থায় 

তাহার কোনরূপ ছুক্িয়াই নেত্রগোচর হয় নাই! স্থশীল! নায়ী তদীয় পত্বী নিরস্তর 

মদাচারানুষ্ঠান ও পতিভক্কি প্রদর্শন করাতে ত্রিলোকে গ্রসিদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন 

কালসহকারে সেই বিপ্রের ওুরসে সুশীলার উদরে পাঁচটা পুত্রের উৎপত্তি হইল । পুত্রগণ 

বিষ্ঠায় বিচক্ষণ, সদাচারপরায়ণ ও পিতৃভক্তিমান্ হঈল: কিন্ত তন্মধ্যে সর্বকনিষ্ঠটা নিরন্তর 

বেশ্তারত হুইয়৷ উঠিল। তুমিই সেই কনিষ্ঠ সম্তান। ১৪১। তুমি নিরস্তর বেশ্তারত 
থাকাতে মস্ভপানে ও পাপক্চার্যে লিপ্ত হইয়! কিঞ্ন্মাত্রও অধ্যয়ন করিলে না, নিরন্তর 
বেস্তালয়েই তোমার বান হইল। এক দিন লেই বেশ্তার সহিত তোমার তুমুল কলহ 
সংঘটিত হইল, সেই হেতু সেদিন তুমি নির|হারে অবস্থান করিলে। সে দিন অজ্ঞানবশে 

স্বৎ-কর্তৃক মন্ব তরাজের অনুষ্ঠান হয় এবং সেই বেশ্বাসহ কলহ নিবন্ধন নিশাজাগরণও 

ঘ্বটয়। উঠিল। তোমার সঙ্গ নিবন্ধন সেই বেশ! কর্তৃকও ব্রতাদি সমস্ত আচরিত হয় এবং 

নিশাজাগরণ বশতঃ তদীয় দেহও পবিভ্র হইল। এই প্রকারে তুমি অজ্ঞানে বহুপুণ্যগ্রদ 

মত্ত অনুষ্ঠান করিয়াছিণে। ১৪২। এইব্রত করিয়াই স্থরগণ অধুনা স্থরধামে আনন্দ 

ভোগ করিতেছেন। ব্রহ্ষাও মন্দীয় এই ওত সাধন. করেন, এই ব্রতের প্রসাদেই তিনি 

চরাচর বিশ্বের শরষ্টা হইয়াছেন। মহেশ্বর জ্রিপুর বিনাশার্থ এই ব্রতের অদুষঠান করিয়া 



৯২৬ শ্রঞ্ীহরিভত্তি বিলাসঃ। | ১৪শ বিলাঁমঃ। 

স| বেশ্ঠা ত্বগ্গর! জাতা৷ দিবি ভোগাননেকেশঃ | তৃক্ত। কামং বিলীন তু ত্বং প্রথার বিবিষ্ট মাম 

কাধ্যার্থমবতারন্তে মচ্ছরীরাৎ পৃথক্ ত্বসৌ। বিধায় সর্ব্বকার্ধযাণি শীত্ং ময়ি গমিষ্যসি | 

য ইদং মদ্“তাগ্র্ন্ত গ্রবিধান্তন্তি মানবাঃ। ন তেষাং পুনরাবৃত্তি: কল্পকোটিশতৈরপি। 

অপুত্রো লভতে পুত্রান্ মন্তক্তাংস্চ স্ৎচ্চনঃ। দরিদ্রো লভতে লক্ষমীং ধনদন্য চ যাদশী ॥ 

তেজস্কামো! লভেত্বেজো রাজোপ্স, রাজামুত্তমমূ। আয়ুদগামে। লভেদারুর্যাদৃশস্ত শিবন্য চ 

ঈ্ীণাং ব্রতমিদং সাধুপুত্রদং ভাগাদন্তথ। । অনৈধব্যকরং তাসাং পুত্রশোকবিনাশনম্। 

ধনধান্যকরঞ্চেব পতিপ্রিয়করং শুভম্। সার্বভৌমং সথখং তাসাং দিব্যসৌথ্যং ভবেত্বতঃ॥ 

স্তিয়ো বা গুরুষে। বাপি কুর্বস্তি ব্রতমুত্তমম্। তেন্যো দদাম্যহং সৌদ্যং তৃক্তিমুক্তিফলন্তথা ॥ 

বহুনোক্ষেন কিং বৎস ব্রতন্তাস্ত ফলন্য হি। মদ্বতস্ত ফলং বক্তং নাহং শক্তো ন শঙ্কর: ॥ 

্রহ্ধ৷ চতুর্ভির্বক্তৈ শ নালং স্তাজ্জীবিতাবধি | 

কিঞ্চ তত্ৈব ব্রতবিধিকথনে ।__ | 
মগ] নথ প্রবৃত্তিঃ শ্তাৎ পাতকশ্য কলৌ যুগে । হথা তথ। বিধাস্থাস্তি মদ তং বিরলং জনা! 

মদ্ধ তন্ত বিধানেন মতির্ন শ্যাৎ ছুরাত্মনাম্। সদ। পাপরতানান্ত পূরাষণ ং বিকম্মণি ॥ 

বিচার্োবংপ্রকর্তব্যং মাধধে মামি মঘতম্। পাণ্ডে ভৃতদিনে বৎস সর্বককনুষনাশনম্ ।১৪৪। 

মাং বিবিষ্ট রাবণ: কারধার্থং ভক্তি বরনা্ধং ॥ ১৪৪ ॥ মান্ুাণাং জায়তে। মহাত্মনামিতি 

ইহারই প্রসাদে উক্ত ত্রিপর নষ্ট করেন। অন্তান্ত বহুসংখ্য ধ্য দেবা, প্রাচীন € খষি ও 

মহাম ত নৃপতিগণ এই ব্রতোতমের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন । এই ব্রতের প্রসাদে সকলেই 

নিদ্ধিপাভ করিয়াছেন এবং বেস্তাও ইহার প্রমাদে ত্রিভুবনহথচারিণী ও আমার প্রিয়পাত্রী 
হইয়াছে । হে তাত! আমার এই ব্রত ত্রিতুবনে বিদ্িত, ধূর্তা বি্গাসিনী নারীর জন্যও 

এ ব্রত উপস্থিত হয় অর্থাৎ তাহারাও এই ব্রত করিয়! তৎফল লাভ করিতে পারে। 

£ প্রহনাদ ! এই কারণেই আমার প্রতি ত্বদীয় উত্তমা ভক্তি জন্মিয়াছে। ১৪৩। সেই 

বেশ্বা হ্থরপুরে অপরারূপে বহুবিধ ভোগ সম্ভোগ করত আমাতে বিলীন! হইয়াছে, তুমি 

আমাতে প্রবেশ করিয়াছ। কাধ্যসাধনার্থ মদীয় দেহ হইতে পৃথক্ হইয়াই তোমার এই 

অবতার হইয়াছে, তুমি আবশ্তাকীয় কর্ম সম্পাদন পূর্বক আশ আমাতে প্রবিষ্ট হবে । মদীয় 

এই ব্রত্ররাজের অনুষ্ঠান করিলে শতকোটি কয্পেও আর সংসারে পুনরাগমন করিতে হয় ন|। 

এই ব্রতের প্রসাদে পুত্রহীনের পরম সুন্দর মন্তক্ত পুত্র লাভ হয়, দীনঙজন কুবের সুপ 
লক্্মীবান্ হইন্তত পারে এবং তেজক্কামী তেজঃ) রাজ্োেপ্স, রাজ্য ও আমুষ্কামী শিবসদৃশ দীর্ঘ 

পাপ্ত হয়। এই ব্রত নারাগণের পক্ষে সচ্চরিত-পুত্রগ্রদ, সৌভাগাজনক, অবৈধব্যকর, 

হত-শোক-নাশন, ধনধান্তগ্রদ, স্ব'মিহিতকর ও পবিত্র । এই ব্রত করিলে তং গ্রসাদে নারীগণ 

সার্বভৌমানন্দ ও স্বর্গ হুখ প্রাপ্ত হইতে পারে । হে প্রহলাদ ! এই ব্রতোত্তমের অগ্ুষ্ঠান করিলে 
কি নর [ক নারী, সকলকেই সুখ ও ভূকতি-মুক্তি-ফল ছ্্পণ করিয়া থাকি। হে তাত! এই 

ব্রতফলের-বিষয় অধিক আর কি কহিব, ইহার ফল মর্পণে আমার বা৷ শিবেরও শক্তি নাই) 

শর 



'৪শ বিলাসঃ। ] শ্ীষ্্হরিভক্তিবিলালঃ | ৯২৭ 

যেনৈব ক্রিয়মাণেন সহঅহাদশীফলম্। জায়তে ন মৃযা! বচ্যি মানযাণাং মহাত্মনাম্ ॥১৪৫। 
তদগ্চে চ। _য ইদং শুণুয়ান্তক্য| ব্রতং পপ প্রণাশনম্। তন্ত শ্রবণমাত্রেণ ব্রদ্মহত্যাং বাপোহতি॥ 
পবিথং পরমং গুহং কীর্তয়েদসস্ত মানবঃ | সর্ববান্ কামানবাপ্সে।তি বতন্যাম্ত ফলং লভেখ।-৪৬| 

সথ তদ্ব তদিননির্ণয়ঃ| 

আগমে।__বৈশাখে শুরুপক্ষে তু চতুরদগ্তাং মহাঠিথৌ। সায়ৎ প্রহলাদ-ধিক্কারমসহিষু: পরো হরি: । 

সগ্ভঃ কটকটাশবাবিস্বাপিতসভাজনঃ | লীলয়৷ স্তত্ভগততাস্তাদুড়ুত: শব্বভীষণ: ॥ 
ঘুহরেরবতারাত্তাং যতুতঃ সমুপোষয়েৎ। মহাপুণ্যতমাাঞ্চ সায়ং বিষু প্রপূজয়েৎ॥ 

বৃহম্নারসিংহে ,_- 

বৈশাখশুক্ুপক্ষত্য চতর্দিশ্তাং মমাচরেৎ। মক্জন্মসম্ভবং পুণ্যং ব্রতং পাপপ্রণাশনম্ ॥ 

কিঞ্চ। -. 

স্বাতীনক্ষত্রযোগে তু শনিবারে হি মদ্ব তম্। সিদ্ধিযোগগ্গ যোগে চ লভ্যতে দৈবযোগ 5: ॥ 
সর্ববেরেতৈস্থ সংযুকৈর্থত্যাকোটিবিনাশনমূ॥ ১৪৭॥ 

মনু তাহষ্টানাৎ। ন চাত্রাপস্তাবনারিকং কাধ্যমিত্াহ ন মুষ। বচ্ীতি ॥ ১৪৫॥ ন তাবাহুষ্ঠানাৎ, 
শ্রবণার্দিনাপি মহাফলং স্যা্দিতি লিখতি য ইতি ॥ ১৪১। 

দৈবযোগতঃ কদাচিন্মহা ভাগ্যেনৈব লভ্যতে তে ইত্যর্থঃ যত; সর্ব্বেরিতি ॥ ১৪৭ ॥ কেবলং 

বিধাত। গাজীবন ুশ্,থে ব থে কীর্তন করিতেও সক্ষম নহেন। উত্ত স্থণে ব্রতবাধ কখনে আরও 

লিখিত আছে যে. কলিকালে যখন যখন পাপের উদ্ভব হয় তখনই মানবগণ এই বিরলভাবে ব্রতের 

বিধান করেন' এই এ্রতানুষ্ঠান করিলে দুরাত্ম। ও নিরন্ত পাপণিপ্ত ব্য ক্তগ.ণরও মতি বিরুদ্ধ 

ধর্মে প্রবর্তিত হয় না। হে তাত! এইরূপ বিবেচনা করিয়! বৈশাখের শুক্লা চত্তর্দশীতে 

সর্ববপাপহর মন্বত কর! কর্ণব্য। ১৪৪। হে প্রহলাদ ! ভামার কথ মিথ্যা বিবেচণ] রিও না, 

কেবলমাত্র এই চতুর্দিশী-ব্রতের ফলেই মহান্থভব মানবগণ সহম্র দ্বাদশীফল প্রাপ্ত হইতে পারে। 

| ১৪৫ | প্রকরণের শেষে লিখিত মাছে. ভক্তি নংকারে এই পাপহ্র ব্রত-বিষয্ন এবণ করিলে 

উক্ত ব্রহ্মহত্যাপাপের বিমোচন হয়। এই গোপনীয় পবিত্র ব্রত কীর্তন কারলে কীর্তনকারীর 
যাবতীয় অভীষ্ট পূর্ণ হয় ও ব্রতফল লাভ হইয়! থাকে ॥ ১৪৬। 

অতঃপর নৃসিংহচতুর্দশী-ব্রতের দিন-নির্ণয় হইতেছে ।-_-আগমে লিখিত আছে, বৈশাখী 
শুরু চতুর্দশী মহাতিথির সন্ধ্যা-সময়ে গ্রহলাদের প্রতি ( তংপিতার ) ধিক্কার ( ঠাড়ন!) সহ 

করিতে ন পারিয়। পরমপুরুষ হরি তৎক্ষণাৎ কটকট! শবে সভাস্থ সকলকে চমকিত করিয়। 

লীলাবশে ত্তস্তান্যন্তর হইতে ভীষণ শব্দ সহকারে গ্রাদুর্ূত হঈলেন। নৃসিংহদেব 
অবতীর্ণ হইয়াছিলেন বলিয় এই মহাপুণা-্বরূপা তিথিতে উপবানী থাকিয়া সন্ধ্যা, 

সময়ে সযত্বে জনার্দনে অর্চনা করা কর্ণব্য। বুহন্নারসিংহ-পুরাণে নৃসিংহদেবের উক্তি 

আছে, বৈশাখী শুরু চতুর্দশীতে মদীয় জন্ম হেতু সমূডূত, পাপহর, পুণ্য ব্রতের অনুষ্ঠান 
করিবে । আরও লিখিত আছে; দৈবাৎ স্বাড়ীনক্ষত্রসমন্থিত শনিবারে ব৷ সিদ্ধি যোগের 



৯২৮ ঈ/গ্রীহরিভক্তিবিলানঃ। ...[১৪শ বিলাসঃ। 

কেবলঞ্ প্রকর্তব্যং মন্দিনং ফলকাজ্ফিভিঃ । বৈষ্ণবৈর্নতু কর্তবা! ম্মর বিদ্ধা চতুর্দশী ॥ 
আগমে ।-- 

প্রিয়া চতুর্দশী ঠৌমে কর্তব্যা কিবিষাপহা। কামবিদ্ধা ন কর্তৃব্যা স্বাতীভৌমঘৃতা যদি ॥:৪৮ 
অথ তদ্ব তবিধিঃ। 

তত্রৈব।__ 

প্রাতরুখায় কুব্বীত নিয়ম মনস৷ ম্মরন্। মামেব মদ্দিনে বৎস দস্তধ্বাবনপূর্ববকম্ ॥১৪৯। 
অথ ন্রিমমন্ত্ঃ। 

শ্রনুদিংহ মহাভীম দমাং কুরু মমোপরি। অগ্ঠাহং তে বিধাশ্ত।মি ব্রতং শির্বিগ্ন তাং নয় ॥ ইতি | 

ব্রতস্থেন ন বক্তব্যং মদ্দিনে পাপিভিঃ সহ। মিথ্যালাপা ন কর্তব্যাঃ সমগ্রফলকাজ্ফিভিঃ ॥১৫০॥ 

্বিয়ং দ্ৃতং বিহায়ো্চৈত্র তিস্থেন মহাত্মন। | ন্মর্তব)ং মম রূপঞ্চ মদ্দিনে সকলে গুভে॥ 
ততো মধ্যাহবেলায়াং নগ্ভাদৌ বিমলে জলে। গৃহে বা দেবধাতে বা তড়াগে বাতিশোভনে । 

বৈদ্বিকেন চ মন্ত্রেণ আ্বানং কুধ্া বিচক্ষণ: | মৃত্তিকাগোময়েনৈব তথ] ধাত্রীফলেন বা। 

তিলৈর্বব! সর্ব্বপাঁপদ্্ৈঃ স্নানং কৃত! মহাত্মভিঃ | পরিধায় শুচির্বন্ত্রে নিত্যকন্ম সমাচরেৎ॥ 

*তো গৃহং মমাগতা ম্মরন্ মাং ভক্তিষোগতঃ। গোময়েন বিলিপ্যাথ কুধ্যাদ দলা, জম্॥ 

ততদ্ুযোগহীনমপি [মপি ফলাকাজ্ফিভিরপি কর্ততধামেব নিত্যত্থাৎ। স্মরস্ত্রয়োদনী তেন বিদ্ধা ॥১৪৮৪ 

প্রাতশ্চতুর্দিশী প্রভাতে । সর্ধব্রতসাধারণত্বাৎ: পূর্বিনে চৈকভক্তাদিনংযমে! বিজয়ে এব: 

দৃস্তধাবনস্ত উপবাসদিনে কাষ্টেন তম্সিষেধাৎ তৃণাদিনা বোদ্ধব্যং ॥ ১৪৯ ১৫: ॥ তাং তাত্রৎয়ং। 
সপ পসসপীীশিপী  পপিাপ সী শাসপোপসাস ্ পপ শ 

সংযোগে মহত হইলে উক্ত ব্রত হত্যাকোটিজনিত পাপ ধ্বংস করিয়! দেয়। ১৪৭। উক্ত 

যোগ না ঘটিলে ফলেচ্ছ, ব্যক্তির! কেবলমাত্র শুদ্ধা চতুর্দশীতে উপবাস করিবেন। অ্রয়োদশী- 
বিদ্ধা চতুর্দশীতে উপবান কর! বৈষবের অকর্ত'য। আগমে” লিখিত আছে, কুজবারে 

মহপ্রীতিকরী চতুর্দশী হইলে তাহাতে মদ্ব.তাহুষ্ঠান নিখিল গাপনাশন জানিবে। 

ত্রয়োদশীবিদ্ধা চতুর্দশীতে কুজবার বা স্বাতীনক্ষত্রের যোগ হইলেও সে দিনে ব্রত 

অকরণীয়। ১৪৮। 

এক্ষণে নৃসিংহচতুর্দিশীব্রতের বিধান কথিত হইতেছে ।--নৃসিংহ বলিলেন, হে “তাত! 

প্রভাতে গান্রোখান করত দশনধাবন পূর্বক আমাকে হৃদয়ে স্মরণ করিতে করিতে 

নিয়ম গ্রহণ করিবে । ১৪৯। 
উক্ত নিয়মমন্ত্র। _হে নুসিংহ ! হে মহাভীম !-মত্গ্রতি কৃপা প্রদর্শন করুন, আমি অস্ধ তব 

ব্রতের অনুষ্ঠান করিতেছি, ইহা নিরাপদে সম্পন্ন করিয়। দিউন্। পাপিগণের সহিত আলাপ 

কর! ব্রতদদিনে ব্রতীর অন্ুচিত। খিনি ত্রতের সম্পূর্ণ ফল কামনা করেন মিখ্যালাপ করা 
তাহার পক্ষে অকর্তব্য। ১৫০ । মহামুভব ব্রতী জন একেবারে ভার ও দৃতক্রীড়া বিসর্জন 

পূর্বক সমঘ্ত দিবদ মদীয় রূপ স্মরণ করিবেন। তৎপরে সুধী ব্যক্তি মধাহ্ু-সময়ে নদী 
প্রভৃতির বিমল সলিলে বা গৃহে অথব। দেবধাতে কিংবা] মনোরম তড়াগে বৈদিক'মস্্রোচ্চারণ 



১৪শ বিলাসঃ। ] , জীখীহরিভক্তিবিলাসঃ। ৯২৯ 

কলসং তত্র সংস্থাপ্য তাত্রং রত্বসমন্থিতম্। তন্তোপরি স্সেৎ পাত্রং তগ্ুলৈঃ গরিপরিতম্ | 
হৈমী মূর্তিস্ত তত্রেব স্থাপ্যা লক্ষমীস্তঘৈব চ ॥ ১৫১॥ 

পলেন চ তদদ্ধেন তদর্ধার্ধেন বা পুনঃ। যথ! এক্তিস্তথা কার্ধা। বিত্তশাঠ্যবিবঞ্জিতঃ | 

পঞ্চাম্বতেন তে স্নাপ্য পৃজনং তু সমাচরেৎ ॥ ১৫২ ৪ 

ততে৷ গ্রাহ্মণমাহূুয় তমাচাধ্যমলোনুপ্ম্। কৃর্ধ্যাচ্ছা স্ত্রসমাযুক্তং শান্তং দাস্তং জিতেন্দরিয়ম্ ॥ 

তেনৈব কারয়েৎ পৃজাং দৃষ্। শাস্ত্রাহথসারতঃ | 
আচার্ধ্যবচনাদ্ধীমান্ পৃজাং কুধ্যাচ্চরন্ ব্রতম্ ॥ ১৫৩।॥ 

অধ তত্র অগ্রে প্রহ্াদপুজ। । 

তথ! চাগমে।- . 

প্রহলাদ-ক্লেশনাশায় যা হি পুণ্য। চতুর্দশী । পৃজয়েন্তত্র যত্বেন হরেঃ প্রহলাদমগ্রতঃ ॥ ৫৪॥ 
বুহন্ারপিংহে।__ 

যদ্রপং কারয়েত্বত্র পুশ্পস্তবকশোভিতমূ। খতৃকালোস্তবৈঃ পু্পৈঃ পৃজ্ব্যোহহঞ্চ যথাবিধি 1১৫৫1 

উপচারৈঃ যোড়শতির্শন্বস্ত্রনোমভিস্তথা। ভতঃ পৌরাপিকৈর্ৈঃ পুজনীযো বিশেষতঃ 
২ সপ ক ০৯ ০০ শপ শপ পথ | পা 

মুনি ্ীনারসিং হী। তখৈব লক্ষ: হ্মৌ লক্ষমীমৃর্তিশ্চ ॥ ১৫১ ॥ কার্ধ্যে বে মুর্তী, কা্যেতি 
প্রত্যেকং সন্বন্ধঃ ॥ ১৫২ ॥ তে ঘ্ধেমূর্তী স্গাপ্য ন্নাপয়িত্ব। ॥ ১৫৩ ॥ 

দৃষ্ট| শাস্ত্রোক্তবিধিং জ্ঞান] । মাচার্যাজয়। পশ্চাৎ স্বয্নমপি পুজয়েদিত্যাহ আচার্ধেযতি। ১৫৭ 
শা ০ এ ৯ সি পোসপপাসপালি পি 

সহকারে ম্লান করিবেন । কিংবা মহান্ছভব ব্রতী তিক, গোময়,। আমলকী-ফল ও সর্ব- 

পাপহর তিল দ্বার। স্নান করিয়! বিশুদ্ধ ভাবে বদনযুগণ পরিধান পূর্বক নিত্য-ক্রিয়ার অনুষ্ঠান 

করিবে। তদনস্তর ভক্তিমান্ হইয়া! আমাকে ধ্যান করিতে কগিতে গৃহে প্রত)।গত হইবে। 

পরে গোময়োপলিধ ভূমির উপর অষ্টদণ পঞ্ম অঙ্কিত করিয়৷ তাহাতে সরত্ব তাত্রকু্ত স্থাপন 

পূর্বক তদুপরি অক্ষতপূর্ণ পাত্র স্থাপন করিবে । তহপরি নৃসিংহদেবের ও লক্ষমী-দেবীর ন্বর্ণ- 
ৃর্তি স্থাপন করিতে হয় ১৫১ ॥ অর্থবিষন্বে ৰুপণত পরিত্যাগ পূর্বক শক্ত্যন্ছসারে, এক গল, 
অর্ধ পল ব1 ত্র্ধ পল স্বর্ণ দ্বারা নৃসিংহদেবের ও লক্ষমী-দেবীর মুর্তি প্রস্তত করত গঞ্চামূতে 

স্নান করাইয়া অর্চনা করিবে। ১৫২। তৎপরে লোভহীন, শাস্্দর্শী, দাস্ত, শাস্ত, জিতেন্দরিয় 

হিজাতিকে আমন্ত্রণ পূর্বক আচার্ধ্-পদ্দে বরণ করিবে এবং শাস্দৃষ্টান্ছসারে তাহার ছারা 

অচ্চনা করাইবে। আচার্যের বচনাহুসারে ত্রতসাঁধন ও পৃজ। করাই বুদ্ধিমানের উচিত।.€৩. 

এম্থানে প্রথমে প্রহলাদের অচ্চন। করাই বিধের়। আগমে লিখিত আছে, প্রহলাদের 

দুঃখনাশার্থ যে পবিস্রা চতুর্দিশীর উদ্ভব, সেই তিথিতে নৃসিংহ-পুজার পূর্বে সযদ্বে প্রহ্কাদের 

অর্চনা কর! কর্তব্য । বৃহন্নারসিংহ-পুরাণে লিখিত আছে, এ স্থানে কুহ্মন্তবক হ্বারা মদীয় 
মু প্রস্তুত করত খতুকালজাত. পুণ্প দ্বার! বিধানে অর্চনা করিবে । ১৫৫। মদীয় মন, 
ময় নাম ও পৌরাদিক মূ [বিশেষ প্রকারে বোড়শোপচারে মূদীয় অর্টিনা করিবে। . 

১১৭ 



৯৩০ সী লীহরিভভিবিলাসঃ। [ ১৪শ বিলাসঃ। 

অথ তত্র চনপমন্ত্র: | 

চন্দনং শীতলং দিব্য চনত্বুস্কমমিশিতম্। দামি তে প্রতুষ্্র্থং নৃদিংহ পরমেশ্বর ॥ ইতি ॥ 
পুষ্পমন্ত্রঃ | 

কালোস্তবানি পুষ্পাণি তুনশ্ত।দীনি বৈ প্রভে| | পৃর্নয়ামি নুসিংহেশ লক্ধ্যা সহ সমোহস্ক তে। 
ঘৃপমন্তঃ। 

কালাগুরুময়ং ধৃপং সর্ববদে বস্থুল্পভিম্। করোমি তে মহাবিঞে॥ সর্ব্বকামদদৃদ্ধয়ে ॥ 

অথ দীপমন্ত্রঃ। 

দীপ; পাপহরঃ প্রোক্তম্তমসাং রাশিনাশনঃ | দীপেন লভ্যতে তেজন্তন্মাদ্দীপং দদামি তে ॥ঈতি॥ 

অথ নৈবেছ্যমন্ত্র: | 

 নৈবেস্ং সৌখ্যদং চাস্ত তক্ষ্যভোজ্যনম ্বতম্। দদামি তে রমাকান্ত সর্বপাপক্ষয়ং কুরু ॥ ইতি॥ 
অথ অর্ধামন্ত্ঃ | 

নৃসিংহাচ্যুত দেবেশ লক্মীকান্ত জগৎপতে । অনেনা্ধ্যপ্র্ধানেন ফলা; হ্াম'দোরথাঃ ॥ ইতি । 
অথ পূ্গামন্ত্রঃ। 

পীতাম্বর মহাবিষ্রো প্রহ্লাদভয়নাশরুৎ। যথাভূতার্চনেনাথ যণোক্তফলদে! ভব ॥ ইতি ॥১৫৬] 
রাত জাগরণং ুরধ্যাদসীতবাদিতরনিবনৈ | পুরাণপঠনং নৃত্যং শেতবাং বয় ॥ ১৫৭ | 
এ কস ০৪ এ +৫ ০০. শপ 

পূজাবিধিমাহ ম্্রমিতি নবভিঃ । মদীয়মুণ্তিং ॥. ৫৫) যথাভূতেন বখোপপন্ধেন সম্যক্ সম্পাদয়িতু- 

মশক্তেনার্চনেনাপি ॥ ১৫৬ ॥ মম কথানকং কথ! ॥ ১৫৭ ॥ 
০৯৮৫৯০৯৯০৮৮ পিস ০৭ এ ৮০০ ৯, জল ও চে এ শা পাপ পাপ সপীশপী পপ শি শিপ শা ৮ চে 

তন্মধো চন্দনদান-ম কথিত হইতেছে ।-_-হে হে নৃসিংহ! ( | হে হ পরমেশ্বর ! আপনার প্রীত্যর্থ 

কপুর-কু্কুমান্বিত উত্তম শীতল চন্দন অর্পণ করিলাম। 

উক্ত পৃর্জায় পুষ্পদানমন্ত্র।-_হে নৃসিংহ ! হে ঈশ ! যথাকালজাত কুন্ুম ও তুলসীদল দ্বারা 

* আপনার ও লক্মী-দেবীর অর্চনা করিতেছি, আপনাকে প্রণাম । 

উক্ত পূজায় ধৃপদান-মন্ত্র. হে মহাবিফে! ! নিখিল কামসমৃদ্ধি লাভের জন্য সর্ববদেব- 

ুম্ন'ভ কালাগুর-ধুপ আপনাকে প্রদান করিলাম। | 
উক্ত পৃজায় দীপদানমন্ত্র।_দীপ দ্বারা পাতকনাশ ও অন্বকাররাশি বিনাশ পায়, দীপ 

হারা তেজোলাভ হয়; সুতরাং আপনাকে দীপ অর্পণ করিতেছি । 
উক্ত পুজায় নৈবেস্যাদানমন্্র__হে লক্ষমীপতে ! ভক্ষ্য-ভোঙ্যযুক্ত সুখকর নৈবেন্য আপনাকে 

প্রদান করিতেছি, আপনি নিখিল পাতক দুর কক্ষন্। 
উক্ত পুজায় অর্ধ্যদানমন্ত্র।-_হে নৃসিংহ! হে আচ্যুত! হে রমাকান্ত ! হে বিশ্বপতে ! 

আপনাকে এট অর্থ্য.সমর্পণ করিতেছি, ইহার প্রসাদে আমার মনোরথ সফল হুউক্। 

অন্তর পৃজামন্্।--হে পীতাম্বর! হে মহাবিফো।! হে প্রন্কাদভয়হারিন্! চতুর্দশী- 
পৃজনে ঘথাবিহিত ফল প্রদান করুন্। ১৫৬ তৎপরে গীত ও বাদ্য করত নিশাকালে জাগরণ, 

পুরাপাধ্যয়ন, নৃত্য ও দৎকৃথা শ্রবণ করিবে ১৫৭ তদনন্তর প্রভাতে ক্গানাস্তে অনলম হইয়া পূর্ব 



১৪শ বিলাঁসঃ। | স্ীস্ীহরিভক্তিবিলাসঃ| ৯৩১ 
ততঃ প্রভাতদময়ে নানং রুত্ব। হৃতন্দ্রিতঃ। পূর্ববোক্তেন বিধানেন পৃজয়েন্মাং গ্রযত্বতঃ ॥ 
কিঞ্চ।-_মঘ্ংশে যে নরা জাতা যে জনিষ্যস্তি মৎপুরঃ | তাংল্বমুদ্ধর দেবেশ দুঃসহাস্তবসাগরাৎ। 

পাতকার্ণবম্রস্ত ব্যাধিছুঃখাস্ব রাশিভিঃ | তীব্রৈস্ব পরিভূতন্ত মহাছুঃখগশুস্য মে। 
করাবলম্বনং দেহি শেষশায়িন্ জগৎপতে। শ্রীনুসিংহ রমাকান্ত ভক্তানাং ভয়নাশন ॥ 
ক্ষীরান্বধিনিবাস স্ব প্রীয়মাণে। জনার্দীন। ক্তেনানেন মে দেব ভূত্তিমুক্তি প্রদ্দো ভব ॥ 
এবং প্রার্থ্য ততে। দেবং বিস্জ্য চ যথাবিধি। উপহারাদিকং সর্বমাচাধ্যায় নিবেদয়েখ ॥ 

দক্ষিণাঁতিঃ সুসস্তোষ্য ব্রাহ্মণাংণ্চ বিসঙ্জয়েৎ। মম ধ্যানসমামুক্তে| তুপ্ীত সহ বন্ধুভিঃরইতি। 
অন্র তত্র পৌর্ণমানী। 

পা্মে তত্রৈব শ্রীষঘম-ব্রান্মণসংবাদে |. 

মেষসংক্রমমার ত্য তিথয়স্তিংশদুত্তমাঃ। সর্বযজ্ঞাধিকাঃ পুণ্যাঃ পুরাণেষু প্রকীর্ঠিতাঃ ॥ 
তত্রাপি পূর্ণিম। পুণ্যা মাধবী মাধবপ্রিপ্না। । যেয়ং বরাহকল্পশ্ত তিথিরাদ্য। মহাঁফল। ॥১৫৮॥ 

কিঞ্চ।__ন্নানদানার্চনশ্রাদ্বক্রিয়া-পুণ্য বিবঞ্জিতা। যস্তাতীত। চ বৈশাখী স নৃনং নিরয়ালয়ঃ ॥ 
ন «বদেন সমং শাস্ত্র ন রা গঙ্গয়া সমম্ ন দানং জলগোতুল্যং ন বৈশাখীসম। তিথিঃ ॥ 

_. মাধবী বৈশাখী, ॥ ১৫৮॥ ত্রয়াণাং পা ্রীবদধাদীনাং, দীনাহ চতুর্ধ । সারপ্যারধি-্রাপধা। : ভগবত; সদা. 
জপ সর জর আর ক শপ পাশ শি 

কথিত বিধানে সধত্বে মদীয় অর্চনা! করিতে হয়, আরও লিখিত আছে, হে দেবেশ | যাহারা 

মদ্বংশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছে অথবা আমার অগ্রে (পরে) জন্ম গ্রহণ করিবে, তাহাদিগকে 

ছুঃসহ সংসার-সমুত্র হইতে পরিত্রাণ কর। হে শেষশায়িন্! হে বিশ্বপতে ! আমি পাপসাগরে 
নিমগ্ন হইয়াছি, ভীষণ ব্যাধিরপ ছঃখসলিলে পরাভূত হইয়াছি এবং মহাছ্ঃখে নিমগ্র হইয়াছি, 
আপনি আমাকে করাবলম্বন অর্পণ করুন্। হে শ্রীনৃদিংহ! হে রমাপতে ! হে ভক্তভয়ভগ্রন 

হে ক্ষারোদবাসিন্। হে জনার্দন ! হে দেব! এই রত দ্বারা আপনি মংপ্রতি জন্তষ্ট হইয়া 
তুক্তি মুক্তি প্রদান করুন৷ এইরপে প্রার্থনা করিয়! বিধানে প্রন্থুকে বিসর্জন পূর্বক উপহার 
প্রভৃতি যাবতীয় দ্রব্য আচার্ধাকে নিবেদন করিবে । তৎপরে ঈক্ষিণ! প্রভৃতি দ্বার! সম্যকৃত্ধপে 
দ্বিজাতিগণকে প্রীত কবিয়া বিসঞ্জন করিবে এবং মদ্ধ্যাননিবিষ্ট হইয়! বন্ধুবর্গের সহিত আহার 
করিবে। 

অনন্তর বৈশাখী পুর্ণমার বিষয় বর্ণিত কইতেছে।-_পদ্পপুরাণের পূর্বোক্ত স্থানেই ধম 
ব্রাঙ্মণসংবাদে লিখিত আছে, পুরাণে এইরূপ কীন্িত গাছে, মেষসংক্রম হইতে আরম্ভ করিয়া 
ত্রিংশৎসংখ্য উত্তম! তিথি পর্বয়জ্ঞ অপেক্ষা সমধিক-পুণ্য-স্বরূপা । আবার তন্মধ্যে হরি- 
প্রীতিকরী বৈশাখী পৌর্ণমাসী অধিকশুর পুণা-স্বরূপিণী। এই তিথিই বরাহকল্পের আদি ও 
মহাফলঘায়িনী বলিয়া গ্রনিন্ধ। ১৫৮। আরও লিখিত আছে, বৈশাখী পৌর্ণমাসী যে ব্যক্তির 

সম্বন্ধে দানদানরহিত, মৎপুজাবর্জিত ও শ্রাদ্ধাদি-পুপাকর্শাহীন হইয়। যায়, সেই ব্যক্তি নরকে 
গমন করে সন্দেহ নাই । বেদের সদৃশ শান নাই, জাহ্নবী সদৃশ তীর্ঘ নাট, জলদান ও গোদান 
সৃশ দান নাই এবং বৈশাখী পুরণিমার তুল্য তিথি আর নাই। বে হরিভক্ত বৈশাখী পৌণ: 



৯৩২ প্রীপ্ীহরিভক্তিবিলাসঃ | [ ১৪শ বিলাসঃ। 

জলধেছু্চ যো দগ্যাৎ বৈশাখ্যাং বিষুতৎপরঃ। ত্রয়াণামপি দেবানাং চতুর্থোইয়ং বিশেষতঃ ॥১৫৯ 
তব্রৈব ধনশন্্বাণং প্রতি প্রেতোক্কৌ।__ 

ময়! নৈকাপি বৈশাখী পূর্ণ! পূর্ণফল প্রদা। গ্গানদা নক্রিম্াপৃজান্থকতৈঃ পরিপালিতা ॥ ১৬ 
তেন মে বৈদিকং কন্ম জাতং সর্ব্বঞ্চ নিক্ষলম্। ততে। বৈশাখনামাহ্ং প্রেতে। জাতোহন্মি গর্ববতঃ॥ 

কিঞ্চ তব্ৈব।__ | 
পাপেন্বনদবজাল! তমোদ্রমকুঠারিকা কৃতা নৈকাপি বৈশাখী বিধিনা তত্র পুর্ণিমা ॥ ১৬১ 
অব্রতা যস্য বৈশাধী স বৈ শাখী ভবেন্নরঃ | দশ জন্মানি চ ততন্তিষ্যগ.ঘোনিষু জীয়তে ॥১৬; 

অথ সমন্তবৈশাখাশজকৃ্যম্। 

তত্রৈব শ্রীম-বাশ্ধণসংবাদে ।-- 

ভ্রয়োদস্তাং চতুদ্দশ্াং বৈশাখ্যাঞ্চ দিনত্রয়মূ। সর্বাশত্তোহপি বিধিন! নারী ব! পুরুষোইপি ব!। 

সমীপবর্তিনিত্যপার্যদো ভবতীত্যর্থ॥ ,৫৯ ক্লানদানার্নেতি ্লোকোক্তং বৈশাখীকত্যনিত্যত্বমেব 
বচনাস্তরৈর্দরঢ়য়তি ময়েতি চতুর্ভিঃ । তত্র চেয়মাথ্যায়িক _.কশ্চিচ্ছেত্রিয়ে। বিপ্রঃ পূর্বজন্মনি 
নিখিলং বৈদ্রিককন্াকরোৎ, কেধলং পৌরাণিকং বৈশাখীকভামপ্যেকং ন চকার, তেন সর্ধং 

তন্ত বৈদিকং কর্ম বিফলুমভূত্, গ্রত্যুত ভগণৎপ্রিয়বৈশাখানাদরেণ প্রেতত্বং জাতমিতি। তত্র চ 

ধনশর্দণে। বিপ্রস্য পথি দৃষ্টেন্তদাদিপ্রেতৈঃ সহ সংবাদে তত্তন্নামকারণনির্ব্বাচনে নিজনামকারণং 
নির্বন্তি ময়েতি দ্বাভ্যা* ' স্বানাদিরূপন্থরুতৈঃ। তর ক্রিয়' শ্রীদ্ধা্দি॥ ১৬*॥ গর্বতঃ 

বৈদিকত্বাভিমানাৎ ॥ অয়মেব বৈশাখ্যপরিপালনে হেতুঃ ॥ ১৬১ ॥ বৈ নিশ্চিতং | স শাখী বৃক্ষো 

ভবে ॥ ১৬২॥ 

গণ্য অর্থাৎ তাহার সারপ্যাদি লাভ হয়, সুতরাং নিরস্তর ভগবানের সন্নিহিত থাকেন । ১৫৪। 

উক্ত স্থলেই ধনশর্খদার প্রতি প্রেতোক্তি আছে যে, শ্নান. দান, অর্চন! বা পুণ্য দ্বার! 
একটামাত্রও পূর্ণফলপ্রদা বৈশাধী পুর্ণিমা পালন করি নাই। ১১। সেই চেতু মংকৃত 
বৈদিক কাধ্য-সকল বিফল হইয়াছে এবং অহঙ্কারবশে শামাকে বৈশাখনামক প্রেত 

হইয়া জন্ম গ্রহণ করিতে হইয়াছে । উক্ত স্থানে আরও লিখিত আছে, আমি বৈশাখ মাসে 

পাঁপরূপ কাঁষ্ঠের দাবানল-স্বরূপা ও তমোক্রমের কুঠার-্থরূপিণী বৈশাখী পুর্ণিমার একটামাত্রও 

বিধানে পালন করি নাই। ১৬১। বৈশাখী পৌর্ণমাসী. যে ব্যক্তির সম্বন্ধে ব্রতবর্দদিত হয়, সে 
তরুক্নপে জন্মলাভ করে এবং তদনস্তর তাহাকে দৃশজন্ম তিধ্যকৃষোনিতে দেহ ধারণ করিতে - 

হয়। ১৬২। ... 4 

অতঃপর সয়ন্ত বৈশাখ-কত্যে অক্ষমের গ্রতি ব্যবস্থা কথিত হইতেছে। উজ স্থলেই.যম" 

্রাঙ্মণ-সংবাদে লিখিত মাছ্ধে, কি নর কি নারী, যে কেহ £উক্ না. যাবতীয় নিয়ম পালনে 
সক্ষম ন| হইলে টৈশাখী শুক্লা ত্রয়োদশী, চতুর্দশী ও পৌর্শমামী এই তিন দিনে বিধানে 
পূ্বসগধিগ নিয়মবান্ হইয়! নিজ শক্তানছদারে প্রভাতে ন্ করিলে গাতক হইতে উত্তীর্ণ হই 



১৫শ বিলানঃ। ] শ্ীত্ীহরিতক্তিবিলানঃ | ৯৩৩ 

পূর্ব -নিয়মৈযূর্ত গাতঃ গা স্বশকিতঃ। বিমুকতঃ গাতকৈঃ সর্ব স্বগমক্ষমঞতে ॥ 
বৈশাধ্যামপ্যশক্ত্যা বা ভোজয়েদাদ্বণান্ দশ ॥ ইতি ॥ ১৬৩॥ 

ইতি শ্রীগোপালভট্রবিলিখিতে প্রীমদ্তগবন্তকিবি্লাসে 
যাগ্মাসিকো নাম চতুদ্দশবিলাসঃ ॥ ১৪। 

পররশ-বলানঃ। 

যম্মাঞ্জলবিহারাদি-মহোৎসবপরম্পরা। সিধ্োদীনতরন্তাপি তং ভ্রীচৈতন্টমাশ্রয়ে ॥ ১॥ 
অথ জ্োষ্ঠকৃহাম্। 

আরভ্য রাকা বৈশাখীং জ্যো্টাং যাবন্মহোৎসবম্। কৃর্ধ্যাৎ সংপৃজয়ন্লিত্যং কৃষ্ণ জলশ্হি।রিণমূ। 
ততরৌধ্যতারতম্যদ্ধি ক্ধং তোয়স্থমাচরেৎ। বৈশাখেইপি গখাষাচে শ্রাবণেইপ্যনত বর্জিতে ।২ 

অক্ষয়ং গং শ্রীবৈকুঠলোক মিতা: ॥ ১৬৩। | | | 

ইতি চতুদ্দিশে। বিলামঃ ॥ ১৪॥ 

এবামাগ্রহায়ণিকাদিবৈশাখান্তমাদযটটকন্ত ক ত্যং লিখিত্বেদ।নীং জৈষ্ঠাদীনাং গ্রিগন্ ভগবতঃ 
প্রতাববিশেষং দর্শয়ন্ তং শরণং যাতি যন্মািতি। আদিশব্দেন ক্ষীরান্ধিমহোৎব জনম্মমহোং- 

সবপার্খপরিবক্টনমহোতমববিজয়োনবাঁদি। এবং মহে।ৎদবানাং পরম্পরা শ্রেণী। এবমশক্ত- 
স্তাপি মম তল্লিথনে.ৎসবস্তত্রভাবেন সেংস্ততীতি ভাবঃ॥ ১॥ 

তত্র জলবিহারমহোংসবে। গুক্যশ্ত ভাপশ্ত তারতমাং নৃনাধিকত্বং তন্মীং। ল্যনগোপে 

পঞ্চমী, তথিচার্যোবেত্ার্থ:; অতো বৈশাখেইপু।ফতাতিশয়ে মতি কুর্ধ্যাং। কনাচিৎ কুব্র'পি 

জ্োষ্ঠেহতিনীতান্গবৃত্বৌ ন কৃর্ষ্যাদিত্যভি প্রায়: | অতএব গারুড়ে।-_-কচিজ্জোষ্ঠে ইতি কচিদ্গীম 
ইতি ককচিৎ কুর্কটরাশিগ(তে সুর্য ইতি কষচিচ্চ মাসে মাধবসংজ্ঞক ইতি বিকল্পো দর্শিত:। তচ্চাগ্থে 
ব্যক্তং ভাট শীতাভাবেইপি মেঘাগমদিনে ন ু্ঘারদিতি লিখতি অভ্রেতি। ঘনাগম ইতাগ্রতো 

বেখ্যবচনাং ॥ । অর্কাংগুতঃ উত্তাপে ঘর্ ্ াচ্যে জাতে মণ্যাহদময়ে ইত্য্ঘঃ। গাজে তাত্রাদি- 

অঙ্গ স্বর্গ হাঁ হইতে পারে। বৈশাখী বিশাখী পূর্ণিমায় অক্ষম হইলে দশটা ব্রাহ্মণ ভোজন 

করাইতে হয়। ১৬৩। ইতি যাগ্মাসিক ন|মক চতুর্দশ বিলাস সমাপ্ত। 
আগেতিিডির 

যাহার গ্রসাদে দীনজনেরও সলিল-বিহারাদি মহোৎসব সকল সিদ্ধ হয় নেই চৈতন্তদেবের 
শরণ গ্রহণ করি। ১। 

- অতঃপর জযোঠঠকত্য বর্ণিত হইতেছে।_ _বৈশাধী পোঁর্মাসী হইতে শারসত করিয়া বোষট- 
পূর্ণিমা ঘাবৎ প্রত্যহ. সলিলবিহারী হরির অর্চনা পূর্বক মহোৎসব সম্পাদন করিবে। তৎকালে 
উ্ণতার ন্যুনাধিক্য নিবন্ধন হন্নিকে সলিলে স্থাপন করিতে হয়। বৈশাখ, ভাষা রা..স্বারণ 



৯৩৪ শ্ীক্/হরিভক্তিবিলানঃ । [ ১৫শ বিলাস£। 

অধ জলে ভগব ৎপুজাধিধি। 

উত্তাপেইর্কাংশুতে৷ জাতে শীতলেন সথগন্ধিনা ৷ জলেন পুরিতে পাত্রে শ্রীরুষ্মুপবেশয়েৎ ॥ £ ॥* 

নিতাচ্চাবিধিনাভ্যচ্ট সায়ং সন্ধ্যামুপাস্ত চ। দেবং নিংহাপনে নীত্ব! গঞ্ধা্িভিরথাচ্চয়েৎ ॥ ৪ 1 

নীরাজ্য দেবং সর্ব্বেভ্যো দতব। তীর্থং ডজে স্বয়ং । 

ছাদস্থান্ত বিশেষেণ রাত তোয়স্থ্মর্চয়েৎ ॥ ৫॥ 
অথ তন্মাহাত্মষ্। 

গাক্ষড়ে 1 | | 

বণপাব্রেংখবা৷ রৌপ্য তারে বা মৃন্ময়েইপি বা। স্োয়স্থং যোহচ্চয়েদ্দেবং শাল গ্রামসমুস্তবমূ। 

চক্রাঞ্চিতং ব! ভূপাল নিবৃত্তে মধুমাধবে। প্রতিমাসং মহাভাগস্তন্ পুণ্যমনন্তকম্ ॥ 

যাবদ্ধরাধরো! লোকে যাকচ্চন্্রদিবাকরৌ। তাবত্বস্ত কুলে কশ্চিন্ন ভবেড়ুপ নারকী ॥ 
তন্মাজ্জোষ্ঠে সদ! ভূপ তোয়ম্থং পৃজয়েদ্ধরিম্। বীততাপে! নবপ্তিষ্টেদ্যাবদাহ্তসংগ্লবম্ 

কৃতৈঃ স্থশীতলৈস্তোয়ৈস্তলদীদলবাদিতৈঃ ॥ ৬ ॥ 

নির্শিতশ্রমূর্তি-নিবেশনযোগাভাজনে ॥৩। নিত্যার্চাগা নিত্য ক্রিয়মাণপুজয়া বিবির প্রকারগ্তেন 
॥৪তীর্থং শ্রীচরণোদ কং সর্ববৈষ্বেভ্যে। বিভজ। দব। হ্বয়ং ভজেহ গ্রাশ্ীয়াৎ। দ্বাদশীরাত্রো চাবশ্যাং 

জলশায়ী ভগবান্ পুঞ্জনীয় ইতি লিখতি দ্বাদশ্তামিতি। দ্বাদস্তাস্ত বিশেষণেত্যাদিগারুড়োক্তেঃ। 
তঙ্চাগ্রে সমগ্রং ব্য্তং ভাবি1৫-৬।শচিরাধাঢ়ঃ শুক্রো জ্যে্:।৭ তে নরা ভুবি দেবতাঃপরমপৃজ! 
মাসে মেঘরহিত সময়ে হরিকে জলস্থ করিয়া রাখিবে, কিন্তু শীতের উপলব্ধি হইলে আর 
তদ্ভাবে রাখিবে না। ২। | 
অনন্তর জলে ভূগবং-পূঁজাবিধি ব্যক্ত ৯ইতেছে।_ যদি রবিভাপ বশতঃ গ্রীন্মের আধিক্য বোধ 
হয়, তবে মধ্যাহ্হে স্থবাধিত শীতল জলপূর্ণ পাজ্ে হরিকে উপবেশন করাইয় নিত্য-পৃজাবিধানে ' 

অ্ঠনা করিবে। পরে সন্ধ্যা কালে সায়ংসন্ধ সম্পাদনান্তে গ্রভুকে সিংহাসনে আয়ন করত 

গঞ্চাদি দ্বার। অচ্ছনা করিবে। ৪। প্রভুর আরাত্রিক সম্পাদন পূর্ব্বক বৈষণবগণকে পাদামৃত দিয়া 

নিজেও পান করিতে হয় । ছ্বাদশীর রজনীতে বিশেষ প্রকারে জলগত হরির অর্চন! করিবে ।৫। 

অনন্তর সলিলস্থ হরির পৃজনমাহাত্ম্য কথিত হইতেছে ।-- গ্ুড়-পুরাণে লিখিত আছে,কাঞ্চন- 

পাত্রেররজতপাত্রে ব তাম্রপারে অথব। ম্বত্তিকাপাত্রে হরিকে বা শাল গ্রামচক্রজ গ্রতুকে জলম্থ 

করিয়। রাখিবে। হে রাজন্ ! হে মহাভাগ ! মধু (চৈত্র) ও মাধব (বৈশাখ নিবৃত্ত হইলে অর্থাৎ 

যথাবিধানে যাপিত হষ্টলে গ্রতি মাসেই অনন্ত পুণ্য লাভ কর! যায়। হে মহারাজ | যে সকল ব্যক্তি 
এই ন্ণে হরিকে সলিলম্থ করেন, ধরাতলে পর্যত-সকলের ও চশ্তর-সুর্্যের স্থিতি ঘাবং তীয় 

বংশের কাহাকেও নরকে গমন করিতে হয় না। অতএব হে মহারাজ | জোষ্ঠমাসে নিরস্তর 

সলিলগত গ্রভুর অর্চনা করিবে। ধাহার! তৃলসীদল ঘার৷ স্থরভীকত হুশীতল জল খারা হরির 
পুজী করেন, তাহারা:মহাগ্রলর যাবৎ সস্তাপহীন হইয়া! থাকেন। ৬। জোর্ঠ ও আযাঢ় মাসে 
নানারপ পুষ্প স্বারা ভলম্থ হরির পুজ। করিলে যামী যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয় ন1। 'হরিই 



১৫শ বিলাসঃ। ] আশ্রহরিভক্তিবিলাসঃ। ৯৩৫ 
শুচিশুক্রগতে কালে যেইন্চনিষ্যস্ত কেশবম্। জলস্থং বিবিধৈঃ পুৈর্ঘচ্যতে যমযাতনাৎ ॥ 
জলত্ট| ষতে। বিষু্জলশায়ী জলপিয়ঃ| তন্মাদগ্ীন্মে বিশেষেণ জলঙ্থং পৃজয়েদ্ধরিমূ ॥ 
নীরমধাস্থিতং কৃত্ব। শালগ্রামনমুগ্তবম। যোইভাচ্চয়েন্মহাভক্তা। স ভবেৎ কুলপাবনঃ ॥ 

কর্কিরাশিগতে স্র্যো মিথুনস্থে বিশেষতঃ | নেনাঙ্চিতে! হরিরক্তা। জলমধ্যে মহীপতে ॥ ৭। 

ঘ্বাদস্তান্ত বিশেষেণ জরস্থং জলশায়িনমূ। যোইহ/ষ্চয়েৎ কৃতং তেন ষজ্রকোটিশতম্ তৃবি ॥ ৮| 

পাত্রে গন্ধাদিকং কৃত্ব! ধঃ গ্ষিপেদগরুড়ধ্বজমূ। দবাদস্টাং পৃজরয়েন্রাত্রৌ মুক্তিভাগী ভবেন্নরঃ॥ 
কিঞ্চ।-_ 

ঘনাগমে প্রকুর্বস্তি জগস্থং বৈ জনার্দিনম্। 
ষে নর! নৃপতিশ্রেষ্ঠ তেষাং বৈ নরকং ফ্রবম্ ॥ ইতি ॥ ৯। 

তখৈবাত্যুঞ্চমময়ে কালিন্দ্যাদৌ বিশেষত: সম্পাদয়েত্তগবতো! জলক্রীড়ামহোৎসবম্॥১*। 
অথ নির্জলৈকাদশী ৷ 

পাদ্ে।__ 
' স্ীভীমসেন উবাচ। 
পিতামহ  হশক্রোহহমূপবাসে করোমি কিম্। অতো! বহুষলং ত্রুহি ব্রতমেকমপি প্রভো ৪১১ ॥ 

ইত্থঃ। পাঠাস্তরে কোটিযজ্ঞফলভাগী ইতার্থ: 1৮ ক্ষিপেৎ স্থাপয়েৎ ॥৯॥ ন কেবলং পাত্রান্তরে 

জলক্রীড়া কারঘ্িতব্যা,নদী-নরোবরাদাবপি যথাযোগং কারয়িত'ব্যেতি লিখতি তখৈবেতি। পূর্ব- 
লিখিত-গ্রকারেণ। অন্তর চ শ্রীমূর্তিবিশেষণ জলক্রীড়া-বিধিবিশেষোহবগন্তব্যঃ ॥ ১০ ॥ এবারে 

অপিশব্বঃ | একমেব ব্রতং ব্রি বহুনাং কিংব। ঘ্য়োরপ্যশক্যত্বাৎ।১১।কদাচিত্বযস্থে কদাচিন্সিথৃ- 

স্বজন করিয়াছেন,তিনি জলোপরি শয়ান থাকেন এবং জলই তাহার প্রিচ্চ এই জন্ত ্রীক্মকালে 

বিশেষ প্রকারে তীহাকে জলস্থ করিয়া পূজ! করিতে হয়। ভক্তিমান্ হইয়া! সলিলগত 

শালগ্রামোস্তব দেবের অচ্চন| করিলে সেই পৃজক দ্বারা বংশ পবিত্র হয়। হে ভূপতে! যিনি 
ভক্তিমান্ হইয়া কর্কটস্থ ভাঙ্করে বা বিশেষরপে মিথুনরাশিস্থ দিবাকরে জলস্থ হরির অর্চনা 

, করেন এবং যিনি ছাদশীতে বিশেষ প্রকারে সলিগগত নলিলশায়ী গ্রতুঃ পুন! করেন,তৎকর্তৃক 

ধরাঁধামে শতকোটি যজ্ঞ অনুঠঠিত হইয়াছে জানিবে ।৭-৮ দ্বাদশীর নিশাভাগে জলপাত্রে গঞ্চাদি 

প্রদান করিয়। তাহাতে খগধবক হরির অগ্চন! করিলে মুক্তিলাভ করিতে পারে । আরও 

লিখিত আছে, হে রাজসত্তম ! যাহার! মেঘাগমে হরিকে সলিগস্থ করে,তাহাদিগকে নিরয়গামী 

হইতে হয় সন্দেহ নাই।» অতি রী সময় এ প্রকারে বিশেষরূপে ০৪ গ্রতুর 

জলবিহার সম্পাদন করিবে । ১০ 

অনন্তর নির্জল একাদশীর রি ব্যয় কথিত হইতেছে ।--পদ্মপুরাণে ভীমের উক্তি আছে, হে 

পিতামহ | আমি উপবাসী থাকিতে অসমর্থ অতএব কি করি ? হে প্রভে। ! বন-ফল প্রন 'একটা- 

মাত ব্রত মৎসকাশে কীর্ঘন করুন্ । ১১। ব্যাস বলিলেন, বৃষরাশিস্থ বা মিথ্নরাশিগত 
আদিত্যে জোেষ্টমাসে গুরু। একাদশীতে জল পর্য্যন্ত ত্যাগ করিয়া যত্ব সহকারে উপবাণী থাঁকিবে 



৯৩৩ শ্রীঞ্রীহরিভক্তিবিলাসঃ ৷ [ ১৫শ বিলাসঃ। 

ব্যান উ 

বৃষস্থে মিথুনন্থেহর্কে শুরু! হোকাদশী হি যা । জ্যষ্ে মাল প্রষত্বেন সোপোষ্য। জবর্জিতা ॥১২। 
মানে বাচমনে ঠচব বঞ্চয়িত্বোদকং বুধঃ। উপযুদ্তীত নৈবান্তত্বতভঙ্গোহন্যথ! ভবেৎ॥ ১৩। 
উদয়াছুদয়ং যাবঘজ্জয়িত্ব! জলং বুধঃ। স্বপ্রযত্বাদবাপ্রোতি দ্বাদশদ্বাদশীফলমূ ॥ ১৪ ॥ 

ততঃ প্রভাতে বিমলে হ্বাদস্তাং ্নানমাচরেৎ। জলং স্বর্ণং দত্বাতু ্িঙ্রাতিভে। যথাবিধি। 
ভূত্ী ক হকৃতাস্ত ্রাক্মৈ: মহিতো! বশী। এবং ককতে তু যৎ পুণ্যং ভীমসেন শৃুষ তৎ। 
ংবৎসরন্ত ষ৷ মধ্যে একাদশ্তো৷ ভবস্তি হি। তাসাং ফলমবাপ্রোতি পুত্র মে নাত্র সংশয়ঃ । 

ইতি মাং কেশব; প্রাহ শঙ্খচক্রগদাধরঃ ॥ 
কিঞ্চ। _ধনধান্তবহ। পুণা পুত্রভাগান্থখ ধা । উপোধিত। নরব্যাপ্ত ইতি সত্যং ব্রবীমি তে ॥ 

যমদূতা। মহাকানাঃ করাঁলাঃ কামরূপিণঃ | দণ্ডপাশধর। রৌদ্র! নোপনর্পস্তি তং নরম ॥ 
পীতাম্বরধরাঃ শঙ্খচত্রহস্তা মনোজবাঃ। অক্জকালে নয়ন্ত্েনং বৈষ্ণবং বৈষ্ণবীং পুরীম্॥ 

কিঞ্চ।- তোয়ন্ত নিয়মং যস্থ কুরুতে বৈষণবোত্তমঃ। 
ফলং কোটিস্বর্ণন্ত যামে যামে স পুণ্যভাক্ ॥ 

ল্লানং দানং জপং হে।মং দবাদস্তাং কুরুতে নরঃ | তংসর্বঞ্চাক্ষয়ং প্রাপ্তমেতৎ কৃষ্যম্ত ভাষিতম্ ॥ 

কিক্চাপরেণ র্েণ নির্জলৈকাদশীং বূপ। পোষ্য লম্যথিধিনা বৈষ্ণবং পদমাপুয়াৎ |১৫ ॥ 

নস্থে চেত্যর্থঃ 1১২ ॥ স্ানাচমনয়োরধভুদকং তদ্ধিনেত্যর্থ; ॥১০॥ উদয়াদ্রবেরুদয়মারভ্য । দ্বাদ 

শেতি মহাদ্বাদস্রোহষ্টো শয়নী পার্্বপরিবর্তিনী বোধনী চেতি তিভ্রঃ ভৈমী চেতি ফলবিশেষা- 
পেক্ষয়া। যদ্ধ! ঘ্বাদশমাসেযু ঘ৷ দ্বাদশ্তস্তাসাং ফলম্ |-8॥ বশী জিতেন্তিয়ঃ। যত্বতো নিদাঘ- 
মধ্যে জলপানাদিবর্জী' 1 ১৫। কুলাতীতং সম্ব!শতম্ ॥.৬৫ তথ্ব,ত্য নিত্যতামাহ আছ আত্েতি ! ৃ 

1১২ স্গান আচমন ভিন্ন সকল কাধ্যহ জল ত]াগ করা বিচক্ষণের ৭ কর্তব্য, নচেৎ ব্র ব্রত ভঙ্গ ভঙ্গ 

হইবে। ১৩। সধত্বে এক স্থ্য্যোদয় হইতে অন্যোদয় পর্ধ্যস্ত জল ত্যাগ করিলে দ্বাদশ 

দ্বাদশীর ফণ প্রাপ্ত হওয়া যায় । ১৪। তৎপরে রুতকৃত্য জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি দ্বাদশীর হুপ্রকাশিত 

প্রাতঃকালে দ্বানাস্তে দ্বিজাতিগণকে বিধানে জল ও স্বর্ণ অর্পণ পূর্বক দবিজগণসহ আহার 

করিবেন। হে বুকোদর! এইবপে ব্রতানুষ্ঠান করিলে যে পুণ্য অঙ্জিত হয়, তাহা! অবধান 

কর। হে বন! শঙ্খচক্র-গদাপাণি হরি আমাকে কহিয়াছেন যে, সংবংসরমধে 
তসংখ্য একাদশী আছে, (এইকপ ব্রত দ্বার। ) নি:সন্দেহ তৎমমন্তের ফল লাভ কর! যায়। 
আরও লিখিত আছে, হে নরনতম ! মামি সত্য করিয়। বলিতেছি, এই একাদখীতে উপবাসী 
থাকিলে ধন, ধাগ্, পুণ্য, পুন্ত, সৌভাগ্য ও ৭ প্রাপ্ত হওয়া যায়। যিনি এই একাদশীতে 

উপবানী থাকেন, বিশাল-দেহ, "র।ল, কামরূগী, দণ্ডপাণকর,ভীষণনূর্তি শমনদূতগণ তৎসকাশে 

উপস্থিত হইতে সমর্থ হয় না। পীতবসনধারী, শঙ্খচক্রপাণি,মনোগামী বিষুদূতের! অস্তিমে নেই 
বৈষণবকে বৈষবী নগরীতে লইয়। গিয়া! থাকেন। আরও পিধিত মাছে, যে হরিওক্ত জলের 

নিয়ম করেন, প্রহরে প্রহরে নেই পুপ্যবানের কোট স্ব্দানের ফললাভ হয়। শ্রী কহিয়াছেন 



১৫খ বিলাসঃ | সীতীহরিভক্তিবিলালঃ | ৯৩৭ 
কিঞ্চ।--যৈঃ কৃতা ভীমসেনৈষ। মির্জলৈকাদশী শুভা। 

স্বকুলং তারিতং সর্বং কুলাতীহং তথ! শতম্। 

আত্মনা। সহ তৈর্নীতং বান্থদেবস্য মন্দিরে ॥ :৬। 
কিঞ্চ।-_ 

আন্মদোহঃ কতটিস্ত ধৈরেষ। ন হাপোধিত।। পাপাত্মানো ছুরাচারা ছষ্টাস্তে নাজ সংশয়ঃ ॥১৭॥ 
কিঞঝচ।-_ ্ 

ষশ্চেমীং শুণুযান্তক্ঞয! যশ্চাপি পরিকীর্তয়েং। 
উভৌ তে ্ বর্গমাপ্ৌ হি নাত্র কার্য্য। বিচারণা ॥ ১৮1 

অথ নিঞ্জলৈকাদদীবতবিধিঃ | 

যথ! প্রাগংলিখিতং কৃত সঙ্ক্ং নিমমং ব্রতে । জলমাদায় গৃহীয়ানস্ত্রণোনেন বৈষ্ণব ॥ 
তত্র নিয়মমন্ত্রঃ ৷ 

একাদস্াং নিরাহারো বঙ্রিষ্যামি বৈ জলম্। কেশবপ্রীণনার্থায় অতান্তদ্মনেন চ ইতি ১) 

এতম্মাহাত্মাশ্রবশান্দিকলমহ যশ্চেতি ॥১৮। এবমবশ্তরুত্যত্ব! লিবিত্বা! ইদানীং ভবিষ্োতরোক্তা- 

হুনারেণ তশ্য বিধিং লিখতি যথেত্যাদি নবভিঃ | যথ! প্রাগ্রিখিতং পূর্ব্মেকাদশীব্রতপ্রকরণে 

দুশমীনিয়মাদিকং যল্পিখিতং তদন্সারেণ নিয়মং গৃহীয়াৎ ॥ ১৯ ॥ 
অহোরাত্ং অন্ধ, জলং বর্জয়েৎ। তত্র চ ন্নানাদাবাচমনে রান চ জলং ন 

বঙ্নীয়মিতি লিখতি বিনেতি । তত্র তত্র তৎপানাবশ্ঠ কত্বাৎ। অন্যথা শুদ্ধিহানেঃ । নন স্থানে 
চাচমনে চৈবেত্যুকতৎ নট পাদ? কমুদিষ্টং তত্র লিখতি অত্যন্তেতি। আচমনাদপ্যেতৎ 

যে, দ্বাদশীতে নান, দান, জপ ও হোম করিলে তৎমমস্ত অক্ষয় ফলপ্রদ হয় | হেতৃপ! অন্ত 

ধর্ম/চরণে কি আবশ্যক, সম্যক বিধানে নিঞ্জল। একাদশীর উপবাদ করিলেই বৈষ্ণব-পদ প্রাণ্ধ 

হইতে পারে। ১৫। আরও লিখিত আছে, হে বৃকোদর ! যে সকল বাক্তি কর্তৃক এই পবিজ্র 

' নিজ্জলৈকাদশী-ব্রত সাধিত হইয়াছে, তাহাদিগের দ্বারা অতীত শতপুরুষ সহ স্বীয় কুল পরিত্রাণ 

প্রা্ধ হইয়াছে জানিবে এবং তাহার। এ মস্ত পুরুষ সহ হরিপদে গমন করে। ১৬। যে সকল 

ব্যক্তি এই একাদশীতে উপবাসী না থাকে, তাহাদিগকে পাপী, ছুরাচারবান্, ছষ্ট ও আত্মদ্রোহী 

বিয়া! জানিবে সন্দে নাই। ১৭1 আরও লিখিত আছে, ভক্তিমান্ হইয়৷ এই একাদশী- 

মাহাত্ম্য শ্রবণ ব| কীর্তন করিলে সেই শ্রোত! ও কীর্ঘয়িত৷ উভয়েই স্বর্গলাঁভ করে সন্দেহ 

নাই। ১৮। 
অনন্তর নির্জন একাদশীব্রতের বিধি বর্ণিত হইতেছে ।-_ পূর্ববে একাদশীব্রত-নিয়ম-বর্ণন' 

প্রলঙ্গে দশমীনিয়মাদি যে যে বিষয় কথিত হইয়াছে, সেই প্রণালীতে সকল্প পূর্বক জলগ্রহণ 

করত ( বক্ষ্যমাণ ) মন্ত্র বারা নিয়ম গ্রহণ করিতে হয়। : 

নিয়ম গ্রহণমন্ত্র। “আমি জিতেন্জি হইয়া হরি প্রীত্যর্থ একাদশীতে উপবান থাকিব, জল 

মাতও গ্রহণ করিব না 1১৯। আচমনার্থ ক্বলপান ও অতিবিশুদ্ধ চরপোদকপান ভিন্ন দিবা- 
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বর্যেচ্চানব হোরাত্রং বিন! চাঁচমনার্ঘকম্। বিনা চ প্রাশনং পাদোদকন্তাতান্তপাবনম্ ॥২* ॥ 
একাদস্থাং নিশায়ান্ধ নিত্যপৃঞ্জাং বিধায় হি। হেমীং অ্ৈবিক্রমীং মূর্তিং নবাপয়ে পয়আদিভিঃ ॥ 
বন্ধাদিকং সমর্পাথাভ্যচ্চা গন্ধা্দিভিশ্চ তাম্। প্রণম্য জাগরং কুর্ধযাৎ তদগ্রে নর্তনাদিনা ॥ 

প্রাতঃনানাদি পির্ববর্য তং ভ্রিবিক্রমমর্চয়েখ ॥ ২১॥ 

শ্তযান্বকৃন্তান্ বিপ্রেভো। দগ্যাৎ গন্ধাদালঙ্কৃতান্ ॥ 
অথ তত্র মন্ত্র; । 

দেবদেব ভ্বধীকেশ সংসারার্ণবতারক। জলকুস্তপ্রদানেন যাশ্তামি পরমাঙ্গতিম্ ॥ ইতি ॥২২॥ 
দদ্ঠাচ্চ কনকং ছত্রং বন্ধধুগ্রমুপানহৌ। জলপাহ্রাণি দিব্যানি বিভবে সৃতি বৈষ্ণবঃ ॥ 

শক্তা! বিগ্রান্ ভোজয়িত্ব! পীত্ব। ভ্রাতৃকরা জ্লম্। 

বয়ং বাপীয় মৌনী সন্ ভূত্তীত সহ বন্ধুভিঃ॥ ২৩। 
অথ আধাঢ়কুত্যম্। 

আধাঢ়শুরুদাদস্াং হরৌ খিশয়িযৌ সতি। বৈষ্ণবঃ পারণং কতা তণ্রমুদ্রাশ্চ ধারয়েৎ॥ 
5 শপ পপ 

পরমঞ্ুদ্ধিকরমিত্যর্থঃ | তন্লিত্যতা চাদ লিখিতৈবান্তে ॥ ২০ ॥ পয়-আদিভিঃ পঞ্চামতেন 

স্নাপয়েৎ॥ ২১॥ শক্ত্যেতি। যাঁবতো যাদৃশান্ দাতুং শরোতি, তাবতস্তাদৃশান্ দগ্ঠাদিত্যথ:ঃ | 
আদিশব্দেন পুষ্পবস্ত্রফলাদি ॥ ২২ ॥ বিভবে সতি কনকাদীনি চ বিপ্রেভ্যো দগ্যাৎ ॥ ২৩। 

আাঢ়-শুরুদ্বাদশ্ঠামিত্যত্র ষগ্যপি ভবিষ্যপুরাণে ।--আকাভাদিতপক্ষেযু মৈত্রশ্রবণরেবতী। 

আদিমধ্যাবসানেষু গ্রস্বাপাবর্ণনোখিতি। অন্তাথঃ।-__আধাঢ়-ভাদ্র-কার্তিকানাং সিতপক্ষেযু 
শুরুদ্বাদশীঘু অন্ুরাধাশ্রবণরেবতীনামাদিমধ্যান্ত্যপাদেষু শন পার্্বপরিবর্তনোখানং ক্রমান্তব- 

তীতি। তথাপি পাদযোগাগ্যভাবেইপি সততি ছাদশ্যামেব কুরধ্যাৎ। তথা চ স্বান্দে।-- 
অন্তত্র পাদযোগেইপি স্থাদশ্তামেব কারয়েদিতি । বারাহে চ।--ন পাদনিয়মন্তত্র স্বাপে বা 
পরিবর্তনে । পাদযোগে! যদ! নস্যাদৃক্ষেণাপি তদা! ভবেদিতি। কিঞ্চ।-দ্বাদশ্টাং সন্ধিসময়ে 

নক্ষত্রাণামসস্তবে। মাকাভাসিতপক্ষেযু শর়নাবর্ধনাধিকমিতি। অতএবো ক্রং পুঙকরপুরাণে ।-- 

রাত্রিমধ্যে অন্ত জলপান পরিতাগ করিব ।২০।৮ একাদশীর নিশাভাগে নিত্যপুজ। সমাধা 
করিয়। দুগ্ঠাদি বারা জনার্দনের হ্বর্ণময়ী গ্রতিমাকে স্নান করাইবে। তদনস্তর বসনাদি প্রদান 
করিয়। গন্ধাদি-যোগে পৃজ। ও প্রণাম করত প্রতুর সম্মুখে নৃত্যগীতাদি ও জাগরণ করিবে। 
পরে প্রভাতে প্রাতঃমানাদি নির্ববাহান্তে পুনরাগ তরিবিক্রম দেবের অচ্চনা করিতে হয়। ২১। 
সাধ্যাছসারে ছ্বিজাতিবর্গকে গন্ধাদি দ্বার! স্থশোভিত বারিপূর্ণ কুস্ত অর্পণ করিবে। 

উক্ত জলকুত্তঘানের মন্ত্।_-হে দেবদেব! হে হ্ৃযীকেশ ! হে ভবনাগরতারক! বারিকুস্তা- 
পণ-প্রসাদে অত্যুত্তম! গতি লাভ করিব। ২২। যদি সম্পত্তি থাকে, তাহা হইলে স্বর্ণ, ছত্র, 
বসনঘয়, পাছুকাযুগল ও উত্তম জলপাত্র প্রদান কর! বৈষণবের কর্ধব্য। পরে সাধ্যাহুসারে 
দ্বিজাতিবর্গকে ভোজন করাইয়। ভ্রাত্ৃকরে জলপান ব! নিজেই পান করত বন্ধুগণ সমভিব্যা. 
হারে বাগযত হইয়া আহার করিবে। ২৩। 

০ ৯ পাস 
০০ ৪৪ সই তাস 
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ব্রাহ্মণ: গ্ত্রিয়ো বৈশ্যঃ শূদ্রনচৈকান্তিতর্ধয়ে। কৃর্বননাত্মার্পণং তণ্তমুদ্রাভিদে হিময়েখ 1২৪1 

অথ তপ্ুমুদ্রাধারণম। 

বারাহে তগ্রমু্রা-প্রসঙ্গে ।- 

চক্রাদিধারণং পুংসাং পরং সন্বন্ববেদনম্। পাতিব্রত্যনিমিত্রং হি বলয়াদিবিভূষণম্ ।ইতা২৫। 

অথ তপ্তমুদ্রাধারণধনিত্যতা। 

বাখুপুরাণে ।- 

অগ্নিনৈব তু সন্তপ্তং চক্রমাদায় বৈপ্ঃবঃ | ধারয়ে সর্ববর্ণানাং হরিসালোক্যদিদ্ধয়ে ॥ ২৬॥ 
সস পর ++ ০ এ সী ১ 

- যন্ট ষশ্য তু দেবস্ত যক্ষরং তিথিন্চ যা। তশ্য দেবশ্ঠ তন্মিংসথ স্ক শয়নাবর্তনাদিকমিতি | যচ্চোক- 

মত্রিণা ।-_মিথুনস্থে। যদ! ভানুরমাবস্তাদ্বয়ং স্প শেং। দ্িরাষাঢ়ঃ স বিজেয়ে! বিষুঃ স্বপিতি 

কর্কটে॥ ইতি। তচ্চ মলমাসানি প্রায়েণ, তথাপি দ্িতীয়াষাঢশুরুদঘাদশ্ামেব শয়নমিতি সম্যগেব 

লিখিতম্ আধাঢগুরুদ্বাদশ্থ।মিতি। এবং পার্্পরিবর্তনোথানয়োরপি জেয়ম্। যচ্ষোক্তং ব্রহ্ষ- 

বৈবর্তে।--আধাঢন্ত সিতে পক্ষে একাদশ্টামূপোধিতঃ। নক্তং দ্বিজবরশ্রেষ্ঠ গৃহীয়ান্সিয়মং ব্রতীতি, 

তচ্চ একাদশীদ্বাদশ্টোরভেদভি প্রায়েণ জ্েয়ং লিখিতবচনজাতান্ুসারাৎ শিষ্টাচারদর্শনাচ্চ। এতচ্ট 

সর্ধমগ্রে গ্রবোধনীপ্রকরণে বিস্তরতো ব্ক্তং ভাবি । শিশয়িযৌ শয়িতৃমিস্থতি।পারণাং কতেতি 

গায়ে! ছ্বাদস্ামেব পারণাপত্তেঃ। কদাচিৎ তশ্যামুপবাসে চ তত্রৈব শয়নং তণ্রমুদ্রাধারণাদিকঞ্চ 

জেয, লিখিতবচনান্রুসারাৎ। তত্র চ সর্ববরেব বর্ৈস্তপ্মুদ্রা ধার্য্যেতি লিখতি ব্রাহ্মণ ইতি। 

এক্ান্তিতা শিবলিঙ্গাস্কিতবুষবচ্ছ ীভগবদেকনিষ্ঠতা তন্তা খদ্ধয়ে সিদ্যর্থম। আত্মার্পণম্ 

আগ্মনিবেদনরূপভক্কিপ্রকারবিশেষং কুর্বন্ কঠুমূ। ব্রাহ্মণন্থাপি তদ্ধারণমগ্রে সন্তায়ং 

ব্যক্তং ভাবি ॥ ২৪ | | 

তগ্মুত্রাধারণেন চৈষকান্তিতাসিদ্ধিং প্রীবরাহবচনেন প্রমাণয়তি চক্ষাদীতি। পরং.কেবলং 
স্দ্ধবেদনং ভগবদীয়ত্বজ্ঞাপকম্ । পাঠাস্তরে পরশ্য পরমেশ্বরস্য সম্বঙ্বেদনম্। তত্র দৃষ্াস্তঃ 

পাতিরত্যেতি। বলয়াদিধারণেন দধবালক্ষণেনৈব পতিমত্া জ্ঞাপ্যতে, তত্র চ নতীনাং প্রায়ঃ 

পতিসস্তোধার্থমেব ভূষণধারণং তন্তক্তিবিশেযোইপ্যভিব্যক্ত এবেতি দিকৃ ॥ ২৫॥ 

তত্জাদৌ ধারয়েদিত্যাদিবিধিবশান্লিত্যতাং লিখতি অগ্নিনৈবেতি দশভিঃ | সর্ধবর্ণানাং মধ্যে 

ঘো৷ বৈফবঃ সধারয়েৎ। বৈষ্বশ্তৈব তদ্ধারণপ্রাধান্তাৎ। তথা চাগ্রে লেখ্যমূ। বৈষবন্বস্ 

__ অতঃপর আফাঢরুত্য _যখন ভগবান্ জনার্দন আফাট়ী শুরু! হাদশীতে শয়নেচ্চ, হন, তখন 

তণ্রমু্জা ধারণ করা! বৈষ্ণবের কর্তব্য। একান্তিতাসিদ্বির অভিলাষে জনা্দিনে আত্ম- 

সমর্পণার্থ তগ্তমুজ্লাদি ছ্বারা দেহ স্থশোভিত করা কি বিপ্র, কি জনি কি রা কি শূ, 

সকলেরই বর্তব্য | ২৪। 
; আনস্তর তপ্তসুক্রীধারণ। - বরাহপুরাণে তণমুদ্রা প্রসঙ্গে লিখিত আছে, ারীকজাতি যেমন 

'পাতিব্রত্যচিষ্কের জন্ত বলয়াদি অলঙ্কার ধারণ করে, পেইক্ধপ: পুরুধর্জাতির চক্জাদি-ধারণও 

*টকবলমানর'সংঘ্ধ জাপনের জঙ্ক | ২৫:1 - 
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ব্রহ্মাণ্ডে ।-. 

কৃত্বা ধাতুময়ীং মুদ্রা তাপযিত্বা স্বকাং তন্থম্। চক্রার্দিচিহ্িতাং ভূগ ধারয়েছৈষচবে। নরঃ ॥ 
অথ চক্রনির্দ্ম!ণম্ ॥ 

নারদীয়পঞ্চরাত্রে ।--দাদশীরস্ত ষট্কোণং বলয়্রয়সংযুতম্। 
হরে: স্থদর্শনং তপ্তং ধারয়েতদিচক্ষণঃ ॥ 

অথ সৌপর্ণে চ ভগবদগরুড়সংবাদে তত্রমুদ্রা-প্রকরণে।_ 
গরুত্মক্রবিশেষেণ সর্বববর্ণেঘয়ং বিধিঃ | বিপ্রো বা ক্ষত্রিয়ো বাপি বৈশ্যঃ শু্রতততৈব চ॥২৭॥ 

পান্পে।-_-অগ্নিহোত্রং যথা নিত্য" বেদস্যাধ্যয়নং যথ|। ব্রাহ্মণত্ত তখৈবেদং তগ্রচক্রাদিধারণম্ ॥ 

কিঞ্চ তত্রৈবোত্তরখণ্ডে শ্রশিবোমাসংবাদে ।-- 

শঙ্ঘচক্রাঙ্কনং কুর্ধযাৎ ব্রাহ্মণে! বাহুমূলয়োঃ। ভুতাগ্রিনৈব সম্তপ্য সর্বপ্াপাপন্থত্তয়ে ॥ . 

চক্রংবা৷ শঙ্খচক্রে বা তথা পঞ্চাযুধানি বা। ধারয়িত্বৈব বিধিবদ্ব-্ষকন্মন সমারভেৎ ॥ 
কিঞ্চ তৎগ্রসঙ্গ এব ।-_ 

অধত্ব! বিধিন। চত্রং ব্রাহ্মণ: প্রারুতো ভবেৎ ॥ 

কিঞ্চ।__ন তন্ত কিঞিদশ্্ীয়াদূপি কৃত্া-সহল্লিণঃ | সর্ববেদবিদে! বাপি র্কশা্রবিশারদং | 
অধূত্া1 বিধিন] চত্রং ত্রাঙ্মণঃ পতিতো! ভবেৎ ॥ ২৮ ॥ 

সিদধার্থমিত্যাদি। যথা সর্বববর্ণানাং যা হরিসালোক্যানিসিদ্ধিস্তর্থম | তথাপি সর্ধরবর্ণানাং 
তদ্ধারণমাম্মাতমেবেতি দিক্ ॥ ২৬॥ 

. তঙ্ত চত্রাঙ্গণন্ত গাত্রে দোষাদিদং ব্রাক্ষণেতরবর্ণবিষয়কমিতি ম শঙ্কনীয়মূ | সৌপর্ণাদৌ তস্তাপি 

শটত্াদিতি লিখতি গরুত্ম্পনিতি সপ্তভিঃ ॥ ২৭ ॥ সর্বববেদবিদপি ৪২৮1 শ্রোতাদি কণ্সিদধয়ে ॥ 

: অতঃপর তথরমুদ্রাধারণের নিত্যত। কথিত হইতেছে। -বা - বায়ুপুরাণে লিখিত আছে, নিখিল 

বর্ণের মধ্য যিনি বৈষণন বলিয়া পরিগণিত, শ্রীহরির সূলোক্যসিদ্ধার্থ অগ্নিতগ্ত চক্র ধারণ করা 
স্রাহার কর্তব্য । ২৬ | ব্রন্ধাগুপুরাণে বর্ণিত আছে, হে ভূপ! বৈষ্ণবব্যক্তি ধাতুনির্মিত] মুত্র! 
বাহ্ৃতপ্ত করিয়। তদ্দারা নিজ দেহ চক্রার্দি-চিহ্কে চিহ্িত করিবে। 

অনস্তর চক্রনির্মাণ বিবৃত হইতেছে ।--নারদপঞ্চরাত্রে লিখিত আছে, দ্বাদশটা অর (প্রাস্ত- 
দেশ ), ছয়টি কোণ ও তিনটি বলয় থাকিলেই সেই চক্র জনার্দনের স্থদর্শন বলিয়া অভিহিত 

হয়। এ চক্র বহ্নিতগ্ত করিয়। দেহে ধারণ করাই বুদ্ধিমানের কর্তব্য । গকুড়পুরাণে ভগবান্ 

ও গরুড়-নংবাদে তথমুদ্রাপ্রকরণে ভগবানের উক্তিতে প্রকাশিত আছে, হোঁগরুড় ! এইরূপ 

চক্রধারণবিধি ত্রাঙ্গণাদি সকল বর্ণের পক্ষেই বোদ্ধব্য অর্থাৎ কি ব্রাক্ষণ, কি ক্ষত্রিয়, কি বৈশ্বা, 

কি শূদ্র, সকলেই ইহা ধারণ করিবে | ২৭। পদ্পুরাণে লিখিত আছে, যেমন অগ্নিহোত্ঞ 
ও বেদপাঠ নিত্য. কর্তবা, তত্রপ এই তগ্চক্রাদি ধারণও দ্বিজাতির পক্ষে নিতা বিধেয়। 
উক্ত পুরাণের উত্তরথণ্ডে শিবোমা-সংবাদেও লিখিত আছে যে, পাতক. বিদ্রণার্থ হোষাগি 

স্বার। সন্ত করত বাছছয়ের মূল দেশে শঙ্খ চক্র ধারণ কর দ্বিজাতির কর্তব্য । চক্র বা শক্খ- 
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কিঞ্।-_-তগ্চেনৈবাঙ্কনং কৃর্ষঢানধ ক্ণস্য বিধানতঃ শ্রৌতন্মার্তাদদি সন্ধার্থং মন্্রসিদ্ধ্যে তখৈব চ॥ 

হরেঃ পৃজাধিকারার্থং চক্রং ধার্যং বিধানতঃ | বৈষবত্ব্ত সিদ্ধার্থ, ভক্তিসিদ্ধ্য বিশেষতঃ 1২৯ 

কিঞ্চ।-_-উপবীতাদিবন্ধার্য্যাঃ শঙ্খচক্রাদয়ন্তথ]। ব্রা্ষণম্য বিশেষেণ বৈষ্ণবস্য বিশেষতঃ ॥ ৩০1 

প্রতয়শ্চ ।-_যে হ বৈ স্ুপ্লোকমৌলেধ শ্বানন্থৃতিষ্ঠমানোইগ্সিনা চত্রং ধতে। 

অগ্নির্ব্র সহতারঃ সহন্নারে। নেমির্নেমিন। তগ্ততন্থঃ | সাধুজ্য সলোকতামাপ্সোতীতি ॥৩১ ॥ 

চক্রং বিভর্তি বপুষাভিতণপ্তং বলং দেবানামমৃতন্য বিষোঃ। 

স এতি নাকং ছুরিতং বিধুয়, বিশস্তি যদ্ঘতয়ো। বীতরাগাঃ ॥ ইতি ॥ ৩২ ॥ 

খকৃপরিশিষ্টে 1--অতগ্ততগন” তদামো। অশ্ন তেইইতা সহ ইদ্বহস্তস্তং দমাসতেতি যজুঃ ॥ ৩৩॥ 

২৯ ব্রাহ্মণন্ত ধার্য! ভবস্তি তেন ধাধ্য। ঈতযার্থ;| এবং বৈষ্ণবগ্ঠেতি চ1৩০। ষঃ অগনিনা বিশিষ্ট 

চত্রং ধত্তে, স সাধুজ্ঞাং নিত্যং সংযোগরূপাং মলোকতাং দালোকাং প্রাপ্লোতি। তত্র চাগ্িস্ব- 

স্বেনন কোইপি দোধোহথ চ গুণ এবেতি দরশয়ন্ত্যোইগ্িগ্রচক্রধারণপ্রকারমেবাছঃ অগ্রিরিতি। 

সহম্রারঃ চক্রম। অগ্রিঃ পাবনঃ| চক্রং পরমপাবনং তয়োশ্চাভিন্নত্বম, অতো দোমাভাবে। গুণ- 

শ্চাতিমহানিতি ভাব: । নম্থ চক্রেকঙ্দশেনৈব তনুদ্রাধারণং সত্যং, সোহপি চক্রার্দভিন্ন এবে- 

ত্যাহঃ সহনত্রারো নেমিঃ, চক্রান্তভাগোইপি চক্রমেবেত্যর্থঃ ॥৩.॥ দেবানাং বলং রক্ষকমিত্ার্থ: | 

ন বিদ্তে অকং ছুঃখং যন্ত্র তৎ পরমপদ্দমিতার্থ: ॥ ৩২ ॥ অততপ্ততম্থরিতি কচিদ্দীর্থাস্তপাঠোইপি 

ততশ্চ ছান্দসঃ। অতপ্ততন্থত্বাদেব আমঃ অপকঃ বালবুদ্ধিরিত্যর্থ;ঃ। অতম্তৎ অনির্বচনীয়ং পদং 
নান্গতে ন প্রপ্লোতি। ইৎ ইতি । বহস্তঃ তথমুদ্রাং ধারয়ন্ত:। তৎ পরমং পমূ। অগ্ুতা! সহেতি 

চক্র কিংব!. পঞ্চবিধ অগ্নচিহ যথাবিধানে ধারণ পূর্বক ব্রদ্ষকর্শে (বৈদিক ক্রিয়া) ্রবৃত্ধ 

হইতে হৃয়।. উক্ত প্রসঙ্গে আরও লিখিত আছে, বিধানে চক্র ধারণ 1 করিণে সেই্রাঙ্মণকে 
প্রাত ( হীনজ্নবং ) জানিবে। আরও লিখিত মাছে, তিনি সহ সহ ক্রিয়ার অনুষ্ঠান 

করিলেও তাহার কোন দ্রব্য ভোজন কর! উচিত নহে। বিধানে চক্র ধারণ না করিলে সর্ব- 
বোজ। ও সর্বশান্ত্রে পারদর্শী ত্রাক্ণকেও পতিত হইতে হয়। :৮। আরও লিখিত আছে, শ্রুতি- 
বিছিত ও স্থৃভিবিহিত ক্রিয়াসিদ্ির জন্ত, মন্ত্রসিদ্ধার্থ, কষণার্চনায় অধিকারলাভের আশায় বৈধ 

বত্ব সিদ্ধির জন্ত, বিশেষতঃ ভক্তিসিঘ্ধ্যর্থ বিধানে চক্র ধারণ করা৷ ব্রা্মণের কর্তব্য 1২৯ যেমন 

যজ্ঞোপবীত সঙত ধারণ করিতে হয়, ত্জরপ নিরস্তর শঙ্খচক্রাদি ধারণ করাও ত্াদ্ষণও বৈষবের 

পক্ষে বিেয়। ৩*। এ বিষয়ে শ্রুতি আছে যে, যে ব্যক্তি স্থক্লোকমৌলি ভগবানের ধর্দসমূহ 

ধাজনে সমুস্ঠত, বহিতপ্ত চক্রধারণ কর! তাহার পক্ষে বিধেয়। বহ্ছিই চক্র, চক্রের 'ধাস্তদেশকে 
* নেমি কছে। এ নেমি ছার! শরীয় সন্ত করিলে লালোক্য মুক্তি জাভ হয়। অমৃতন্বরূপ হয়ির 
চক্র সুরবর্গের রক্ষকদ্বরূপ )-বফিত করিয়া সেই টক্র শরীরে ধারণ করিলে নিখিল পাপ হইতে 
উতভীর্ঘ হয়! যেখানে নিষ্কাম যতিগণ অবস্থিতি কঠেন, সেই সর্বূঃখহীন পরমন্থান গ্রা্ত হওয়া 
বায়। ৩২। খক্পরিশিষ্টে লিখিত আছে, 'যাহার দেহে তণ্রমুদ্রা ধত ন! হয়, তাহাকে অপরবুদ্ধি 

(শিল্তমতি ) বহিয়া জানিবে। কিন্ত যে.ব্যক্তি উহ! ধারণ.করেন, হরির:পরম পদে তাহার 
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খণ্থেদীয়াশ্বলায়নশাখায়াঞ্চ ।-- 
প্রতর্িষণোরজচক্রে স্থতপ্তে, জন্মান্তোধিং বর্ততে চর্ষণীন্দরাঃ ৷ 
মূলে বাহেবোদদধতেহগ্জে পুরাণা, লিঙ্গান্ন্যে তণ্তাযুধান্তর্সয়ন্তি ॥ ইতি ॥ ৩৪ ॥ 

ছন্দোগপরিশিষ্টে ।-- 

স হোবাচ যাল্বন্ধ্যস্তৎ পুমানাত্মহি ঠাঁর প্রেয়! হরিস্তজেৎ। 
প্লে কমৌনেরর্াণ্য'জধপ্লিনা ধত্তে ॥ ইতি শাতাতগী শ্রুতি: ॥ ৩৫ ॥ 

অথর্বপরিশিষ্টে তগ্চক্রাদি প্রকরণে | 

দেবাসো ঘত্র বিততেন বানা, স্থদর্শনেন প্রয্তাঃ স্বর্গমায়ন্। 
যেনাঙ্কিতা মনবে। লোকস্থ্টিম্, বিতন্বতে জাক্ষণাস্তদ্বহস্তি ॥ ইতি ॥ $৬॥ 

পাদ্ে শ্রীশিবেন তপরমুদ্রা প্রদঙ্গে | - 

_ বিষুচক্রান্ধিতং বি গং পৃজয়েৎ সর্বকর্দমণি। বিষুচক্রবিহীনত্ত ্রযত্তেন বিবর্জয়েৎ ॥ ৩৭ ॥ 

ছান্দসমূ। অঞ্ধ,বানাঃ সম্যক আসত হুখং বর্তন্তে স্ম। শং ইতি পুথক্ পাঠে তৎ বিষ 
চিহুং স্দর্শনং বহস্তঃ শং মঙ্গলং যথ। স্যাত্বথা আমত। শৃতা সহ ইতি পাঠে ছান্দসমেব। শৃতাঃ 
পরিতগ্াঃ সন্ত ইত্যর্থ: ॥ ৩৩ ॥ প্রতন্ত প্রকর্ষেণ প্রদিদ্ধন্ত বিষ্কোঃ | প্রতে ইতি পাঠে অক্জচক্র- 
বিশেধণম্। অর্থশ্চ তখৈব। যদ্ধা প্রয়তে পবিত্রে ইতার্থ। জন্মান্তোধিং লক্ষ্ীরুত্য যে! 
বর্ততে সংসারীতার্থ; । যে চ চর্ষণীন্্াঃ জীবনুক্তাঃ তে সর্ব এব পুর়াণাঃ পুরাতনাঃ 
বাহেবোমূর্লে অজচক্রে দ্বেদধতে। অন্তে কেচিচ্চ লিঙ্গানি বিষ্কোশ্চিহ্থানি আমুধানি গদীদীন্তপ 
সর্ব্বাণ্যেব অপ্র্স্তি গাত্রেষু ধারয়ন্তীত্যর্থই.॥ ৩৪ ॥ প্রেম ভজনলক্ষণমেবাহ ুল্লোকেতি। ধর্মমাণি 

চিহ্নানি চক্রাদ্ীনি ॥ ৩৫ ॥ দেবাস ইতি ছান্দসঃ ৷ দেধাঃ সন্তঃ দীবাস্ত: সন্তো বেতার্থ;। আয়ন্ 
আগতাঃ। তৎ সুদর্শনং ॥ ৩৬ ॥ এবং শ্বিধবচনসিদ্ধং নিত্যত্বং তদ্ধার«-প্রাশস্তাদিনা ভ্রচয়িত্বা 
ঠদদানীমকরণপ্রত্যবায়দ্বারা সাধয়তি বিষিতি। সর্ববকর্ধণি শ্রান্ধাদৌ ॥ ৩৭॥ অঙ্গ ভো নৃ্তে। 

স্থান লাভ হয় । ৩৩) খণ্থেদীয় আশ্বলায়ন শাখাতেও বর্ণিত আছে, ধিনি জন্মরূপ সাগর লক্ষ্য 

করত সংস্থিত অর্থাৎ যে সকল ব্যক্তি সংসারী এবং ধাহারা পুরাতন জীবদ্ুক্ত বলিয়া প্রথিত, 
তাহার। সকলেই বাছমূলে হরির প্রধিত চক্র ধারণ করিয়া থাকেন। এতন্তিন্ন'অনেকে হরির 

চিহু-স্বরূপ অস্ত্র এবং গদাদি সঞচিহ্ন দেহে ধারণ করেন। ৪। ছন্দোগপরিশিষ্টে লিখিত আছে, 
ধাজবন্ধ্য বলিয়াছেন, আত্মহিতার্থ প্রেমসহকারে হরি-ভায়াধন] কর! পুরুষের কর্তবা। হঞ্লোক- 
মৌলি হরির চক্র প্রভৃতি চিহ্ন-সমূহ বহ্িতপ্ত করত দেহে ধারণ করিতে হয়। ইহাই শাতাতগী 
ক্রতি। ₹৫। অথর্বপরিশিষ্টে তণ্চক্রাদি-প্রকরধে লিখিত আছে, স্থরগগণ বিশূঁত বাহু 

দ্বারা, যে সদর্শন-চি্ে চিহ্নিত হয়া হুরপুরে সমাগত হষ্টাছেন, মঙ্ুগণ যে চি্ছে চিহ্নিত হইয়া 
সৃষ্টি বিস্তার করিতেছেন, দ্বিজাতিগণ সেই স্থদর্শন দেহে ধারণ করিয্বা থাকেন। ৩৬। পন্পপুরাণে 
তশ্রমুত্রাপ্রকরপেশিবোক্তি আছে ফেযে ব্রাহ্মণের দেহ হরিউক্রে চিহ্নিত,সকল'কাধ্যেই তাহার 

-অর্চন! করিতে হয়. অর্থাৎ কি শ্রাচ্ধকি অস্থান্ঠ সংকর্শা, সমস্ত কার্য্েই উদ্তরূপ ব্রাঙ্গকে নিযুক্ত 



১৫শ বিলাসঃ। ] ঞ্জীহরিভক্তিবিলাঃ। ৯৪৩ 

নারদীয়ে তগ্রমুদ্রাপ্রসঙ্গে | _ 
প্রকৃষ্চচক্রা ক্ববিহীনগা রঃ শ্মশানতুল £ পুঞ্ষোইম নারী । 

দৃষ্ট| নরন্তং নৃপতে সবাসাঃ, স্নাত। সবর্টেকরিমঙ্গ সন্ঃ ॥ ইতি | ০৮। 

বহ্বাশ্চ বেঙ্কটাচাধ্যপাদ প্রভূ তিভি বব ধৈ: | শ্রতরঃ স্বত'রাইপাত্র বিখ্যাত। নিখিতাং পরাঃ ॥০৯। 
এ এথ তদনাদরদে।য।ঃ। 

ছে ।- 

তপ্তচক্তাক্কিতং দৃষ্ট1 থে নিন্দন্থি নরাধমাঃ। মবলোকা মুখং তেষামাদিতামবলে। কয়ে ॥ ৪* | 

অগ্নিপুরাণে চ দশরগহতপুন্রবি প্রবিলাপে ।__ 

শিলাবুদ্ধিঃ কৃতা কিংব! প্রঠিমায়াং হরেম়া। কিং ময়] পথি দৃষ্টশ্ বিষুভক্তন্ত কহিচিৎ। 

তন্ুদ্রান্কিতদেহস্ত চেতন! নাদরঃ কৃতঃ ॥ যেন কর্ম-বিপাকেন পুত্রশোকে! মমেদৃশঃ ॥ ৪১ । 

অথ তপ্তমুদ্রাধারণমাহাত্মাম্। 
সৌপর্ণে ।--অশুচির্বাপনাচারঃ সর্বধশ্মবহিষ্কীতঃ ৷ প্রতপ্তণঙ্থচক্রাভাামস্কিতঃ পঙ্ক্রিপাবনঃ ॥ 

মগ্যঃ বাসা: লা! হরিং সম্যগর্চয়েহ ॥১০| বেগ্কটাচাধ্যপাদাঃ ব্ীবৈঝবশ্দায়িনে! মুখ্যতমা- 

শুদাদিভিঃ বুধৈঃ শ্রুতিস্থ ত্যভিজে: | অন্ত তপ্তমদ্রাধারণপ্রকরণে বহ্বাঃ বহলাশ্চ পর! লি খতাঃ | 
বিখ্যাত! ইতি প্রসিদ্ধতয়াত্র ন সংগৃহীতা৷ ইতি ভাবঃ ॥ ৩৯ ॥ 

_ এবমবস্তকর্তবযকে গিদ্ধেহপ)জ্ঞানাৎ তনিন্দমকাদীনাং দোষং দর্শয়ন নিত)তামেব 
সাধয়তি তয্মেত্যাদিত্রিভিঃ ॥9০॥ দশরথেন হতঃ পুত্রঃ শ্রবণনাম! যস্য তশ্ত বিপ্রস্ত বিলাপে। 
অত্রেয়মাখ্যায়িকা __-শববেধিনা রাজ দশরথেন হস্তিবুদ্ধ। দূর!ৎ বিদ্ধে শ্রবণে তচনাজ্জলকুস্ত- 

 মাদায়ান্ধয়োপ্তৎপিত্রোরস্তিকং তৃষ্কীং গতে রাজি হা শ্রবণ কথং বিলঘ্িতঃ কথঞ্চ ন' বদসীত্যাদি 
 নকরুণং ভাষমাণে পিতরি দশরথোহহং ত্বৎপুত্রহস্তেতি রাঙ্ে1 বচনমাকর্ণ্য বিনুহা চিরাৎ সংজ্ঞাং 

লন্ধ1 বিপ্রোহলৌ। বন্ধ বিললাপেত্যা্দি ॥ ৪১ ॥ 
জি পপ চাপ সা স্স্প্প 

করিতে হয়। যে দ্বিজ হরিচক্রহীন, সযত্বে তাহাকে বঞ্জন করিবে ।৩৭। নারদপুরাণে তপ্রমুদ্রা- 

প্রসঙ্গে লিখিত আছে, দেহে হরিচক্র ধৃত ন। হইলে কি নর কি নারী সকলেরই সেই দেহ 
শ্মশানসদূশ । হে নৃপ | সেই বাক্তিকে দরশশন করিলে তৎক্ষণাৎ বস্ত্র সহিত অবগাহন পূর্বক 

হরিকে অর্চনা করিতে হয়। ৩৮। বেঙ্কটচার্ধ্যাদি স্থধীগণ এই তপ্তমুদ্রা- প্রকরণে অসংখ্য 

প্রথিত শ্রুতি স্থৃতি লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, এই হেতু তাহ! আর এখানে ব্যক্ত হইল না । ৩৯। 
এই সকল বিষয়ে অনাদ্বর করিলে যে দোষ ঘটে, তাহাই বিবৃত হইতেছে ।-_পল্পপুরাণে 

লিখিত আছে, যাহার। তণ্চক্রে চিহ্নিত পুরুষকে নিরীক্ষণ পূর্বক নিন্দা করে, সেই নরাধম- 

দিগের মুখ দেখিলে নৃত্য দর্শন পূর্ববক শুদ্ধ হইবে । ৪০। অগ্রিপুরাণে দশরথ কর্তৃক হতপুত্র 
ছ্বিজের বিলাপে প্রকাশিত আছে যে, হায় ! হয় ত আমি বিষুঃমূর্তিতে শিলাজ্ঞান করিয়াছিলাম 

কিংবা হরিচক্রে চিহ্নিত-বিগ্রহ কোন হরিভক্তকে পথে দেখিয়। চিত্তমধ্যে অনাদর করিয়াছিলাম, 

সেই কন্মফলে আমাকে ঈদৃশ, হুতশোকে কাতর হইতে হইল । ৪১। 

অন্তর তথমুদ্রা-ধারণ-মহাত্ব্য ।--গরুড়পুর্রাণে লিখিত আছে, কি অপবিআ, কি অসদাটারী, 



নিন প্রীপ্রীহরিভক্তিবিলাসঃ | [ ১৫শ বিলাস: । 

বারাহে তগ্তমুদ্রাধারণ প্রসঙ্গে | 

্েচ্ছদেশে শুভে বাপি চক্রাঙ্ষো যত্র তিষ্ঠতি। যোঞ্জনানি তথা ত্রীণি মম ক্ষেত্রং বন্দরে | 

ব্রদ্ধাণ্ডে | 

আমুধৈর্ব্ঃবৈ: সর্বৈস্তাপিতৈঃ স্বতন্থ যদি ৷ চিহনয়েঘৈষবো যন্ত স ষাতি পরমাং গতিম্। 
পাদ্মে চ তত্রৈব ।-_ 

অগ্নিতপ্রং পবিত্র্ণ ধৃতব! বৈ বাহুমুলয়োঃ। ত্যক্ত। যমপুরং ঘোরং যাস্তি বিষ্োঃ পরং পরম্।9২। 

হুতাগ্িতটচক্রেণ শরীরং ষন্ত চিহ্নিতমূ। তেন তীর্থানি যজ্ঞাশ্চ নত্যন্তে নাত্র সংশয়ঃ। 
অগ্রিতথ্েন চক্রেণ ্াহ্মণে। বাহুমূলয়েঃ| অঙ্কয়িত্বা জপেম্নস্ত্র সংসারান্মোক্ষ ভাগৃভবেৎ ॥ 

অগ্নিতথ্েন চক্রেণ বাহুমূলেষু লাঞ্িতাঃ। 

তে সর্কে পাপনিমু্তা যাস্তি বিঝো: পরং পদম্ ॥ ৪০ 

কিঞ্ক।_. | | 

অপ্রাকতমহাত্মানে। বিষুঃচক্রেণ লাঞ্িতাঃ | 
বিষুচক্রবিহীনাস্ত প্রাকৃতাঃ পতিতা; স্থৃতাঃ | ইতি % ৪৪। 

পবিত্র চক্র ॥৪২| হতেন কৃতহোমেনাগরিনা তপ্ত: যচক্রং তেন ।৪২| অগ্রারৃতা ইতি বিসুণ- 
চক্রচিহ্থধারিণঃ প্রাকৃত। অপি অপ্রাকৃত! মহাত্মানঃ এব। তত্্হিতাস্ত প্রাক 1 অপি প্রাকৃতাঃ 
পতিতা ছুষ্টা! এব স্থৃত। ইত্যর্থঃ। ৪3 ॥ এবং সর্বথা তণ্মুদ্র।ধারণৎ নিশ্চিত্য তথিরু দ্ধবচনং 

যুজ্যাপরিহরতি ইখমি'ত লিখিভ-প্রকারেণ। নিষেধবচনং তথমুদ্রাধারণনিষেধবাঁক্যং স্মার্ত- 
মুখ্রয়মাণং নিমূলমেব। শর শ্রতিস্থ' ্তপুরাণেতিহাসাদিপুরা তন গ্রন্থে কুত্রাপ্যবিস্তমানত্থাৎ | নু 

কি সর্ববধশ্মবহিষ্কৃত, যে কেং হউক না,সন্তধ শঙ্খ কল ্বার। চিহিত হ হইলেই? পঙ.ক্তিপাবন হইতে 

পারে। বরাহপুরাণে তণ্রমুদ্রাধারণ-প্রসঙ্গে ভগবানের উক্কি আছে, কি ম়েচ্ছতুমি, কি অপ্ত 

স্থান, যেখানেই হউক না কেন, হরিচক্রে চিহ্ছিত ব্যক্তি ধে স্থলে বাস করেন, হে পৃথিবি! 

সেখানে তিন যোজনপরিমিত স্থল মদীয় ক্ষেত্র জানিবে। ব্রদ্ধাপ্ড-পুরাণে লিখিত খাছে, যে 

বৈষ্ণব সন্তপ্ত হরি-মস্ত্র সকল দ্বার! নিজ শরীর চিহ্মিত করেন,তিনি হরির পরম পদে গতি লা 
করিয়৷ থাকেন। পদ্মপুরাণের পূর্বোক্ত স্থানেই লিখিত আছে, ঘে সকল বাক্তি বন্িতপ্ত পবিত্র 

হরি-অন্তর বাছুমূলঘ্বয়ে ধারণ করেন, তাহারা ঘোর শমন-নগরী বর্জন পূর্বক হরির পরম পদে 
প্রস্থান করিয়। থাকেন। ৪২। যেব্যক্তির দেহ হোমবন্ি-সন্তপ্ চক্র বারা আহ্কি ৪, নিঃসান্দহ 
তাহার নিখিল তীর্থ ও যাবতীয় যজ্ঞের ফল লাভ হয়। যে ঘ্িজ বহিসন্তপ্ত চক্র, ঘর] বাছুমূল- 

বয় চিহ্নিত করিয়। মন্ত্রপ করেন, তিনি ভববন্ধ হইতে উত্তীর্ণ হইয়া মুক্তিভাগী হয়েন.। ঘেসকল 

ব্যক্তি বহ্িতপ্র চক্র দব'রা বাহুর মূলদেশ চিন্তিত কর্ন, তাহার! নিধিল পাতক হইতে উত্তীর্ণ 
হইয়। হরির পরম পদে প্রস্থান কয়া থাকেন । ৪৩ | আরও লিখিত আছে, হুরিচক্রে চিহ্নিত 
ব্যক্রিগণকে মহাত্মা ও অপ্রারুত বলিয়া! জানি”ব এবং হশ্চিক্ররহিত ব্যক্তিগণ প্রাকৃত ও 

গতিতে বলিয়। কীর্তিত হয়। 89 | তরথমুদ্রাধারণ সম্বন্ধে ঘে সম নিধিদ্ধ বচন পুষ্ট হয়, তাহ! 



:১৪শ বিলাসঃ।]  ্রীহরিভক্তিবিলাদঃ। ৯৪৫ 
ইখং নিষেধবচনং নিমু্নং সদনাদৃভম্। সমূলং যচ্চ তং সমাধিধ্যভাবাদিতৎপরম্ ॥ ৪৫ ॥ 

অথ তণ্তমুদ্রধারণবিধিঃ| 

তপ্তমুদ্রাধারণার্থমুচপারৈস্ত পঞ্চভিঃ। কৃষ্ণমভাচ্চা সংপৃজ্য চক্রশব্ধৌ তথ। নমেহ ॥ ৪৬॥ 
অপ তত্র মস্তুঃ। 

| সুদণন নমন্তেইস্ক পাঞ্চজন্য নমোইস্্ তে ॥ই£তি॥ 
অগ্নিমভ্চ্চয মূলেন হত্বা চাগ্যাহুতীঃ ক হী ! চক্রজ গদাদীনি শস্ত্রাণ্যগী গ্রতাপয়েৎঃ ৪৭। 

গুত্তন্মস্ত্ররধাবাহ্ তানভঃচ্চয প্রণম: চ| গুরুং কৃষ্ণঞ্চ সংবন্দা ভক্তা| বিজ্ঞাপয়েদিদম্ ॥ 

উচ্ছিউভোজন|দেব কিন্করঃ শরণ।গতঃ | তগ্চক্রদর'দীনি তবাঙ্কানীশ ধারয়ে ॥ ইতি ॥ ৪৮।॥ 

অথ চক্রাদীনামাবাহনমন্ত্ঃ ॥ 

ও' নষে৷ ভগবতে সৃদর্ণনাঁর নির্ণাশিতসকলরিপুধ্বজায় ভগবন্নারায়ণকরাস্তে রুহম্পর্নদুরললিত য়।. 

এহ্যেহি ত্বং সহন।র চত্রগ্াজ সুদর্শন | যজ্জভ'গং প্রগৃহ্স্থ পূজাঞ্েব নমে। নম: ॥ 
আপন রা ই ৫ পা সত 

কুত্রাপি দৃশ্ঠতে ইতি চেত্তহি দুষ্টন্থার্তবন্ধুকপ্পিতমেবেতুাপক্ষণীয়মিতি লিখতি সন্ভিরনাদূতম্ উপে- 

ক্ষিতম্। পতিব্রতা যান করোতি যাবপ্তং ব্যাধিযোনিং নিয় ৮ং বিজহাদবহুন্মতভষত্থাং ॥নঙু, - 

ব্রচক্রধরাদীনি নিজাথেযু দ্বিজোত্তম। নিত্যং সন্ধারয়িষ্যন্তি পাধগ্ডোঁপহতাঃ কলাবিতি ব্র্- 
গীতায়াং প্রসদ্ধং বচনং। অত্র লিখতি সমূলমিতি যচ্চ বচনং শাস্ত্রবিরুদ্ধং তৎ,সম্যক্ লমগ্রো! যো 
বিধঃ তথ্রমুদ্রাধারণগ্রকারন্তম্ত অভাবে হানিঃ, আদিশব্বাদবৈষ্ণব!স্চ, তত্তৎপরং তখিয়কং গ্েয়- 

মিত্যর্থঃ | অয়ং ভাবঃ-_ব্রক্মংহিতায়াং বজ্রসমভিব্যান্ৃতত্াৎ বস্জেণ লহিতা নাঁং চক্র ঘীনাং ধারণং 

দুষিতং | এবমযথাবদ্ধ!রণবিষয়কমের সমূলং নিষেধবচনং জ্ঞেরং। কুত্রপি সমূলবচনে বিষয়ব্যব- 

 স্থাপি কর্পযা, অশক্যায়াস্ত যগ্যবস্থায়াং বৈষ্বানৈষ্টবতেদনৈব ব্যবস্থা শ্রয়ণীয়া এবেতি দিক্ 18৫॥ 
তথা তেনৈব প্রকারেণ চক্রণত্ধো চ সংপৃজ্য নমেৎ | ৪১॥ | : 
মুলেন নিজমন্ত্রেদ আজ্যাহতীর্যধ।শক্তি হুত্ব৷ ॥ ৪৭॥ তানি চক্রা'দীনি সংবন্দ্য প্রণময ॥8৮। 

তুজয়োঃ বাহুমূলয়ো$। চন্রপূর্বাণীতি প্রথমং চক্রং ধারয়েতুতোইন্ত।নি শব্ধাদীনীতার্থ | 

নিম ও জাধুজনের অনাদরণীয়। এ নকল বচন সমূল হইলে তৎসমন্ত অবৈষন স্থবন্ধে 
জানিবে। ৪৫ | 

অনস্তর তথ্মুদ্রা-ধারণ-বিধি 1 তথুস্রাধারপা্থ পঞ্চোপচার দ্বার! গ্রীকুষের পৃজ! করিয়! 

.শব্খচক্রের অর্চন! পূর্বক প্রণাম করিবে। ৪৬। | 
এ. উক্ত বিষয়ের মন্্।--হে দর্শন! তোমাকে নমন্কার। হে পাঞ্চজগ্ঠ ! তোমাকে নমস্কার | 
কৃতী জন বহ্ছির পুজা করিয়া আহুতি প্রদান পূর্বক চক্র, শঙ্খ, . গদ! ইত্যাদি শস্ত্রষকল বহ্ছি- 
লু করিবে | ৪৭। যে অস্ত্রের যে মন্ত্র নির্দিখ আছে, নেই মন্ত্রে সেই অস্ত্রের জাবাহন, অঙ্চন 
ও গ্রণতি করত গুরুদেবকে ও কৃষ্ণকে বন্দনা পূর্ব্বক ভক্তি সহকারে .ইহ! নিবেদন করিবে 
যে, হে ঈশ| উচ্চিষ্ট সেবন নিবন্ধন আমাকে হদীয় ভৃত্য ও আশ্রিত জানিবে। ত্বদীয় তথ 

চনে রও, তথ হন্খ ওভূতির চিহ্ন ধারণ করিতেছি । ৪৮1 
১১৯ 

দা €প 



৯৫৬ | রীপ্হরিভক্তিবিলাঁদঃ | [ ১৫শ বিলাসঃ। 

ও" নমে! ভগবতে পাঞ্জজন্তায় বিষুশঙ্খায়। গন্ভীরধীরধ্বন্তাকুলী কৃতকৌরববাহিনীনাথায়। 
ত্রিরেখাদক্ষিণাবর্তীয় ত্রি গ্রশস্তায় | 

এহেহি পাঞ্চজন্ ত্বং নারায়ণকরস্থিত। যজ্ঞভাগং গ্রগৃহৃম্ব পুজাঞ্চব নমো নমঃ 
ও' রং ণং মং নংপাঞ্চওন্যায় নমঃ। 

ও" ভগবতে খঙ্জায় নন্দকায় ব্রেলোফ্যপাবিত্রায় সকলম্থরান্থরস্থন্দরীনেত্রোৎপলার্চিতায়। 

এহোহি খড়ারত্ব ত্বং নন্দকাখ্য নুরার্চিত। যজ্জভাগং প্রগৃহৃস্ব পৃঙ্াঞ্চের নমে। নমঃ ॥ 

ও' খড়া।য় নমঃ | 

ওঁ নমো ভগবত্যৈ কৌমোদটো গদায়ৈ দানবেন্্রনিস্থদনায়ে ভগবন্ট্রারকবাস্থ্দেবলালিভারৈ ॥ 

এছেহ ত্বং গদে দেবি কৌমোদক্যাযুধেশ্বরি। যজ্ ভাগং প্রগৃথ্ম্ব পৃূজাঞ্চেব নমো নমঃ 

ও" রং খং চং ফং সং গ্দায়ৈ নমঃ ॥ এবং পদ্মায় নম£। সশরায় শাঙ্গায় নমঃ ॥ ইতি ॥ 

অথ ধারণমন্ত্রঃ। 

সদর্শন মহ:জাল হূর্ধযকোটিনমপ্রভ । অজ্ঞানান্ধম্ত মে নিত্যং বিষ্যোর্ানং প্রদ য় ॥ 

তথা ।-_গাঞ্চজন্য নিগধব|নদ্বস্তপাতকসঞ্চয়। পাহি মাং পাপিনং ঘোরসংসারার্ণবপাতিনম্ ॥ ইতি। 

ইমমুচ্চারয়নন্তং দক্ষিণাদি ক্রমেণ তৃ। কৃজযোশচ পূণ কষশস্াণি ধারয়েং ॥ ৪৯ ॥ 
শপ + লা অপ শন শপ সক সশ্ ৮. ++ পপ এ শত শশা শসা শপ 

তত্র চ কষিণাদিকরমেণ ব্িতি। আদৌ দক্ষিণবাহমূলে ততো! বামবাহমুলাদিবিতযর্ | তষি- 
শেষশ্যাগ্রে শ্রীবারাহবচনতো ব্যক্তে! ভাবী॥ ৪৯17 ভগবতি শ্রীকৃষ্ণ অর্পরন্ তদীয়ত্বেন 

নিবোদয়ন্। তথা চৈকাদশস্বদ্ধে।_দারান্ সতান্ গৃহান্ গ্রাণান্, যং পরল নিবেদনমিতি। 

_. চক্রপ্রভৃতির মাবাহন মন্তর।_ধিনি অধিল অরাতি নিপাতের ধবঙ-স্বরূপ, ভগবানের কর. 
পদ্প-স্পর্শে ধিনি ছুল'লিত, সেই ভগবান্ হ্থদর্শনকে নমদ্কার করি। হে সহম্রার ! হে চক্রপতে ! 

হে ন্থদর্শন! যজ্জী অংশ ও নিজ পূজা গ্রহণ কর, তোমাকে প্রণাম করি। ধিনি গভীর নিনাদ 
স্বারা কৌরবকুলের সেনাপতিগণকে ব্যাকু লত করিয়। ছেন, যিনি ত্রিরেখা-বিশিষ্ট দক্ষিণা বর্ত)যাঁহার 

রেখাত্রয় প্রশস্ত, মেই বিষ্ণশঙ্খ ভগবান্ পাঞ্চজন্যকে নমস্কার করি। হে পাঞ্চজন্ত | তুমি শ্রীবি- 
সুর করে অধিষ্ঠান কর, তুমি যজীয় অংশ ও পৃষ্জ। গ্রহণ কর, তোমাকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার । 
ও রং ণং মং নংগাঞ্চজন্যায় নম£| যিনি ত্রিভূবনের পবিত্রতা বিধান করেন, যিনি অধিল 

দেবতা ও অস্থ্রনারীগণের নয়নকমল দ্বার! পুঁজিত, মেই নন্দকনাম! ভগবান্ খক্ঠাকে 
নমক্কার। হে নন্দকাখ্য! হে সথরগণ-পুজিত! তুমি বজীয় অংশ ও পুজা গ্রহণ কর, 

ভোমাকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার করি। ও" খরায় নমঃ | যিনি দানবগ:ণর বধ সাধন করেন, 
' ধিনি ভগবান্ বাসদের কর্তৃক লালিত, সেই তগবভী কৌমোদবী গঞ্জাকে নমক্কার। 

হে দেবি] হে কৌমোদকি। হে আমুধেখরি! ভুমি বজীয় *ংশ ও পুজ! গ্রহণ' কর, 

তোমাকে পুনঃ নমস্কার করি। ও' রংখং চং ফং সং গদায়ৈ নমঃ | এই প্রক।র গল্লায় নমঃ, 
সশরায় শরর্ায় নমঃ ইত্যার্দি রূপে ছাবাহন করিবে। মা 

অতঃপর ধারণম্্ কথিত হইতেছে ।_হে দর্শন | হে মহচ্ছিখ | হে বুর্ধাকো সনি] 



১৫শ বিলাসঃ | ] শ্রঞ্জীইরিভক্তিবিলানত। ৯৪৭ 

কলত্রাদি-পরীবারান্ নিজ|ন্ সর্ববাংস্চ বৈষ্ণবঃ। উগবতাপর্ন তণ্তমুদ্রাভিস্তাভিরন্কয়েৎ ॥ ৫51 
তথ। চ বারাহে ।_- 

অস্কয়েতপ্রচক্রা্ৈর।ত্মনে। বাহুমূপয়ে।: | কপত্রাপত্যভৃতোষু পশ্বা্দযু চ সম্পদি॥ 

কিঞ্চ। আয়নং বিধিবহ কৃত্ব। পঞ্চামুধবিধানতঃ ' তভন্মস্তরণ মন্ত্র প্রতিষ্ঠাপা পৃথক পৃবকৃ॥৫১৫ 

ললাটে চ গ্। ধার্যয। মৃদ্নি চাপং শরন্তর1 । নন্দ খাব হন্সধ্যে শঙ্ঘচক্রে ভুজদ্বয়ে | ৫২ ॥ 
কিঞ্চ | 

দক্ষিণে তু ভূজে বিপ্পে। বিভৃয়াইৈ স্দর্ণনমূ। সাব্যে চ শঙ্খং বিভূয়ািতি ব্রহ্মবিদে! বিদুঃ 1৫৩1 
অথ চক্াদিপ্রতিকৃতিদ্রব্যমূ। 

নব প্রশ্নপঞ্চরাত্বে |-- " 

সৌবর্ণং রাজতং তাত্রং কাঁস্যমায়মমেব বা। চত্রুং কৃত্ধা তু মেধাবী ধারয়েত বিচক্ষণঃ ॥ইতি ॥ 
এবমেব প্রবোধত্াং ঘবাদস্তাং ভগবৎপরৈঃ। তমু্ ফবং ধাধা ্বাকায়াং বিশেষতঃ ॥ ৫৪ ॥ 
তত্র দারাগ্যর্পণঞ্চ যখাষথমৃহাৎ । তাভভি  পুজিতচক্রা দর্ূপাভিঃ॥৫০॥ আয়সং ই লোহময়ঞ্চক্রার্দীভি 

শেষ: । অয় উপলক্ষণং সৌবর্ণাগ্যপি তচ্চাগ্রে বক্তং ভাবি। পঞ্চাযুধাণাং বিধানং নিশ্মাণৎ ধ'রণ- 

প্রকারে! বা তেন ॥ ৫১ ॥ চাপণরৌ মূর্দেকত্রৈব ধার্ধ্যাবিতি, তয়ো: সহচারিত্বৈনৈক্যাৎ 

পঞ্চামুধানি জেয়ানি। ৫২॥ তৃজদ্বয়ে শঙ্খচক্রে ধাধ্যে ইত্যুক্তং। তদেব বিবিচ্যাহ 

দক্ষিণে ভ্বিতি ॥ ৫৩ ॥ দ্বারকায়াং ইতি তগ্তাং চক্রতীর্থে চক্রপ্র গাববিশেষেণান্যতন্তদু্র|ধারণ- 

মাহাত্যবিশেষাৎ ॥ ৫৪॥ ততন্তপরমুত্াধারণানন্তরং বৈষবৈঃ সমং নরযানেন শিরিকাদিন! 
শপ পপ সপ আপ শা শিস পপ শসা শাপিপ ৮ শিশীকসি শত জে শসা সপ » সপ আস 

আমি গজ্ঞান তিমরে অম্বীভূত হইয়। রথিয়াছি, আমাকে নিত্য হরির গথ দর্শন করাও। 
হে পাঞ্চজন্য ! তুমি স্বকীয় নিনাদ ছ।র। পাঁপরাশি বিনাশ করিতেছ, আমি পাতকী, ভবসমুত্রে 
নিমগ্ন হইয়ছি, অ।মাকে পরিত্রাণ কর। এই মন্ত্র পাঠ পূর্বক দক্ষিণাদি ক্রমে তৃজযুগলে 
চক্রাদি কষ্ণামুধসমূহ ধারণ করিবে। ৪৯। বৈ্ুব জন ভার্ধ্যাি স্বকীয় পরিবারবর্গকে 
ভগবাঁনে সমর্পণ. পূর্ববক তন্ুমুদ্রা-স *ল দ্বারা তাহাদিগকে চিহ্িত করিবেন। ৫*। এই 

বিষয়ে ব্রাহপুরাণে লিখিত আছে, সন্তপ্ত চক্রাদি দ্বার! স্বীয় বাহুযুগলের মৃলদেশ চিছিত 
করিবে এবং বিভব মন্ষে ভার্ধযা, তনয় ও পশু-সমুদয়কেও চক্র প্রভৃতি দ্বারা চিহ্িত করিবে। 

আরও লিখিত অ.ছে, মন্ত্রবদ ব্যক্তি পঞ্চাধুধ নির্মাণের (অবধবা ধারণের ) প্রণালী 

অন্ুদারে যখাবিধি গৌহ্ময় চক্রাদদি প্রস্তুত করত সেই সেই মন ্ বারা পৃথক্ পৃণকৃপ্নপে 

প্রতিষ্ঠা পূর্বক ভালতটে গদা, শি-ঃগ্রদেশে ধনুঃশর, হৃদয়ে নন্দকনাম। খড়া ও ভূজ-যুগলে 

শঙখচক্র ধারণ করিবে । ৫১-৫২। আরও লিখিত আছে, বেদবিদ্গণ এইকপ উপদেশ 

দিয়াছেন যে, দক্ষিণ বাছতে সুরর্শন ও ব'ম ভূজে শব্খ ধারণ করাই ব্রাঙ্মণের কর্তৃধ্য | ৫৩। 

অনন্তর চক্র প্রস্তুতির প্রতিকতি-দ্রব্য বিবৃত হইতেছে ।- নবপ্রশ্নপঞ্চরাত্রে লিখিত 

আছে, স্বর্ণ, রৌপ্য, তাত্র, কাংস্ত বা লৌহময় চক্র প্রস্তুত করিয়া ধারণ করাই স্থবুদ্ধিমান্ 

মেধাবীর বর্তব্য। ভগবস্ষ্ঠ ব্যক্তি প্রবোধনীতে নিন ) বিশেষতঃ ছারকাধামে 
তগুমুদ্রা ধারণ করিবেন। ৫৪ 



৯৪৮ শ্রীত্ীীহরিভক্তিবিলালঃ |. (১৫শবিপালঃ। 

অথ শর়নীক্ষীরাক্ধিদহোঃসবঃ | 

ততো গা নীরাঙ ককস্ত নরানেন বৈধ২:| সমং নীতাদিঘোষেণ নবেৎ পুধাং অনাশরম্ ॥ ৫৫1. 
অথ পুণ্পাঞপিং দা ঘানাহৃত্া্য্য চ-প্রন্ম্। সংপ্রার্থা হস্তং দৰ। চ তীরে মমৃপবেশয়নেৎ ॥ ৫৬ ॥ 
ধোতাজ্বি, পাণিরচান্তঃ কহ! সঙ্ধল্পমাস্মনি। দেবে চ ন্তানমাচধ্য সাপয়েনং যথাবিধি ॥৭॥ 

সংপ্রার্থা জলমধ্যে তং দেবং স'্গাপয়ে স্থবম্। গন্ধপুষ্পাদ্রিভিশ্চাথ ম্হাপুজাং সমাচরেৎ | ৫৮1 
অথ তর ম্বাপনমন্ত্রঃ। 

শেষে পর্ধস্কবর্যেহশ্রিন ফণ।মণিগবীমলে । শ্বেতঘীপান্তরে দেব কুরু নিপ্রাং নমোইহস্তিতি॥ 

অথ প্রার্থনা মন্ত্র: 

নু স্বয়ি জগন্নাথ জগং স্থপ্তং ভবেদিদম্। বিবুদ্ধে তু বিবুধোত গ্রসম্পো মে ভবাচ্যুত ॥ ইতি॥ 

ইত্যাশানত প্রভোরগ্ে গৃহীপ্নান্িয়মং ব্রতী । চতুর্ম। সেযু কর্তব্য কৃষ্ণভক্তিবিবৃদ্ধয়ে। 
অথ তঞ্োপত্রমকালত। 

সনৎকুমারেণ ।-. 

একামস্ান্ত গৃহীয়াৎ সংক্রান্তৌ ককটিন্ত তু । আষঢ]াং বা নরে! ভক্ত্যা চাতুর্মাশ্যোদিতং ব্রতমূ॥ 
অথ তত্র মস্ত: | 

চতুরে। বার্ষধিক!ন্ মাসান্ দেবশ্তোথাপনাবিধি | 

ইমু করিষ্যে নিয়মং নির্বিস্ং কুরু মেহচ্যুত | ইতি ॥ ৫৯ 

জলাঁশয়ং সরোবরাদিকং নয়েৎ 1৫৫ ॥ সংগ্রার্থয সুখসাবধানপাদস্ঠাসমাশাস্ত ॥ ৫৬ ॥ 

শয়নপূজা-সন্থল্পং কৃত! ছাত্মনি দেবে ন্যাসং কৃত্বা। যথাবিধি ইত্যন্য সর্বত্ৈবান্যঙ্গঃ | 
ততশ্চ: সঙ্কল্লাদিপ্রকারো৷ যথাযোগ্যং ষথাপূর্ববলিখিতং চোহ্ং ॥ ৫৭ ॥ সংপ্রার্থ্য জয় জয় 

মহাবিষ্ো বিশ্বমন্্রগৃহাণেত্যভ্যর্থা ॥ ৫৮ 

চতুর্াসেষু কর্তব্যো৷ যে! নিয়মে ব্রতং তৎ ভগবদগ্রে গৃহীয়াৎ স্বীকুর্যযাৎ | নথ বৈষবস্ঠ 
চাতুমণন্তনিয়মগ্রহণেন কিং তত্র লিখতি কষ্ণেতি । পাটানি যারচাগাি ণ- 

বিশেষাপাদনাচ্চ ভক্তিৰিশেষঃ সম্পন্চেতেতি দিক্ ॥ ৫৯ ॥ 

অনন্তর শয়নী-ক্ষীরারি মহোৎসব বিবৃত হইতেছে।--তৎপরে প্রহরিকে আরাজিক করত 

শিবিকারূঢ় করিয়া গীতবাঘ্থ সহকারে পবিভ্র সরোবরতীরে লইয়! যাইবে। ৫৫। তৎপরে 
কুন্মাঞ্চলি প্রদান পূর্বক শিবিকা হইচঠ অবতারণ করাইন্বা! প্রার্থনা! করত অঙ্গে হস্ত দিয়া 
জলাশয়-তটে বসাইবে। ৫৬। অনস্তর করচরণ-প্রক্ষালনাস্তে আচমন ও সঙ্কল্প পূর্বক স্বীয় 
অঙ্গে ও দেবতাগ্গে ন্তাস করিয়া! বিধানে প্রভৃকে ন্গান করাইবে। ৫৭। তৎপরে “হে মহা- 
বিষে | আঁপনার জয় হউক্, জগতের প্রতি অন্থকম্প প্রদর্শন করুন” এই বাক্যে সম্যক্ 

বিধানে প্রার্থন! পূর্ব্বক গ্রতুকে মলিলাভ্যন্তরে খে গান ০৮৪ গন পুপোরিযোগে 
মহাপৃজ। করিতে হইবে। ৫৮। 

তন্মধ্যে স্বাপনমন্ত্র কথিত. হইতেছে।__হে দেব! আপনি ্বেতীপাতাতরে. ফণামান- 

বিরাজিত অনস্তরূপ এই পর্যাক্কোশরি নিজিত হউন, আপনীকে নমক্কার । : রঃ 



৫শ বিলাসঃ।] শ্ত্হরিভক্তিবিলানঃ | ৯৪৯ 
| অথ চাতুম্মান্নিয়মাবন্থকত| | 

ভবিষ্যে। _ 

যো বিন! নিয়মং মত্্যে। ব্রতংবা! জপ্যমেব বা। চাতুক্ধাস্তং নয়েনুর্বে। জীবন্নপি ম্বতে| হি সঃ ॥৬, 

| অথ চাতুর্ব'গুনিরমা; | 

স্কান্দে নাগরথণ্ডে ।_ 

শ্রাবণ বজ্জয়ে সবাকং দধি ভাত্রপদে তথা। ছুষ্ধণাশ্বযুঙ্জে মাসি কার্তি.ক চামিষং ত্যজেৎ ॥৬১। 
তত্রৈব শ্রীবক্ষনারদসংবাঁদে। _ র 
নিশাবান্ রাঙ্মাধাংস্চ হৃপ্ডে দেবে জনার্দনে । যে! ভক্ষয়তি বিপ্রেন্ত্ স্বপচাদধিকো! ছি সঃ ॥ 

কার্তিকে তু বিশেষেণ রাজ ম।যাংশ্চ দিন | নিষ্পাবান্ মুনিশার্দল যাবদহূতনারকী ॥ ৬" ॥ 
শপ পপ পে পপর সা» ০ 

নিয়মমেব বিবিচ্যাহ ব্রতং জপ্যং হব বিনেতি ॥ ৬১ 
স্বতএবামিবত্যাগনিবৃত্তিধর্মনরতশ্চামিযস্থানে মাষান্ ত্যজেহ ॥ ৬১ ॥ নিষ্পাবাঃ শিশ্বীপ্রভেদ।. 
স্কান্॥ ৬২॥ হরতে নাশয়তি ॥ ৬৩ 4 রুচাং রুচিকরং চাতুর্শান্ত-জায়মান-ফলাদিমধ্যে নিজপ্রিঘ্ং 

শপ: জে অসমত ওপর এ কনর” সা এর ০০০০ 

নর সাল, ও এ স্পা 

অতঃপর প্রার্থনা-মন্ত্র।-হে জগ২পতে ! আপনি নিদ্রিত হইলে এই বিশ্ব-নংসারও প্রন্থপ্ত 

হয় এবং আপনি জাগরিত থাকিলেই জগ প্রবুদ্ধ থাকে । হে অচ্যুত! মহ্প্রতি প্রসন্ন হউন্। 
ররভী স্তন এই প্রকার প্রার্থন! পূর্ব্বক দেবদেবের পুরোভাগে হরিভক্তিবৃদ্ধার্থ চাত্রুমীস্ত- 

কর্তব্য ক্রিয়ার নিয়ম গ্রহণ করিবেন । 

উক্ত নিয়ম-গ্রহণের কাল নিরূপিত হইতেছে । -সনৎকুমারের উদ্তি আছে যে, ভক্তিমান্ 

হইয়া শয়নৈকাদশী ব। কর্কটসংক্রান্তি অথবা আঘাট়ী পৌরমাসী'তে চাতুন্ধাস্ ব্রত ধারণ করাই 
মানবের কর্তবা। 

উক্ত-বিময়ক মন্্।- হে. অচ্যুত! সংবংদরে ম'সচতুষ্টয় প্রকুর উত্থান যাবৎ এই নিগ্নম 
» করি" আপনি কাধের বিদ্ন বিদুরণ করুন্। ৫৯। 

অতঃপর চাতুর্মাস্ত নিয়মের প্রয়োজনীয়ত! কথিত হইতেছে ।-_ভবিষ্/যপুরাণে লিখিত 
আছে, নিয়ম ব| ব্রত অথ 1 জপ ব্যতীত চাতুরীন্ত যাপন করিলে জীবিতাবস্থাতেও সেই 
মুর্খকে মৃততুল্য জানিবে। ৬০ | 

অতঃপর চাতুন্া্ত-নিয়ম-দমৃহ। -স্বন্দপুরাণে নাগরথণ্ডে প্রকাশিত আছে যে, শ্রাবণে 
শাক, ভাদ্রে দধি, আশ্বিনে ছুগ্ঠ ও কার্তিক মানে আমিষ বজ্জন করিতে হয়। ৬১। উক্ু প্রক- 

রখেই ব্রক্মনারদ-সংবাদে লিখিত আছে, হে দ্বিজসত্ম ! ্ রহরি শয়ান হলে যে ব্যক্তি নিপ্পাব 
( একপ্রকার শিশ্বী) ও রাজমাষ ( বরবটী ) ভক্ষণ করে, চণ্ল হইতেও সেই ব্যক্তি অধিক 
নি্কষ্ট। হে মুনিসত্তম ! বিশেষতঃ কার্তিকমাসে র।জমাষ অথব! নিশ্পাব ভক্ষণ করিলে আ প্রলয় 

নরকে. পচামান হইতে হন্ব।৯২। অনার্দন প্রন্থতড হইলে যদি কালিজ্গ (এক গকার ফল), 
পটোন, বার্তাকু ও সন্ধিত তক্ষণ করা হার, তাহা হইলে নিঃসন্দেহ সপ্ত জন্মার্জিত পুণা ক্ষয়. 



৯৫০ পরী ্ীহরিভক্তিবিলাসঃ | [১৫শ বিলাদঃ। 

কালিঙ্গানি পটোলানি বৃস্তাকং সন্ধিতানি চ। এতানি ভক্ষয়েণস্ত সণ্ধে দেবে জনার্দনে। 

সপ্তঙ্নন্ার্জিতং পুণ্য হরতে নাত সংশয়ঃ ॥৬৩॥ 

রুচাং তত্তৎকালল্যং ফলমূলাদি বঙ্জয়েং | ইতি ॥ ৬৪ । 
কিঞ্চ।__ 

জপভোমাদানুষ্ঠানং নামনন্কীর্তনম্তখা ৷ স্বীকৃত্য প্রার্থয়েদ্দেবং গৃহীতনিয়মে। বুধঃ॥ 

ইদং ব্রত: ময়! দেব গৃহীত পুরতত্তব । নির্বি্ং দিদ্ধিমায়াতু প্রনাদান্তব কেশব ॥ 

গৃহীতেন্মিন্ ব্র £ দেব পঞ্চত্ং দদি বা ভবেৎ | তদ| ভবতু সপ্ূর্নং প্রস দাত্রে গ্নার্দন॥ ই ত1৬৫। 
অথ চাতুন্ধান্তরতনিয়মমাহাত্ব মূ 

বিষুরহতে ব্রহ্মনারদসংবাদে। _ 
শৃণুন/রদ কানন চাঃন্মাস্ত বতক্রিয়াঃ | | [নর্ববর্ক নরে। ভ %য। প্রয়াতি পরমাং গতিম্।৮৬ ॥ 

ব্রতানি বৈশাবানীহ মনম্তপি চিকীর্ব5: | নরন্ত ক্ষঘুমাপ্লোতি পাপং জনমশতোস্তবং ॥ ৬৭ | 

একভক্তে। নরঃ শাস্তে| নিত্যন্গায়ী দৃঢ়বতঃ | যোইচ্চয়েচ্চ তুর! মানান্ হরিং স্তাততন্ত লোকভাক্॥৬৮ 

স্তর সে হধীকেশে ক্ষিতিশীয়ী ভবেন্নরঃ। বার্ষিকান্ চতুরে। মানান্ লভতে বৈষ্ণবীং গতিম্। 
যস্থ যস্থ্ কেশবমুদ্ি্। চাঙ্্রায়ণপরায়ণঃ। চাতু্াস্তং নয়েস্তক্যা স বিষ্ুতম্মাবিশেং ॥ 

“কিকিছর্জ্মিত্যর্থ; ॥ ৬৪ ॥ এবং বর্জযানি লিখিতানি । কৃত্যানি চ সংক্ষেপতে। লিখতি জপেতি | 

অংদ্িশবাৎ পুরাণশ্রবধ'দি। স্বীকত্যেতি অন্যমাঁদতে। বিশেধেণ তত্তনিষ্নমং গৃহীত্বেতার্ঘঃ ॥ ৬৫. 

: অন্তানপি নিয়মান্ দর্শরিতুং তেষু শ্রন্থাবিশেষমূৎপাদয়িতুঞ্চ তন্মাহাত্মাং সামাগ্তবিশেষ। ভ্যাং 

লিখতি শৃ্িত্য।দিন! পদদ্বয় ইতান্তেন ॥ ৬৬1 বৈষণবানীতি ভগবতঃ শয়নে বিশেষ তন্তর গ্রে সন্ধলপ 
বিশেষে গৃহীততবাত্তন্তকিরূপত্বেন তত্তোষণান্রে বেত্যর্থ; ৷ অতএব ফলমুক্তং গ্রধাতি পরমাং গুতি- 

প্রাপ্ত হইয়! থাকে | ৬০ আরও লিখিত অন্ে, চাতুর্দান্তোৎপন্ মনোরম ফল-মূলাদির মধ্যে 
কিছু কিছু স্বীয় প্রিয় ফলমূলাদি পরিত্যাগ কর] কর্তব্য। ৬3| স্থধীব্যক্তি নিয়্মবান্ হইয়। 
জপ, হোম ও নামনংকীর্তন পূর্ব্বক প্রতৃর নিকট ( বক্ষামাণন্ধপে ) প্রার্থনা করিবেন-হে 

ভগবন্! ভবদীয় পুরোভাগে এই ব্রত গ্রহণ করিলাম, হে বিঞে | ত্বদীয় প্রসাদে ইহা নিরা- * 

পদে ন্ুসম্পন্ধ হউক্। হে গ্রভো! হে জনার্দন! ব্রত গ্রহণ দি মবতু। হইলেও আপনার 
অন্ুগ্রে উহ! সুণিদ্ধ হটকৃ। ৬ | 

অনন্তর চ'তুর্ধাস্ত ব্রতের নিযমম হাত্বয কথিত হইতেছে। বিশে ্রন্ম-নারদসংবাদে 

লিখিত আছে, হে দেবর্ষে ! সম্যক প্রকারে চাতুন্মান্ত ব্রতের ক্রিয়াসমূহ আকর্ণন কব। 
ভক্তি সহক্রে এ সমস্ত ক্রি সম্পাদন করিলে পরম! গতি লাভ হয়। ৬৬। নে মনেও 

এই সকল বৈষ্ববত্রত হুষ্ঠানের বদন! করিলে শতজন্নার্জমিত পাতক বিদুরিত হইয়। যায়। ৬৭। 
একভক, শান্ত, নিতান্সায়ী ও দৃঢ়ব্রত হইয়! মাপচতুষ্টয় জনার্দ'নর অচ্টনা করিলে হরিধামে 
প্রস্থান করিতে পারে। ₹৮। বৎসরের চ।রিমাস ভূতলে শয়ন পূর্ত্ক জনার্দানের পূজা করিবে 
বৈষ্ণবী গতি প্রাপ্ত হওয়া! যায়। হরির উদ্দেশে চান্্রায়ণপর হুইয়! চাতুর্ণাস্য অতিবাহন 
করিলে হরিছেহে প্রবিষ্ট হষ্টতে গারে। ভবিয্যোন্তরে তগবন্যৃখিতির-সংবাদে লিখিত আছে, 



১৫শ বিলাসঃ। ] সীত্ীহরিভক্তিবিলানঃ | ৯৫১ 
ভৰিষোত্তরে ভগবদয ধিষ্টিরসংবাদে - 

চতুরে! বার্ধিকান্ মাসান্ দেবস্তোখাপনাবধি। স্ত্রী বা নরে। বা মন্তুক্তো ধন্ধারধ হুদুঢ় বত: । 
গৃহীয়ান্সিয়মানেতান্ দ্জধাবনপূর্ববকম্। তেষাং ফলানি বক্ষ্যামি তৎকর্ত ণাং পৃথক্ পৃথক্ | 

মধুরস্বরসম্পন্লে! ভবেল্লবণবর্জনাৎ। লভতে সম্ততিৎ দীর্ঘাং তৈলন্ত পরিবজ্জ'নাং ॥ 

অভ্যঙ্গবর্জনাং পার্থ হ্বন্দরাঙ্গঃ প্রজায়তে ৷ পকতৈলপরিত্যাগাচ্ছক্রনাশমবাপ্ু যাৎ ] 

মধুকতৈগত্যাগেন নৌভাগ্যমতুঙ্গং ভবেং। পুশ্পৌপভোগত্যাগেন স্বর্গে বিদ্াধরো ভবেৎ॥ 
যোগাভ্যানী ভন্দযস্ত স বরক্ষাপদমাপু য়াং। কট ম্নতিকুমধুরক্ষারকাষায়জান্ রসান্। 

যো বজ্জয়েৎ সবৈরূপাং নৈগদ্ধ্যং নাপু.য়াৎ কচিৎ | তাখ্থলবর্জীনান্তোগী অপকাদোইমলো! ভবেৎ। 
পাদাভ্যঙ্গশিরোভ্যঙ্গপরিত্যাগাচ্চ পার্থিব । দীপ্রিমান্ দীপ্ুচরণো মধুক্ষৌদ্রে পরিতাজেৎ। 
দধিদুপ্ধতক্রনিয়মাদেগালোকং লভতে নরঃ| ইন্দ্রাতিথিত্বমায়াতি স্থাপীপাকবিবর্ নাৎ | 

লভেচ্চ সন্ততিং দীর্ঘাং ভাপপক্কণ্য বঙ্নাঁৎ। ভূমৌ প্রস্তরশায়ী চ বিষ্ষোরচ)রো। ভবেৎ। 

সদ। মুনিঃ সদা যোগী মধুমাংসসা বর্জনাৎ। নির্বব্যাধিনরুগোজন্বী সুরামদ্যবিবর্জলাৎ | 
একাস্তরোপবাসেন ব্রক্ষপ্গোকে মহীয়তে । ধারণান্নখলোমানাং গঙ্গাক্সানং দিনে দিনে ॥ 

মৌনত্রতী ভবেদযস্ত তস্যাজ্ঞাঞ্থলিতা ভবেং। ভৃমৌ ভূঙ.ক্তে সদঘ। যস্ত স পৃথিব্যাঃ পতির্বেৎ। 

নম! নারায়ণায়েতি জণ্ু1 দানশভং ফলম্ ॥ ৬৯ ॥. 

মিত্যাদি॥ চতুরো মাসান্ যো হরিমর্্য়েহ ॥৬৮ ॥ দানশতং বছুলদানমিত্যথ: ॥ ৬৯॥ ভাজনং 

কি নর, কি নারী, থে কেহ হউক্ না, র্ার্থ মন্তজিনিষ্ঠ ও দৃঢত্রত হইয়া প্রভুর উত্থান যাবং 

বৎসরের চারিমাস দশনধাবনাস্তে এই সমস্ত নিয়ম ধারণ করিবেন। যেব্যক্তি এই সমস্ত 

নিয়ম ধারণ করে, সেএঁ সফল নিয়মে যে যে ফল প্রাপ্ত হয়, তাহা পৃথকৃরূণে বর্ণন 

করিতেছি । চাতুর্দাস্য নিয়ম ধারণ পূর্ববক লবণ ত্যাগ করিলে কঠম্বর মধুর হয়, ট5ল ত্যাগ 

করিলে দীর্ঘ (বন) সম্ততি লাশ করিতে পারে । হে পার্থ! ঠলাভ্যঙ্গ ত্যাগ করিলে দেহ 

স্বর হয়; পক তৈল বর্টীন করিলে অরাতি নির্মল হইয়। থাকে 7 মধৃক-তৈল (মাহুয়া 

ফলজাত তৈল ) বজ্ন করিলে বিপুল সৌভাগ্যের ঈশ্বর হয়? কুন্থম সম্ভোগ ত্যাগ করিলে 

. স্থরপুরে বিদ্যাধর হইতে পারে; এবং ধিনি ষোগশিক্ষার রত হন, তাহার ব্রন্ষপর লাভ হয়। 

কটু, আন, তিক্ত, মধুর, ক্ষার-ও কষায় রসনমৃহ ত্যাগ করিলে কদাচ বিরূপত। প্রাপ্ত হইতে 

হয় না এবং তাহার অবয্নবে দুর্গদ্ধও জন্মিতে পারে না। তাম্বল ত্যাগ করিলে ভোগী হয় । 

এবং যে বাকি অপ ভোজন করেন, তিনি নির্শলত। গ্রাপ্ত হন। হেনৃপ! পরদেব মস্তকে 

তৈলমর্দন রঙ্ন করিলে দীন্তিশালী হইতে পারে ; এবং মধু ব! ক্ষৌন্র ত্যাগ করিলে দীপ 

হয় অর্থাৎ তাহার চরপদ্য় দিবা শোভান্বিত হইয়া পাকে । দি ছুগ্ধ ও তত্র বর্জন করিলে 

গোলোকধাম প্রাপ্ত হয়; স্থালীপক ত্যাগ করিলে দ্েবরাজের আতিথ্য লাত করিতে পায়ে; 

অগ্নিপক বর্জন করিলে দীর্ঘ সম্ততি লাত হয়? ধর!শযায় বা! পাহাগতলে শয়ন করিলে হুরিয় 

অচ্চর হইতে পারে, বধু বা মাংস ভ্যাগ করিলে নি্স্তর মুনি ও যোগী হয়। সুর] বা মনা 



৯৫২ শ্ী্লীহরিভক্তভিবিল।সঃ | | ১৫শ বিলীস/। 

পাদ।ভিবন্দনাদ্বিফ্রোর্বেদেগদ।নগ্গং ফলম্। বিষুপাদা,জস্পর্ণাৎ কৃতকত্যো। ভবেম্রঃ ॥ 

বিষ্োদে বালয়ে কুর্যযাদুপলেপনমাজ্জনে । কল্পস্থায়ী ভবেদ্রাজ। স নরে। নাত সংশয়ঃ ॥ 

প্রদক্ষিণন্রমং কৃঙকা যন্ত্র স্যাৎ স্থতিপাঠকঃ। হ্ংসযুক্তবিমানেন স চ বিষুণপদৎ ব্রজেং ॥ 

গীতবাদাকরো বিষ্যোর্সন্বর্বলোকম প্রয়াৎ। নিত্যং শ'স্রবিনোদেন লোকান্ বন্ধ প্রবোধয়েখ। 
স ব্যাসরূপী ভগবানস্তে বিষুপুরং ব্রজেৎ। পুষ্পমালাকুলা: পুজাং কৃত্বা বিষ্কোঃ পুরং ব্রজেৎ ॥ 
কৃত্ব! প্রোক্ষণিকং দিব্যং স্থানম্গ্ররদাং লভেৎ। তীর্থ দিধু কতন্াানে। নির্মলং দেহমাপু,য়াৎ 
গঞ্চগব্যাশনাৎ পার্থ চান্্র(য়ণফলং লভে। একভক্তাশনান্লিত্যমগ্রিহোত্রফলং লভেৎ ॥ 

নক্তভোজী সমগ্রন্ত তীর্ঘযাত্রাফলং লভে। অযাচিতেন চাপ্রোতি বাপীকৃপ প্রপাফলম্ ॥ 
০০ ষঃ স্থায়ী ব্বর্গে নরে। ভবেৎ। নিত্যন্গারী নরে। যস্ব নরকং মন পশ্যতি॥ 

ভাজনং বজ্জয়েদথস্ত সন্নানং পৌন্রং লভেৎ ॥ ৭* | 

পত্রে যে। নরে। ভূঙ.ক্কে কুরুক্ষেত্রফলং লভেৎ। শিলায়াং ভোজনং নিত্যং ভবেৎ ন্নানপ্রয়াগজম্ ॥ 

যামহ্বয়জলত্যাগা্ রোগৈঃ পরিভূ্তে। এবমাদিব্তৈঃ পার্থ তুষ্টিমায়াতি তোধিতঃ ॥ ৭১॥ 

 কাংসাপাতং ॥ ॥ ৭ ॥ এবমাদিত্রতৈত্তোধিতঃ মন্ শ্রকেশব ইতি শেষ: ॥ ৭১ ॥ তমেব বিশিন 

ত্যাগ করিলেব্যাধিহীন, রোগহীন ও মহাতেজা। হয় ; এক দিন অন্তর আহার করিলে ত্রন্মধামে 

সম্মানের পাত্র হইয়া থাকে; নখ ও লোম ধারণ করিলে অহরহ: গঙ্কামান-কল 

প্রাপ্ত হওয়া খান; যৌনভাঁব ধারণ করিলে তদীয় আজ্ঞ। কদাচ স্থলিত হয় না; 

মৃত্তিকোপরি থয স্থাপন পূর্বক আছার করিলে অর্থৎ পাত্র ত্যাগ করিলে ধরার আধিপত্য 

প্রাপ্ত হইতে পারে এবং 'নমে। নারায়ণায়* মন্ত্র জপ করিলে শতদ।ণের ফল প্রাধ্ধ হয়। ৬৯। 

শ্রীহরির'চরণ বন্দন করিগে গোদানজ ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়, হরির চরণকমল স্পর্শ করিলে 

কতকত্য হওয়। যায়; হরিমন্দিরে উপলেপ প্রদান ব৷ মর্দন করিলে নিঃসন্দেহে আকল্পকাল 

নুপতিপদে প্রতিষ্ঠিত থাকে) ভ্তব পাঠ করিতে করিতে ঝরত্রয় প্রদক্ষিণ করিলে হংসযানে 

আরোহণ পূর্বক হুরিধামে প্রস্থান করে, হরিমন্দিরে গীত বা বাস্তধ্নি করিলে গন্ধর্বলোকে 

গতি হয়; প্রত্যহ শাস্্রামোদ দ্বার! মানবগণকে প্রবোধ প্রদান করিলে সেই. ব্যাদন্পী 

তগবংস্বরূপ ব্যক্তি অস্তিমে হরিধামে গ্রস্থান করেন। কুম্মমাল্য হ্বারা হর্চন! করিলে হরিধামে 

গতি হয়। হরিমন্দিরে প্রোক্ষণ করিলে অগ্গরাধামে প্রয়াণ করে; তীর্থ গ্রভৃতিতে গান 

করিলে শরীর বিমল হয়। পঞ্চগব্য মেবন করিলে. চান্দ্রায়ণ-ফল লাভ করা যায়? প্রত্যহ 

একভক্জ হুইয়। থাকিলে অগ্নিহোত্রের ফল প্রাপ্ত হইতে পারে; রাত্রিতে ভোজন করিলে 

নিখিল তীর্ঘবাত্র।র ফল হইয়া থাকে; অযাচিতভাবে দ্রব্য আহার করিলে বাণী-কুপাদিদানত 

পুণ্য প্রাপ্ত হওয়া যায়; দিবসের ষষ্ঠভাঁগে আহার করলে সুরধামে স্থায়িত্ব লাভ হয়) নিত্য- 
সামী হইলে কদাচ নিরয় দর্শন করিতে হয় না; এবং পাত্র ত্যাগ করিলে পুকরত্ানের ফর 

লাভ হয়। ৭*1. পে ভাহার-ব?িলে কুক্ষক্ষে তরফ লাভ হয় গ্রতিদ্িন পাষাণতগে, আহার 
করিলে প্রয়াগন্সানের ফল হইয়া থাকে; প্রতিদিন যামধয় জল বক্ন করিলে কোগ আক্রমণ 



১৭শ বিলাসঃ। | শীশীহরিভক্তিবিলাসঃ | ৯৫৩ 
কিঞ।-যোগনি্র।ং সমালম্বয শেষাহিশয়নে স্বপন্। ক্ষীরোনতোয়বীচ্যগ্েধৌ তপাদঃ সমাহিত; ॥ 

লম্্ীকরাগ্ব জৈ: লক্ষি 'জ্যমানপদদ্বয়ঃ ॥ ৭২ ॥ 

তম্মিন্ কালে চ মন্তুক্জো যো৷ মাসাংশ্চতুরঃ ক্ষিপেৎ ৷ 

ব্রতৈরনেকৈনিয়মৈ: পাগুব্রেষ্ঠ মানবঃ। 
করস্থায়ী বিষুঃুলোকে ভবেগান্তাত্র সংশয়ঃ ॥ সত্যাং ব্রতসমাপ্ো চ শ্রীকৃষ্ণ প্রলাদতঃ। 

যদযদ্দানাদিকৃতাঞ্চ লেখ্যং তত্চ্চ কার্তিকে ॥ ৭৩॥ 

্বত্বাথ ক্ণমভ্যর্চ্য প্রসাগ্ঘ চ পুনঃপুনঃ। শেষং শঙ্ধোদতীর্ঘে চ স্বীকুর্ধযাদৈধবৈ! সহ ॥ ৭8 ॥ 

গীতনৃত্যাদিন। দেবং পরিতোয্যাথ বৈষ্ণবান্। সংপুজা নরযানেন দ্বেবং শ্বালয়মানয়েৎ ॥ 

প্রভোর্নীরাজনং কৃত্ব। বিসর্জ্য বত বৈষণবান্। নিবে স্বাসনে দেবং শয়ীত ভূবি তং ম্মরন্। 
এব কুর্ববতো! মাসাংস্চতুরো যাস্তি বে হুখম্। অন্তথ! প্রভবেদ্দ,খমনাবৃষ্টিশ্চ জায়তে ॥ 

তথা চ ভবিষ্যে।-- 

মিথুনস্থে সহন্র।ংশৌ ন স্বাপয়তি যে৷ হরিম্। বৈষণবৈঃ সহ রা হুনাবৃষটস্দা ভবৈৎ | 
কিঞ্চ ভবিষ্যোত্তরে।-_- 

যে! দেবশয়নং পার্থ অগ্রমোদ্ত সমাঁচেত। উত্ানং বাপি কৃষন্ত দ হরেলোঁকমাপ্র,য়াৎ ॥ ৭1 
পপ পান শ্ািপিশীী তত - -্ীশিসসপিশ শা শশা ১১৬১৬ 

যোগেতি সার্দেন। লমাহিতঃ যোগনিদ্রামাস্থিত: ॥ ৬২ ॥ কার্ভিকে কার্তিককৃতালিখনে 1৭৩1 

স্বত্ব শ্রীব্রদ্ষস্তত্যাদিতিঃ স্ততিং কৃত্বা। অভ্যর্য্য স্বন্তযস্ত্ব বিশ্বন্তেত্যাদি সংগ্রার্থ্য। গ্রসান্ত 

বিচিত্রার্থবচনৈঃ প্রসন্নং ক্ত্বা। শেষং ভগবছুচ্ছিষ্টমহাপ্রসাদ*পুষ্পচন্দনারদিকং। শখ্োদকং 

তীর্ঘঞচ '্ীচরণোদকং ॥ ৭৪ ॥ অনুমোগ্য হৃষ্টে! টিক যন্থ। | ০০০০ যঃ 

কুরয্যাদিতি ॥ ৭৫॥ 

করিতে পারেন না। হে পার্থ! এই প্রকারে ব্রত সু রর জনার্দনের সন্তোধ 

সাধন করিলে তিনি প্রীত হইয়া থাকেম। দেবদেব গ্রীহরি যোগনিদ্রাগত হুইয়া| শেষ- 

শধ্যায় শম্নান হইলে গভীর স।গরের জল গ্রবাহ্ দ্বার তদীয় পদযুগল প্রক্ষালিত ও কমলার্দেবীর 

স্থকোমল করকমল ঘ্বার৷ চরণপদ্য স্থমাঞ্জিত হইয়া! থাকে । ৭২। হেপাগ্নন্মন! মঞ্তক্ের 

মধো ধিনি এ সময়ে নানারপ ব্রতনিয়ম অবলম্বন পূর্বক চারিমাস যাপন. করেন, তীহাকে 

নরশ্রে্ঠ বলিস্বা জানিবে। শ্রীহরির প্রসাদে তদীয় ব্রত শেষ হইলে তিনি নিঃসন্দে এক 

বরকাল হরিধামে নিবসতি করেন। অন্তান্ত যে সমস্ত দানাদি ত্রিয়া আছে, কার্তিক ব্রত- 

প্রসঙ্গে তানা বর্ণিত হইবে। ৭৩। তৎপরে শ্রীহরির স্ব ও অর্চনা করিয়! পুনঃ পুনঃ তাহার 

প্রসন্নতা সাধন পূর্ববক বৈধবগণ সহ মিলিত হয়া মহা শ্রপাদ ও চরণোদক স্বীকার করিবে । ৭৪। 

'দীত ও-নৃতয প্রভৃতি সবার] গ্রভূর তুষ্টি সম্পাদন এবং বৈষ্ণববর্গের সম্মান প্রঘর্ণন করিয়া 

শিবিকাযোগে প্রভৃক্ষে নিঙ্গনিকেতনে আনয়ন করিবে । . প্রভুর আরাজিক সম্পাদনাতে 

ইবধধসণকে বিদার দিদা স্বকীয় আসনে দেবকে শয়ন করাইবে এবং হরি স্মরগ করত. খবয়ং 

ভূলধ্যায় শয়ন করিবে । এইরূপ বতা্ষ্ঠান করিলে চারিমাল সানন্দে অতিবাহিত - হয। 



৯৫৪ শ্রজ্হরিভক্তিবিলালঃ। [ ১৫শ বিলানঃ। 

ক অথ আাবপকৃত্যম্। 

গৌত্তমীয়ে ।-- 

আবণে মাপি কৃষ্ণং ত পুটপৈঃ কেতকমস্তুবৈ: | চন্তর চন্দন-কম্ত,বী-কুসকমাদি-স্বাসিতৈঃ। 

এলা-লবঙ্গ কক্কোল-ফলানি বহুধার্পয়েৎ ॥ ইতি। 

পবিত্রারোপণং কুরধ্যাদ্দাদস্ঠামূষিতর্পণম্। পোৌঁমাস্থান্ত কবর্বাত ততুবিধানতঃ ॥ ৭৬॥. 
অথ পবিভ্রায়োপণমূ। 

শ্রাবণ সিতে পক্ষে ঘাদস্াং বৈষবৈধুদ1 । কর্তব্য; কষ্ণদেবস্য পবিভ্রারোপণোৎ্সবঃ ॥ 
অথ তন্নিত্যত]। 

বহচগিপিষ 1 
স ম্ব'তঃ সর্বতীর্ঘেষু সর্বযজেষু দীক্ষিত:। হরিশ্চ গ্রীতিমাপ্রোতি যঃ পবিত্রং সমাচরে ॥ ৭৭॥ 

বিখিন! ানদৃষ্টেন যে যো ন ু ধ্যাৎ পবিজ ফস্। হরস্তি রাক্ষসান্তন্য বর্ষপঞ্ধাদিকং ২ ফলম্॥ ৭৮। 
সপ সপ ০ শপ পপ পর ক 

াদস্তাং ভগবন্তঃ পবিজ্রারোপণং কুধ্যাং। পৌরসমাসতাঞ্ খববিতর্পনং কর্ধ্যাং। তত্র তত্র পবি- 
জারোপণে খধিতর্পণে চ যৎ শাস্বোক্তং বিধানং প্রকার্ঃ তেন ॥ ৭৬॥॥ 

গ্রথমং শ্রীভগবং্গ্রীণনত্বাক্লিতাতাং দর্শয়তি স জাত ইতি ॥৭৭॥ অকরণপ্রত্যবায়দ্বারা 

নিত্যতাং লিখতি বিধিনেতি ভ্রিভিঃ। আরিশবেন জপহোমাদি। ফনমিতি ভগবৎপৃজাদেঃ। 

অতএব ফলরূপত্বাং॥ ৭৮ ॥ পবিক্রোপাখানং চেদং। নাগরাজন্য বাস্থকেত্রাতা শ্ীপবিজ্র- 

নচেৎ ছুঃখ ও অনাবৃষ্টি-নধ্চার হুইয়। থাকে । ভবিষ্গুতাণেও লিখিত» আছে, দিবা+র মিথুন- | 

রাঁশিস্থ হইলে বৈষ্ণবগণ সহ মিলিত হইয়! হরিকে শয়ন না! করাইলে অনাবুষ্টির উৎপত্তি হয়। 
. ভবি্ষ্যোত্বরেও লিখিত আছে, হে পার্থ! দিনি দেবশয়নে হষ্ট হইয়। তাহাতে অ্থমোদন বা 

জার উত্থান করেন, তিনি হরিধামে প্রস্থিত হন। ৫ । 47 
' অনন্তর শ্রাবণক তা।-_ গোৌতমীয়মন্ত্রে লিখিত আছে, শ্রাবণমাসে ঈ্ঘরকে নি চচ্ন, 
রী ও কুস্কুমা্দি ছার স্থরভীকৃত ক্তেকীপুষ্প দ্বারা অর্চনা করিয়া এল৷ লবঙ্গ কক্কোল 

রভৃতি নিবেদন করিতে হয়। যখাষথ শাস্্রবিধি অনুসারে শ্রাবণের ঘাদশীদিনে পবিজ্রারো- 

পণোত্মব ও পৌর্দমাসীতে খধিতর্পণ করিবে । ৭১। | 

তঃপর পবিত্রারোপণ বর্ণিত হইতেছে ।”্-শ্রাবণী শুরু] হবাদশী তিথিতে খৈফবগণ জীককের 

০ আনন্দ সহকারে পবিত্রারোপণোৎসব করিবেন । 

পবিত্রারোপণোৎমবের নিত্যতা কথিত হইতেছে ।--বহ্বচপরিশিষ্টে লিখিত আছে, ধিনি 
পবিভ্র আচরণ করেন, তাহাকে সর্ববতীর্ঘনাত ও সর্বধজদীক্ষিত জানিবে এবং প্রহরি তত্প্রতি 

সন্তষ্ট থাকেন। ৭৭। শান্দ্রবিধানানুমারে পবিস্রারৌপণ ন। করিলে রাক্ষসের! তদীয় বারধিকী 

পৃল্লা.ফল হরণ করে। ৭৮| যোগনারে পবিজ্রোৎপত্তি উপাখ্যানে নাগরাজ পবিত্রের প্রতি 
রুজের.বরদান প্রসজে লিখিত আছে যে, তুমি মংবর্তৃকও সম্মানিত, স্থতর়াং. বাহার! তোমায় 
প্রতি বহমান প্রদর্শন ন! করে, নিঃসন্দেহ তাহাদিগের কৃত.জগহোমাধির ফল তৌমাকে. প্রা 



১৫শ বিাস: . ] শ্ীশ্ীহরিভক্তি বিলাসঃ। ৯৫৫. 

যোগসারে পবিভ্রে!ৎপত্রযপাখ্যনে নাগর:ক্পবিত্রং প্রতি রুত্রেণ বরদানম্।-- 
যে ত্বাং ন বনু মন্যস্তে যথ! সম্ভাবিতে। ময়! । 

জপহোমাদিকং তেষাং ফনং ত্বামেতু নিশ্চয়াৎ ॥ ৭৯ ॥ 
বিষুঃরহন্তে ।_ 

_ন করোতি বিধানেন পবিভ্রারোপণন্ত যঃ। তন্ত সাংবংসরী পৃঙ্জা নিক্ষলা মুনিস বম ॥ 

তম্মাস্ুক্তিসমাযুক্ৈরৈর্বিষুঃপরায়টৈ: | বর্ষে ব্য তু কর্তব্যৎ পবিভ্রারোপণং হবেঃ ॥ ৮০ ॥ 

অথ পবিস্রঃরোপণমাহা্মম। 

তত্র বৌধায়নঃ।__ 
যাবৎ স্থবং পবিত্রশ্ত তাবৎ স্বর্গে মহীয়তে । মামুরারোগ/মৈশ্ব্ধ/ং বিপুলং তন্য বদ্ধতে ॥৮:॥ 

মহাসংহিতায়াম। _ | 

সংবৎসরেণ যা! পূজা কতা বৈ মস্ত্রণা দিজ। পবিভ্রদানাৎ পূর্ণ স্তাধিত্যাহ ভগবান্ হরিঃ ॥ 

বিষু্রহন্তে |-_ 

পবিআরোপণং বিষ্ণোভূক্তিমুক্তি প্রদ য়কম্। স্্ীপুংকীর্তিএদং পুণ্য স্থুখসম্পদ্ধনাবহম্ ॥ ৮২ 
পেশ ০ হট খা পর ভা অপ লি অন পর সস শত ০ ৮ পে 

নামা নাগবরো! ভক্ত শিবমারাধা সন্তষ্টে চ তশ্মিন্ বরমমাচত, ত্বংকঠভূষণতাং প্রাপ্য" 
মিতি। ততশ্চ পরমসন্ধষ্টেন শ্রীশিবেন তথা স্বীরুত্যে।ক্তমিদম্ত এবং সর্ববেষামেব দেবানাং 
কভূষণতাং ত্রজ। তত্তং-সেবকৈঃ সর্ববেরপি স্বন্বেইদেবে ত্দাকারত্বেন পবিভ্রাণি নির্ায়া- 
রোপ্যস্তামন্তথা চ মহান্ দোষোইস্তিতি। তদদেব লিখতি যে ত্বামিতি ॥ ৭৯ ॥ বর্ষে বর্ষে কর্ণব্য- 

মিতি বীগ্পাবিধিদ্ধার। নিত্যতোক্ত1; বসন্তে বসন্তে জ্যোতিষ। যজেতেতিবৎ। তত্র চ বিষুণ- 

পরায়ণৈরিতি বৈষ্ণবানামাবশ্ত কতমমিতি বোধিতং ॥ ৮০ 

মহীয়তে পুজ্যতে পবিভ্রারোপকঃ ॥৮১ ॥ স্ত্রীপুংসোঃ আ্ীপুংসয়োর্ম্পত্যোঃ কীর্ধি প্রদৎ | 

যন্বা স্্ীণাং পুংসাঞ্চ কীর্তি প্রদমিতি। বৈষ্ণবীভিঃ স্ত্রীভিরপ্চবিষ্ণোঃ পবিভ্রারোপণং কার্ধ্যমিতি 

অভিপ্রেতং ॥ ৮২ ॥ পুণ্যানাং মধ্যে পণ্য পরমশ্রেষ্ঠমিত্যর্থঃ। এব পবিভ্রং নাম নিরুক্তং ॥ 
পপ 

হউকৃ। ৭৪৯। বিষুণরহস্যে লিখিত আছে, হে খধিসত্তম ! শান্্রবিধানে পরিত্রারোপণ ন। করিলে 
বার্ষিকী পুজ| বিফল! হয়। ন্ৃতরাং ভক্তিমান্ হইয়া! বর্ষে বর্ষে শ্রীহরর পবিভ্রারোপণ করা 

হরিপরায়ণের কর্তব্য । ৮৪। | 

অনস্তর পবিআ্ারোপণখাহাত্ম্য কথিত হইতেছে ।__বৌধায়ন বলিয়াছেন, যাবৎ পবিত্রের হুর 
বিস্তমান থাক, তাবৎ হথরস্থরে সম্মানলাভ হয় এবং দীর্ঘায়ু, নীরোগতা ও বিদুল এই্বর্য লাভ 

হইয়া থাকে । ৮১। মহাসংহিতায় লিশিত. আছে, হে তরক্ষন্! ভগবান্ হরি স্বয়ং বলিয়াছেন যে, 

পবিত্র দান করিলে লাধকের সংবংসরক্কত প্জা-ফল নিন্ধ হয়। বিস্ুধরহস্তে লিখিত আছে, হরির 
পবিজাছোপণ তুক্তি-সুকতি-গ্রদ, নরনারীগণের যশো বৃদ্ধিকর, পুণান্বরূপ এবং সুখ, সম্পদ্ ও 

ধনবৃদ্ধিকর। ৮২। পবিনবারোপণ পুণাসমূহেরও পুণ্যস্বর্ূপ ও নিখিলপতকনাশন, এই হেতু উহ! 



৯৫৬ প্রীপ্নীহরিভক্তিবিলাসঃ | [১৫খ বিজসঃ। 

পুণ্যানাস্ত তথা পুণ্যং সর্ববপাপহুরন্ত বৈ । পবিভ্রারোপণং তন্মাৎ পবিত্র পরমং স্বতম্ ॥ ৮৩ 

সংবৎসরেণ যে! ভক্ত্য! সম্ভার্চয জনার্দিনম। যং ফলং সমবাপ্নোতি পবিভ্রারোপণেন তৎ॥ 

কিঞ্চ।-- 

পাবয়ত্যেনসে! নিত্যং ভ্রায়তে ভববন্ধনাৎ । পবিত্রং তেন বিখ্যাত ব্রাঙ্গং কেজোইভিধীয়তে 1৮৪ 

বিষ্ণাখ/য়া তু বিখ্যাতং তদ| লোকে বিধীয়তে ৷ স এব সথররূপেণ যজ্ঞেশঃ কর্দণাং প্রভুঃ1৮৫। 
তদেব ব্রিগ্ুণীস্থত্রং ততং নারায়ণাখায়া ৷ ত্রিদেবাত্ম। তিবেদাত্ম! আরক্ষরঃ প্রণব: স্তঃ ॥ ৮৬॥ 

তত্র বৌধায়নাছ্যুক্তঃ পবিত্রারোপণে বিধিঃ। সম্মতে। বিহযাং কৃষ্ণার্চ নে যোহত্র স লিখ্যতে।৮৭॥ 
অথ পবিভ্রারো শণরবিধিঃ | 

লৌবর্ণেরাজতৈস্তাৈ: জৌমৈ; সৃত্রৈস্ত পান্মিকৈ:। কার্পাদৈব1 পবিজাপীযাযন্ত কাশৈঃকুশৈরপি ৮৮ 

৮৩ ॥ বিশেষতন্তদেব নির্ববক্তি পাবয়তীতি। যতস্ত যতস্তদ্ব ক্ষ পরব্দ্ষময়ং তেজ  ইত্যভিতো লীয়তে ॥ 

৮৪ ॥ এবং বনমালাদিবন্তগবত: প্রত্যঙ্গরূপেণ তদভেদতাং দর্শয়ন্ মাহাত্মাবিশেষমাহ বিষ)1- 
খায়েতি য়েন। তত্র হেতুঃ স এবেতি ॥ ৮৫ ॥ ত্রয়াণাং গুণানাংসমাহারঃ ত্রিগুণী তন্ময়ং সুত্রং। 

ঝিুণত্বে কারণমাহ ত্রিদেবেতি। ত্রয়ে৷ দেব! ক্র্ধাগ্ঠান্তদাত্বকঃ। এবং প্রীবৈকুঠলোকে 

ভগবস্তুষণত্ডেন নিত্যসিদ্ধমেব পবিত্র শ্রীমহেশ্বরাপেক্ষয়া শ্রীবৈঞুবানাং ভক্কিবিশেষেণ ব্রিগুণী- 

কত-্নিরশিত গৰিষে শূরডে স্বয়ং ভগবানিবাধিষয়াত্রাপি শ্রীভগবনস তেঁভূিণতাং প্রয়াতীতি 

বোদ্ধব্যং। অতএবাবাহনমন্ত্রে বিধুঃলোকাৎ পবিব্াগ্য আগচ্ছেতি॥ ৮৬॥ বিদুষাং সম্মত 
ইতি সম্প্রদদায়ভেদেন বিবিধঃ স্তানতত্র শাস্তাভিজসম্পরদায়াহমতো! বিধির লিখাত 

ইত্যর্থ; ॥ ৮৭ | 
সৌবর্ণাদীনাং স্থত্রাণাং মধ্যে পূরববপূর্ববা ভাবে পরৈঃ পরৈরিতি জেঞনমূ । তত্র ক্ষৌমৈঃ কী 

পান্ধিকৈ: পল্মস্থত্রৈ: ॥৮৮ ॥ অথ কার্পাসিকেধু কঞ্চিঘিশেষং দর্শয়ন আদৌ পবিত্রনির্দাণবিধিং 

পরম পৰি বলিয়া উক্ত হইয়াছে ।৮৩৷ ভক্তিমান্ হস সংবৎমর হরিপুজা করিলে যে ফল হয়, 

পবিহারোপণ করিলে সেই ফল প্রাপ্তি হওয়া যায়। আরও পিখিত আছে, পাঁপের বিশোধন 

পূর্বক পবিভ্রতা বিধান করেন এবং সংলারপাশ হইতে উদ্ধার করেন, এই হেতু পবিত্র নাম 

প্রসিদ্ধ হইয়াছে, উহ পরবরদ্ধের তেঙ্গ বলিগন! প্রথিত। ৮৪ সর্ববকর্ণের প্রত যজেশ্বর সুরকূপ 

ধারণ করিয়াছেন, এই হেতু পবিত্র বিষু নামে অভিহিত হইয়া থাকে। ধিগুণিত স্থত্ত নারায়ণ 
নামে গ্রথিত হওয়াহেই এই পবির ব্রহ্মাদি স্থরবয়, সামাদি বেদত্রয় ও ত্রিবর্ণাআক প্রণব 
বলিয়া গতিহিত হইন্! থাকে । ৮৬। পবিত্রারোপণ-বিষয়ে বৌধাঃন প্রভৃতি কর্তৃক কথিত যে 
সকগ বিধান কষ পূজায় স্থধীগণের অনুমোদিত, এখানে তাহাই বিবৃত হইতেছে 1৮৭%.। .. 

জনস্তর পবিস্রারোপণবিধি বর্ণিত হইতেছে :--্বর্ণ, রৌপ্য, তাজ, পট, "দম, কার্পাস, কাশ 

ও কুশনিশ্মিত সুত্রই পবিত্র বলিয়। পরিগণিত । ( এই সমস্ত ক্রমান্বয়ে উত্তরোত্তর গ্রা্ছ অর্থাৎ 
বর্ণের অভাবে রৌপা, রৌগ্যের অভাবে তাত, তাক্রের অভাবে পট্ট এই প্রকারে গ্রহণ করিতে 
হয়)।৮৮। পবিভ্রভাবে বিগ্রকন্ঠাকর্তৃক কর্তিত বিশুদ্ধ কার্পাপসথতর আনয়নপূর্্বক জিগুণীকৃত 
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তত্র কার্পাসিকং সং ব্রা্মণীকর্তিতং শুভম্। আনীয় ত্রিগুণীকত্য পুনস্থি গুয়েৎ শুচিঃ ॥ ৮৯ ॥ 
পঞ্চগব্যেন তং প্রোক্্য প্রক্ষাল্য গুচিনাুনা। মূলেনাষ্টোত্রশতং মন্ত্েণোধাভিমন্্রঘেৎ ॥ ৯০ ॥. 

্রীণি সাষ্ শতেনান্ত তশ্যার্দেনান্ত চার্ধতঃ। জানৃরুনাভিদানি পৰি ঘাণাচরেৎ গ্রভোঃ ॥ ৯১ ॥ 
যা দংশৎ গরন্থযন্তেষামাস্তে কাধ্যাত্্ মধ্যমে । চতুর্বিংশতিরত্ত্যে চ দ্বাদশ গরন্থয়ে। বুধ; ॥ ৯ ॥ 
অনুষ্ঠপর্বমা হস্ত কুরধ্যাদ্গ্রস্থিমথোভ্তমে । তাদর্ধং মধ-মে কুর্ষণাত্তদর্ধধ কনীয়সি ॥ ৯৩॥ 

এস্থীন্কৃর্বী5 সর্ব স্বৃত্তান্ স্থমনোহরান্ । নবৈবিষমনংখ।কান্ স্থান কুর্বাত কুরচিৎ।৯৪- 

লিখতি তত্রেত্যাদিন! । ত্রাঙ্মণা ্রাঙ্গণকুমার্্য হুশীলয়া। বা৷ বিধবয়। ন তু শূত্রয়া ছুঃীলয়। বা 
কর্তিতং। শুতম্ উত্তমং লিখিতন্ত।য়েন কর্তিতং স্বতশ্চ অনতিস্থৌল্যাদিনা | শুচিঃ স্বানাদিন। 

পবিজরঃ সনু॥ ৮৪ ॥ তৎ নবগুনীকক তস্তরং শুচিন। শুদ্ধেন জপেন প্ররক্ষাপ্য। অখানন্তরৎ মূলেন 
মন্ত্রে ষ্টোত্বরশতবারান্ অভিমন্ত্রয়েৎ ॥ ৯* ॥ তেন চ স্থত্রেণ জ্যোেষ্ঠমধ্যমকনিষ্ঠনি ত্রীণি পবি- 

তানি ক্রমেণ শুচৌ দেশে বৈষবৈঃ সহ যজোপবীতবৎ বনীয়াদিতি লিখতি ত্রীণীতি। অন্ত 
নবগুণীরুতহুত্রম্ত সাষ্টণতেন অষ্টোত্তরশতেন তাবদগ,ণিতেনেত/র্থঃ। এব'গ্রেংপি। তশ্থ 

সাষ্ টশতন্তার্েন চতু্পেঞ্চাশত! অস্ত তত চার্ধতঃ সপ্তবিংশতেত্যর্থ;ঃ| এবং স্থোৌল্য পরিমাণং 
লিখিত্ব! দৈধ্যপরিমাণং লিখতি। প্রভোঃ শ্রীভগবন্ম,র্ডেঃ ক্রমেণ জান্বা দিমাত্রাণীতি। তঙ্াষ্টোত্তর- 

শ্নবসূত্রীভির্জানুপর্ধ্যস্তং জ্যেষ্টম্। চতুঃস্পঞ্চাশতা চোক্ষপর্যযস্তং মধ্যমম্। সপ্ডবিংশত্য। চ নীভি- 

পথ্যস্তং কনিষ্ঠমিতি জেয়ম্॥ ৯১ ॥ পবিআপাং মধ্যে মধ্যে চ সমভাগেন গ্র্থীন্ বধীয়াদিতি 
লিখতি যট্ত্রিংশদিতি | তেষাং ত্রয়াণাং মধ্যে আছে জ্যেষ্ঠে। ম্ধামে চতুর্বংশতি গ্রনঃ 

কাধ্যাঃ। অস্কো কনিষ্ঠে ॥ ৯২ ॥ গ্রস্থিপরিমাণং লিখতি জঙ্ুষ্ঠেতি । অত্রাঙ্ষঠপর্বব চ শ্রীভগবন্ন,র্ডে- 

গ্রাহ্যম্। অন্থ। হৃসবশ্রমূর্তেঃ পবিত্রশ্তাপি হৃম্বত্থে বঙ্গমানান্ুষ্টপর্বপরিমিত তা বদ্গ্ন্থিস্জিবেশ।- 
ভাবাৎ। তদর্ধম্ অনুষ্ঠপর্বার্ধমিতঞ্চ মধ্যমে, তদর্ধং চ 'অঙুষ্ঠপর্বপাদমিতং কণিষ্ে গ্রস্থিং কুরধ্যা- 
দিতার্ঘ; ॥ ৯৩ ॥ সর্বত্র সর্ব্ব:ঘব পবিজেধু। বৈ প্রপিত স্বর্থে বা। বিষমসংখ্যাকান্ অধুগ্গান্ 
কুত্রিৎ পরিবারাদিপবিত্রেঘপি ন কু্ধ্যাৎ ॥ ৯৪) তন্ত নবগুণীকৃতন্ত কুত্ন্ত। অষ্টোত্তরশতং 

করিয়। তাহা আবার ত্রিগুণিত করিবে। ৮৯। তদনস্তর স্তর পঞ্চগব্য দ্বার প্রোক্ষণ করত বিশুদ্ধ 

সলিলে ধৌত.করিয়া একশত অষ্টসংখ্য মৃলমন্ত্রপাঠ সহকারে অভিমগ্্িত করিবে । ৯০| তৎ- 
পরে. উক্ত ধ্রিগুণিত স্থর শ্রেষ্ঠ, মধ'ম ও কনি্ভেদে অষ্টোত্তরশত বা চতুঃপপঞ্চাশং অথব। মপ্ত- 

বিংশতি সুতার যজ্ঞস্থ বং পবিত্র প্রস্তুত করিয়। দেবমূর্ধির জান, উরু ও নাভিপর্য্য্ত প্রমাণ 
করত তাহাকে প্রদান করিবে। ৯ | উৎকৃষ্ট পবিত্রে যট্জিংশৎ, মধ্যম পবিজ্রে চতুর্বিংশতি ও 

কৃনিঠ পবিত্র দ্বাদশটা গ্রন্থি করাই স্থধী ব্যক্তির কর্তব্য অর্থাং পবিভ্রের মধো মধো সমভাবে 
গ্রন্থি দিতে হয় ৯২। উত্তধ পবিত্রে অনুষ্ঠপর্ব প্রমাণ দূরে দুণে গ্রন্থি দিবে । এ প্রকার মধ্যম 
পবিত্রে অঙ্ুষঠপ্রমাণের অর্থমানে আর কনিষ্ঠ পবিজে অন্ুষ্ঠার্দের অর্ধ প্রমাণে গ্রন্থি দিতে হয়। 
৯৩। পবিশ্রের লর্ধস্থানেই মনোরম গোলারতি গ্রন্থি বাদ্ধিতে হইবে, অযু গ্রন্থি দেওর়! 

কদাপি কর্তব্য নহে। ৯৪। অষ্টাখিক লহম্র সু পবিত্র প্রস্তুত করত তাহাতে অঙ্টোত্তর শত 
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অষ্টোব্তরসগগ্রেণ তংস্ুত্রস্ত পবিভ্রকমূ। অক্টোত্তরপতগ্রন্থি বনমালাধ্যমাচরেৎ ॥ ৭৫1. 

আরভ্য মুক্টং ঘা! তু কুটর্ববিরচিত| শুভ1। আপাদনঘ্ধিনী মাঁগা বনমালা৷ গ্রকীর্ডিত! ॥ ৯৬ ॥ 

করধ্যাদগন্বপবিত্রঞ্চ স্ৃতৈত্বাদশভিঃ শুভৈঃ। অরত্তিগ্রমিতং তচ্চ দ্বাদশগ্রস্থিকং কৃতী ॥ ৯৭॥ 

পবিজ্বাণি পরীবারদেবতানাং সমাচরেৎ। সৃতরৈত্তিরুড়,সংখ্যাতকঃ কলাদংখ্যার্কসংখাকৈঃ ॥ ৪৮ ॥ 
তেষু ্রন্থীন্ যথাশোভং বন্ধ! বহ্ধেগুরোরপি সপ্তবিং ংশতিতি: সুত্ৈঃ ষড়বিংশতিভিরাত্মনঃ ॥৯৯ 
যথানভবমন্তেধাৎ পবিভ্রাণি চ কারয়েখ। সম্পাদয়েক্চ সর্ববাণি শোভনান্তেব বত্বতঃ ॥ ১০ ॥ 

তথা চোকজম্।-- 

বিশোভস্থতরদানেন ক৫ঃ ভ্তাদণ্ডভং ফলম্। পবিত্রং পরয়৷ ভক্তা। ত্মাৎ কুব্বাত শোভনম্ ॥১৯১ 

রগয়িত্বাথ কাশ্মীরা গুরুগোরোচনাদিভিঃ | বন্বেণাচ্ছাগ্চ পটগে স্থাপয়েতানি বৈ বে। ১৯২ 

ষ্টতি পবিত্রনির্মাণম্॥ ॥ 

সথয়ো। ষণ্মিন তৎ॥৯৫। বনমালাপবিভ্রপরিমাণং লিখতি আরভ্যেতি। মুকুটাস্তাবে সতি 

্রীমস্তকং গ্রাহম্॥ ৯৬। ঠতঃ নবগ্তণীকৃতৈঃ স্াত্রেঃ অধিবাসনার্থং সমর্প্যং পবিভ্রং যত্তদৃগন্ধ- 
পবিত্রমূ।৯৭1 উ €ুনি নক্ষত্রাণি, তৎসংগ্যাদিগুণিতৈ: তৈনবি এণীকৃতৈঃ কৃত্রৈঃ ক্রমেণ গোষ্টমধ্যম' 

কনিষ্ঠানি ত্রীণি পবিজ্রাণি সম্যগাচরেৎ। তত্র উড়ুনি সপ্তবিংশতিঃ। কলাঃ যোড়খ | অর্কা 

আদিত্য। দ্বাদশ ॥৯৮ গুরোরপ্নেশ্ সবে পবিরে প্তবিং ংশতিভিরনবগুণীকতস্থত্ৈ৫। আত্মনঃ মঞজ- 
মানন্ত পবিত্রং ষড়বিংশতিভিঃ কুর্যৎ ॥ ৯৯॥ অন্ঠেষাং বৈষ্ণবাদীনাং তত্র তত্রাশক্তাবপি 
লিখিতানি সর্বাণেব পবিভ্রাণি জুন্দরাণ্যেব কুর্ধ্যাদিতি লিখতি সম্পাদয়েদিতি ॥ ১৯০ ॥ 

বিশোভহ্য শোভারহিতস্ত সুত্রন্ত পবিত্রন্ত দানেন। কর্তূরর্ষমানস্ত। শোভনং সুন্- 

রম্॥ ১০১। অথ নির্মাগানস্তরং তানি মর্ধ্বাণি পবিত্রাণি কাশ্মীরাদিনা রঞ্রয়িত্বা যথ'শেভং 
সর্বত্র গ্রস্থিযু ব| রঙ্গং কারযিত্ব বৈণবপটলসংপুটাস্তঃ শুত্রবস্ত্েণা স্কাঞ্ত স্থাপয়ে। আরদি- 

শঝেন কর্পুরাদি। তত্রাশক্তৌ কেবপকুস্কুমেনাপি; তক্রাপ্যশক্তৌ হরিজ্রাদিনাপীতি জে়ম্। 

নথ স্পা করিলে নেই পবিত্রকে বনমাল! বগা! বায়। ৯। স্তর দ্বার! প্রস্ততী- 
কৃত মাল! দি শিরঃ প্রদেশের মুকুট হইতে আ দ লগ্বিত হন, তাহা হইলে তাহ। বনমাল! 

বলিয়া অভিহিত ৯৬১। বিচক্ষণ বরকত ছাদশনংখ্য শুভ গ্রদ সুত্র ছ্বারা অরত্বিগ্রমাণ ( কনিষ্ঠা- 

সুশীহীন-মুষ্টিপরিমিত ) দাশ গ্রস্থিযুক্ত পবিত্র প্রস্তত করিবেন। ৯৭। সপুবিংশতি, ষোড়শ বা 
হাদশসংখ্য সুত্র দ্বার] পরিবার'দেবগণের পবিত্র প্রস্তত করিতে হয় ৯৮ নবগুণিত সপ্তবিংশতি 

কুত্রগুরু ও বহ্ধির এবং নবগুণীকত ষড়বিংশতি সুত্রে আপনার অন্ত পবিত্র গ্রত্তত করত 

তাহাতে শোভা নির্দিষ্ট করিয়া গ্রন্থি বান্ধিবে | ৯৯। অপরাপর ৫'ফবগণের সম্মত পবিত্র 

্রস্ত পূর্ববক সযত্বে অন্তান্ত শোভনকর্শ নিষ্পাদন করিব ১**। নুদৃশ্ট ন! হইলে সে পথিত্র 
ছার! দানকর্তার অমঙ্গল ঘটে ? স্থতরাং ভক্তিমান্ হইয়! মনোরম পবিজ্ত প্রত্থত কর।ই কর্তব্য। 

১*১। কুসুম, অগুরু, গোরোচন! প্রভৃতি বারা পবির রঞ্জিত করত শুরুবসনে আবরণ পূর্বক 
বংশনির্দিত মম্পৃট ( ঠোঙ্গ|) মধ্যে রাখিবে। ১০২। ইতি পবিজ্রনির্শাগ। | 



১৫শ বিলাসঃ। ] _ শ্ীপ্ীহরিভক্তিবিলাসঃ। ৯৫৯ 

রুত্ব! কত্যং দম্যাঞ্চ পবিজ্রারোপণায় হি। রুষ্ণং বিঞাপ্য তত্রাতরিং বখ। গ্রামিধিতং নয়েৎ ॥.০৩ 

একাদস্তাং প্রভাতে চ নিত্যকৃত্যং সমপা হি। দেবালয়মুপন্কত্য মণ্ডলং রচয়েৎ শুভম্ ॥ ১১৪ ॥ 
কৃত্বা কষ্ণস্ত নিত্যার্চাং চ্চাং পবিভ্রারোপণার্থকাম্। পূজ.ং বিশেষত; কৃত্ব। ক্চং বিজঞাপয়েদিম্॥ 

১০২॥  ইদ্দানীং পবিব্রারোপপো্সবে দশহ্যাদিদিনত্রয়কৃত্যানি লিখক্লাদৌ দশমীরৃত্যং 
লিখতি কৃত্বেতি। দশম্যাং কৃত্যঞ্চ থ। গ্রাগিথিতং পূর্ব্বং দশমীনিয়মে যন্লিখিতং তদছসারেন 
জেয়ম্। তচ্চ দশমীনিয়মেন কৃতৈকভক্তে। শিহিতকাষ্ঠেন দস্তান্. শোধয়িত্ব। দ্বিরাচম্য 

সন্ধ্যাকত্যং নির্ববর্ত্য ভগবস্তং পূজয়েদিতি। ততশ্চ পুষ্প।প্রলিং দত্ব। ভগবস্তং বিজ্ঞাপা--তব 
যাগং করিষ্যেইহং পবিভ্রময়মচু।ত। আমস্ত্রিতাইসি ভগবন্ পরিবারযুতে। ময়েত্যাদি সং গ্রার্থা। 
তন্তা। দশম্যা রাত্রিঞ্চ যথা প্রামিখিতমেব ব্রহ্মচর্যাভূশয়নাদিনিয়মেন নয়েৎ অতিবাহয়েং। তত্র চ 

কেবাঞ্চিম্মতে দশমীরাত্রিমিথং নীত্ব। একা৭শ্টাং প্রাতঃ কৃতনিত্যকত্যো। ভগবস্তমভ্যর্চা পবি- 

ত্রারোপণসন্বপ্নং যাবৎ কৃত্বা পবিত্রারোগণে।পকরণানি যথাশক্তি সস্ত ত্য গুরুং প্রণম্য সন্নিধো 

চ সতন্তন্তান্জয়। পবিত্র ণি কুর্ধ্যার্দিতি | তচ্চ তন্মিক্নেবৈকাদশীদিনে পবিত্রনির্মাণাত্যখিপকর্মন্থ 

 শক্তস্ত তখৈব বোদ্ধব মিতি দিক্ ॥ ১০৩ একা দশীর্দিনকৃত্যং লিখতি একাদশ্তামিত্যাদি নিশী- 

ত্যস্তেন। নিত্যককত্যং প্রাতঃঙ্গানাদি। উপস্কৃত্য লেপনাদিন৷ বিতানবন্ধনাদিন। চারস্কৃত্য। 

শুভং মঙ্গলং সর্ববতোভদ্রা্দি। অত্র কেষাঞ্িন্সতে২ধিকমিদম্।--আদৌ দ্বারা ধিষ্ঠাত্দেবতীর্চন- 
পূর্বক যাগমগ্ডপং প্রবিস্ত যট্ত্রিংশন্দর্দলৈর্ব্ণী মর্বিদশ্মিতাং নিশ্মায় মূলমন্ত্রেদ তাং পঞ্চগব্য- 

বিশুদ্ধাং বিধায় ভূতশুদ্ধিং কৃত্ব। পঞ্চগব্যাক্তয়। তয়া বেগ্য! সর্বতে। যাগমগুপাভ্যন্তরং প্রোক্ষ- 

য়েখ। ততে। গুর্বাদিনমন্কারপূর্ব্বকং স্বাগমোক্ত প্রকারেণ ন্তাসঙ্গালং কৃত্ব। নৃসিংহবীজেন সর্য- 
পানভিমন্ত্য দিক্ষু নিক্ষিপেৎ | তাংশ্চ গ্রাকারাকারেনাবস্থিতান্ বিচিন্তথেধ্। ততশ্চ সৃশীলং যেদ- 

বেদাঙ্গপারগং বৈষবমেকং হোমার্ধং বিধিবৎ বৃণুয়াং॥ স চাগমোকগ্রকারেণ স্বগৃহ্থোক্তবিধি- 

নাষ্টোত্তরশতমন্টাবিংশতিবারানাজগাহৃতীহত্ব। সংশবপাত্রে 'নাহুতশেষাজাং পবিভ্রদংস্কারার্থং 

নিক্ষিপেৎ। যঙ্ষমানম্ত যধাবিধি গ্তাসান্ কত! নৈমিত্তিকীং মহাপুজাং কত্ব পশ্চাৎ পবিহারো- 

পণোৎসবহেতুকাং মহাপৃজাং বিধিবদারভেভেতি ॥:০8॥ নিত্যকরণীয়পূজাং কৃত্ব৷ পশ্চাং পবি- 

ত্রারোপপোৎসবহেতৃকাং পুনরিশেধত; আধিক্যেন পুজাং কৃত! ইদং ক্রিয়ালোপেত্যাদি ॥ 

১০৪॥ ক্রিয়াণাং সম্থৎসরককতপুন্যানাং লোপন্য যে! বিঘাতঃ পরিহা রম্তদর্থম্ পবিজ্রারোগণম্।, 

_ পুর্বোজবিধানাহদারে দশমীর যাবতীয় নিম সম্পাদন পূর্ব পবিস্রারোপণার্ধ স্ীকফকে, 

বিজ্ঞাপিত করিয়। নিশা অতিবাহন করিবে। ১*৩। একাদশীদিবসে প্রাতঃকালে নিত্যক্রিয়। 

সমাধ! করিয়। দেবমন্দির লেগনপূর্ববক তাহাতে মনোরম সর্ববতোভদ্রমগ্ুল অঙ্কন করিবে। 

১:৪।: পরে হরির নিত্যপূজ! শেষ করিয়! পবিভ্রারোপণার্থ বিশেষার্চন! সম্পাদন পুর্ব্বক 
ভীহরিকে (বক্ষ্যমাণরূপে) নিবেদন করিবে । -৫। হে প্রভে। | ছে দেব! সংবত্নরকৃত পুগ্যলোপের 

পরিহাগাথ আপনি যাহা বিধান করিয়[ছেন,ভবদীয় গ্রীত্ার্থেই আমি সেই পবিঝা্পণ করিতেছি। 
হে নাথ! যাহাতে ছামার কোনক্বপ বিশ্ন না ঘটে, আপনি মতপ্রতি সেইরূপ অনকম্পা প্রকাশ 



৯৬০ সতীপ্রীহরিভক্তিবিলাসঃ। [ ১৫শ বিলাস। 

ক্রিয়ালোপবিঘাতার্থং বগা বিহিতৎ গ্রভে| | মন্নৈতৎ ক্রিয়তে দেব তব তুষ্ট “পবিভ্রকম্। 
ন মেবিগ্বো ভবেৎ তত্র কুক নাথ দয়াং ময়ি। সর্ব! সর্বদ। বিষে মম ত্বং পরম! গতি; 1১০৬। 

দেবস্ত সর্বতে স্ত্তেদ্স্তকাষ্ঠং জলং কুশান্। মৃত্তিকাঞ্চ হরিদ্রাঞ্চ কুস্কুমং রোচনানি চ। 
উপান'হী পিতচ্ছত্রং চামরং ব্জনস্তখ। | যবত্রীহ্থাদিধান্তানি যথাগানং পৃথক পৃথক্ ॥ :০৭॥ 
কুস্তং শুদ্ধাস্থনাপূর্য। সর্ববতোভদ্রমগ্ুলে। দেবাগ্রতে। নিধায়াশ্মিন্ পবিত্রাপাধিবাপয়েৎ ॥ ১:৮৪ 

অথ পবিভ্র।ধিবাসনম্। | 
ডগবৎপুরতত্তানি পটলস্থানি পৃজয়ন্। আদাবাবাহয়েন্,লযুজা তনরনুনা বুধ: ॥ ১০১। 

অথ তন্ত্র: । 

ও" সাম্বংসরশ্থ যাগন্ঠ পবিত্রীকরণায় ভোঃ। বিষ্ুচুলোক।ৎ পবি্রাপ্ত আগচ্ছেহ নমোইস্ত তে ॥১১০ 
স্বেধাবাহ ধথাস্থানং বরন্ধাদ্যা দেবতান্ততঃ ততরৈ সংনিধাপ্যাক্ষতগন্ধা দিনার্চয়েৎ ॥ ১১৪ 

"জা ০ ৬ ৩৮ পপ পা 

আদিশবাৎ, -_উপবাসরতেন ত্বাং তোষয়ামি জগৎগতে। কামক্রোধাদয়ে। হে হোতে ন মে হ্থ্যত্রত- 

ঘাতক।;। অগ্যপ্রভৃতি দেবেশ যাদদৈশেষিকং দিনম্। তাবভ্রক্ষা ত্বয়া কাধ] সর্বন্তান্য 
নমোহস্ তে ইতি গ্রাহাম্। তচ্চ সর্ববমাধরণত্বাক় স্পষ্টং লিখিতম্॥ ১০৬ | ইদানীং 'অধিবাসসম্ত।- 
রালাদনং লিখতি দেবস্তেতি স্বাভ্যাম্। সর্বতঃ পরিতঃ দন্ত কাষ্টাদীনি বথাস্থানং তত্তদেধা গ্যস্থলে ্ 
গৃথক্ পৃণক্ স্তশ্েন্গিদধ্যাদতি ঘয়োর্য়ঃ ॥ ১০৭ ॥ অধুনাধিবাসপ্রকারং লিখতি কুস্তমি ত্যাদিন। 
অবগুঠয়েদিত্যন্তেন। অক্সিন্ কৃত্তে। তদুপরি পবিআরাণি বৈণবপটলাসতনিহিতান্যেব নিধায় 
স্প্ঠাধিব!সয়েৎ ॥ ১০৮। 

তানি পবিস্রানি। মূলযুগ্জা যুলমন্্যুজেন। তশ্ পবিত্রাবাহনন্ত মুনা মন্ত্রে ॥ ১০৯॥ 
অন্ত আরোপণকালে। হে আদ্যেতি বা ॥ ১১৭ ॥ তেষু পবিভ্রেষু দেবতাঃ পবিত্রীধি-: 

নী: ষথাস্থানং স্বসস্থাট আবাহনমুক্রয়া ততযামৈরাবাহ্ সঙ্িধাপ্য সঙ্িধীকরপমুত্রয় লক্গিপী- 
কুত্য চক্রমূদরযা সংরক্ষা খেসুমুদ্রয়া অমৃতীকৃত্য অক্ষতাদিনা পুজয়েং। আদিশবেন গুশ্পব্প- 
দীপ নৈবেন্ু-তান্ুগাদি ॥ ১১১ ॥ 
কক্ষন্। হে বিষে! সর্বপ। সর্বদা আপনিই আমার একমান্জ গতি। ১০৬। (এই প্রকারে 
নিবেদন করিয়! ) প্রস্ুর- চারিদিকে দস্তকাষ্ঠ, সলিল, কুশ, মৃত্তিকা, হুরিজ্্া, কুষ্পুম, গোরো'চনা, 

পাছুকাযুপগ, শুত্র ছত্র, চামর, ব্জন, যব. ব্র'থি ও ধান্ত এই নকল ভিন্ন ভিন্ন পাত্রে স্থাপন 
করিবে। ১*৭। প্ৃভৃর সম্মুখে সর্বতোভত্রমগুলে পবিত্র বারিপূণ্ কুম্ত রাখিয়া তাহাতে পবিশ্র- 
সনৃহের অধিবাদ করিতে হইবে। ১*৮। 

অনন্তর পবিত্রের অধিবাদ কথিঠ হইতেছে ।__ প্রভুর পুরোবর্তী পটলস্থিত দাবমগুলিকে 
প্রথমতঃ মৃলমন্তলম্িত আবাহনমন্ত্ে আবাহন করাই বিচক্ষণ বাক্তির কর্তব্য ।-১৯। 

অতঃপর পবিজের আবাহনমন্ত্। _হে পবিত্র! বার্ধিকঘাগের পবিভ্রভাবিগানার্থ অন্ত বিষুধাম 
হইতে উপস্থিত হও, তোমাকে নমন্কার করি। ১১৯। অনন্তর এ সম পবিতে ব্রন প্রভৃতি 

স্থরবর্ের আবাহন পূর্বক সন্গিধীকরপণূজ ঘারা দেবগণের সন্নিধাপন করত অত গাছ বারা! 
জা করিবে ১১১1 . ৃ 



১৫শ বিলাদঃ। ] প্ীপ্রীহরিভক্তিবিলাস: | ৯৬১ 

অথ তত্রত্ত্রদেবত।:| 

্রহ্ষবিষ্ণমহাদেবাস্্রীস্ত্রী-দেবতাঃ স্থৃতাঃ। প্রণবে! বাযুবহী চ ব্রহ্ম! নাগঃ শশী রবিঃ। 
শিবশ্চ বিশ্বে দেবাশ্চ নবস্ুত্র্যধিদে বতাঃ। ক্রিয়া চ পৌরুষী বারা চতুর্থী চাপরাজিতা। 

. জদ্মা চ বিজয়া চৈব মুক্তিদ! চ সদাশিবা। মনোময়ী তু নবমী দশমী সর্ব্বতোমুখী | 

গ্রন্থবীনাং দেবতাস্থেতাস্তত্র তত্র নিবেদয়েৎ ॥ ইতি। 
তন্মস্থাও। 

ও" সর্ববাভরণচিত্রাঙ্গ সর্ববদেবনমন্কৃত। লাবণ্যরূপ বিশ্বাত্মন্ জোষ্টকুত্রং সমাশরয়। 

ও" সর্বলক্ষীকর শ্রীশ সর্বজ্ঞানরসাত্মক | নিবৃতরপ বিশ্বায্মন্ মধাসুত্রং সাশ্রয় ॥ 

ও অতিবেগমরুদ্যোনে পুরুধাত্মন্ দ্িবম্পতে । 

কনীয়ে! হে প্রভো দেব তেজসা স্ুত্রম।শ্রয় ॥ ইত্যাদি ॥ ১১২ ॥ 

ধত্র মন্ত্রৌ ন বর্তেত তত্তন্নামৈব তত্র চ। নমোহন্তঃ সচতুর্গাক উহ্থ: প্রাগ্িখনাননন্ত্ ॥ ১১৩ ॥ 

অথ কষ্ণকরাস্তোজে পট্টস্থত্রেণ নিশ্মিতম্। বিতন্তিমাত্রং বরীয়াৎ ভোরকং মঙ্গলাত্মকম্॥ 

০০৮ পশু সমস্ত বৃ সস্তা 
প্রকৃতে ত্বং জগন্র্নে সর্বলা বন্যদায়িনি। শ্রৃস্থত্রে নিত্য কল্যাণি সানিধ্যং কুক তে নম ইতি । 

এতচ্চ কেধাঞ্চিক্মতমিতি ব্যক্তং ন লিখিতং ॥ ১১২ ॥ নন্বন্তাত্র কতমে মন্ত্রান্তত্র লিখতি যত্রেতি । 

নমোইস্তং নমঃশবান্তকং সচতুর্থীকং চতুর্থীবিভক্ক্যে কবচনসিদ্ধং তত্তন্নাটমব মন্থুমন্থ উহঃ | তচ্চ 
পূর্বের লিখিতমন্তীতি [লিখতি প্রাগিতি। প্রয়োগণ্চায়ম্।_ও' প্রণবায় নম ইতার্দি ॥ ১৩॥ 
পপ সপ রর *ড 

উক্ত বিষয়ের দেবগণ ব)ক্ত হইতেন্ছে ।__ তরঙ্গ, বিষু ও মহেশ্বর ইহাদিগকে ত্রিগুণিত, 

স্থত্রের দেনত! বলিয়! জানিবে। প্রণব, বায়ু, বঞ্ছি, ব্রঙ্গা, নাগ, চন্দ্র, স্ধ্য, শিব ও বিশ্বেদেব 

এই নয় জন স্থত্রের ( অথবা নবগ্তণিত সুত্রের ) দেবত। বপিয়া অভিহিত। ক্রিয়া, পৌরুষী, 

বীরা, চতুর্থী অপরাজিতা, জয়া, বিয়া, মুক্তিদা, সনাশিব! এবং মনোময্ী নবমী ও সর্ববতোমুখী 
দশমী ইহাদিগকে গ্রন্থিদেবত। বলিয়া! জানিবে। তর্তদ্গ্রন্থিতে উহাদিগকে নিবেদন করিতে হয় । 

অনন্তর উহাদিগের মস্ত বিবৃত হইতেছে ।-.হে বিশ্বা্বন্! ভবদীয় অঙ্গ নানাবিধ বিভূষনে 

চিত্র বিচিত্রিত, আপনি নিখিল দেবগণের প্রণম্য, আপনি লাবণ্যদ্বরূপ, এই সুত্রাত্বমকে আয় 

করুন্। হে বিশ্বাত্মন্! আপনি সর্ববিধ লক্ষ্মী প্রদ, জ্াপনি নিখিল জ্ঞাঁনরসম্বরূপ ও নিবৃক্তর্নগী, 
আপনি এই মধ্যপৃত্র.ছাশ্র় করুন্। হে প্রতো ! শ্গাপনি বেগগামী বায়ুর উৎপত্তি-স্থান, পুরুষ- 

রূপী ও দিবসের নায়ক; হে দেব! আপনি তেজসহ এই কণিষ্ন্থত্রকে আশ্ররন করুন্। ১১২। 

যে স্লে কোনক্ধপ মন্ত্রের উল্লেখ নাই, তথায় চতুর্থীবিভক্ত্যন্ত সেই দেবতার নাম উচ্চারণ পূর্বক 
শেষে নমঃশব্ধ যোগ করিয়া লইবে। তাহাই মন্ত্রূপে পরিগণিত ॥ ১১৩। তৎপরে শ্রীহরির 

করক মলে পট্টগৃত্রময্ কল্যাণস্বন্বপ ঘিতস্তি পরিমিত ডোর বান্ধিয়া দিবে। 

উক্ত ডোর-বন্ধনের মন্ত্র।--এই ভোর ৮ংবৎসরকৃত অঙ্চনার ফলপ্রদ,পবিত্রীকরণার্থ আনন্দের 

সহিত উহ! ধারণ করুন, আপনাকে প্রণাম করি। (এই প্রকারে ডোর বন্ধন করিয়া ) 
১২১ 



৯৬৯ পরীস্ীহরিভক্তিবিলাসঃ | [ ১৫শ বিলাসঃ। 

অথ তত্র মন্ত্রঃ | 

ও সংবৎসররৃতার্চায়া: সম্পূর্ণফলদো হলি যৎ। পবিত্রীকরণামমৈতৎ কৌতুকং ধর তে নমঃ ॥ইতি॥ 

ততে। গন্ধপবিত্রঞ্ গৃহীত্ব। ধৃপিতং বুধঃ ৷ ভগবন্তং নমন্কৃহ্য ভক্তযা সংপ্রার্থয়েদিদম্ ॥ ১১৪। 

আমস্ত্রতাইসি দেবেশ সার্ধং দেবগণেশ্বরৈঃ। মন্ত্রেশেলেণকপালৈশ্চ সহিতঃ পরিচারকৈঃ। 

জাগচ্ছ ভগবস্নীশ ধিণিমন্পূর্ণকারক। প্রাতন্থাং পুজয়িষ্যামি সারিধ্যং কুরু কেশব ॥.ইতি ৃ 

ততস্চ :__বিষ্মতেজোদ্তবং রমাং সর্বপাত+নাশনম্। সর্বকামপ্রদং দেব তবাঙ্গং ধারয়ামাহম্॥ 

অনেন মঙ্ুনা বিদ্বান মূলসম্প্টতেন হি। দদ্যাদগন্ধপবিত্স্তৎ শ্রীকৃঞ্চরণ।ভজয়োঃ ॥ ১১৫॥ 

নীরাজা দেবং স্বত্ব! চ দঝ। পুষ্পাঞ্জলিং ততঃ | তৎপবিত্রাণি তংকুস্তমপ্যন্ত্রমন্ননাথ বা। 

নৃসিংহমনূনা রক্ষে কবচেনাব গুঠয়েৎ। গীতনৃত্যা দিনা কুরধ্যাদ্বিধিবজ্জাগরং নিশি ॥ ১১৬। 

অথ পবিত্রার্পণম্। 

প্রাতঃকত্যানি নির্বর্ত্য নিত্যপৃজাং বিধায় চ। 

বিশেষতোইট্চয়েদেবং পবিত্রাণি চ পৃজয়েং॥ ১১৭ | 

মহাঁবাঁদিত্রঘোষেণ নামসংস্কীর্ভনোংসবৈঃ | মুলসম্পুটিতেনৈব পবিভ্রাণ্যর্পমেৎ ক্রমাৎ ॥ ১:৮॥ 

ধুপিতং অর্র্বাদিধৃপযুক্তং সদগন্ধপিত্রং হস্তাভ্যাং গৃহীত্বা ॥ ১৪ | তদধপয়ি্া গৃহীত, গন্ধ- 

পবিত্রম্ ॥ ১১৫ ॥ অশ্নমন্ত্েণ নৃসিংহ্মন্ত্রেণ বা রক্ষেৎ। আদিশব্ন পুরাণপাঠাদি | বিধিবিদদিতি 

বিধিশ্য বাঁচকে সত্যাদৌ পুরাণপাঠস্ততে। গ্ীতাদি। তথা প্রতিষামঞ্চ নীরাজনাদি এতচ্চাদৌ 

জাগরণপ্রকরণে লিখিতমন্তোব ॥ ১১৬ ॥ 

দ্বাদনীদিনকৃত্যং লিখতি গ্রাতরিত্যা্দিন! বৈষ্ণব ইত্ন্তেন। বিশেষত ইতি পবিভ্রাপরণাথং 

নিত্যপুজাধিকতয়েতার্থ;॥ ১১৭॥ ক্রমানিতি জো্ঠাদিক্রমেণ যতীনাঞ। বনিষ্ঠীদিক্রমেণ ইতি 

করছে গ্বপূর্বনূপিত পবিত্র ধারণ পূর্বক ভক্তিসহকারে প্রতুকে প্রণাম করিয়। এই (বঙ্্যমাণ) 

প্রার্থনা করিবে । ১১৪। হে দেবেশ! স্থুরবর্গের ঈশ্বর, মন্ত্র সমূহের ঈশ্বর, লোকপালবর্গ ও 

পরিচারকগণের সহিত আপনাকে আমন্ত্রণ করিয়াছি, হে ভগৎন্! হে ঈশ | হে বিধিপূর্ণঞারিন্! 

প্রাত্ঃকালে আপনার অর্চনা করিব, হে কেশব! আপনি সঙ্গিহিত হউন্। ( এইবপে 

প্রার্থন। করিয়া) হে দেব! ভবদীয় বিষুুতেজঃসঞাত, সর্বরাপহর সর্বকামফলপ্রদ 

শৌভনান্ব ধ্যান করিতেছি, এই মন্ত্রকে মূল মঞ্ধ দ্বারা পুটিত করিয়া তৎপাঠ সংকারে 

শ্রকষ্ণের চরণকমলে সগন্ধ পবিত্র প্রদান করিবে। ১১৫। তৎপরে আই্ব্রকি, 

স্তুতিবাদ -ও কুন্ুমাঞ্জলি অর্পণ পুর্ববক অস্ত্রম্্ ( ফট.) বা নুসিংহমহধ * ঘারা 

কুস্তে এ পবিভ্রসমূহ স্থাপনকরত কবচমন্ত্রে (হা মন্ত্রে) অবগ্ঠঠন করিতে হইবে। 

তদস্তর গীতনৃত্যাি দ্বার বিধানে নিশাজাগরণ করিতে হয়। ১১৬। 

অনন্তর পবিভ্রা্পণ।--প্রাতরক্রিয়া ও নিত্যপ্জ। নমাধাস্তে শ্রহরিকে বিশেষরূপে পুজা 

'করিয়৷ পবিত্রের অর্চনা করিবে। ১১৭। মহাবাগ্ত ও নামসংস্কীর্তনরূপ উৎসব সহকারে 

& উগ্রং বীয়ং মহাবিকুং অবস্তং নর্বভামুখং | নৃমিংহং ভীবণং ভদ্র মৃতু! মৃত্যুং নসামাহং 



৫শ বিলাস: ] ্ীহরিভক্তিবিলানঃ | ৯৬৩ 

বক্ষ্যমাণেন মন্ত্রেণ ভ্ঞয। কৃষ্কায় বৈঝুবঃ। পুজাং কৃত্বা! পরীবারদেবানাং তান্থার্পয়েং॥১১৯॥ 

অথ অপপগমন্ত্রঃ। 

কৃষ্ণ কৃষ্ণ নমস্তভ্যং গৃহাণেদৎ পবিত্রকম্। পবিস্বীকরণার্থায় বর্ষপৃজাফল প্রদ ॥ 

পবিজ্রকং কুরুঘ দ্য যন্সয়দুদ্ধ তং কৃতমূ। শুদ্ধে! ভবাম)হং দেব ত্বতপ্রসাদাজ্জনার্দন ॥ ইতি ॥ 

মহাপূজাং ততঃ কৃত স্ব! নহ্বারথনে প্রতুমূ। বনমালাং ষখ। দেব কৌন্তভং সততং হৃদি। 
তদ্বৎ পবিত্র তস্তঞ্চ পৃজাঞ্চ হৃদয়ে বহ॥ ১২০ 

জানতাজান্তী বাপি ন কৃতং যত্তবার্চনম্, কেন বা! বিশ্বদোষেণ পরিপূর্ণৎ তদস্ত মে॥ ১৯২১॥ 

তথাগ্িং বিধিনাভয৮য পবিত্রং তন্ত চার্পয়েং। কষে নিবেদয়ন্ মন্ত্রহীনমিত্যাদিন। কতম্॥১২২॥ 

গুরুঞ্ণ ভক্ত সম্পৃজ্য পিত্রং গুরবেহপঁয়েৎ। বৈষণবেভযঃ পবিরণি দত্বৈকং ধারয়েৎ স্বমূ১২৩ 

_সংপুজ) বৈঞুবান্ বিপ্রান্ শক্ত্যা সংভোজ। বন্ধুভিঃ। 

সমং মহাপ্রসাদাননং সথখং ভূপ্তীত বৈধুবঃ ॥ ১২৪ ॥ 

ং কৃত্বা তানি তদর্থক তানি পবিত্রাণি তেভ্যোই" জেগং ॥ ১১৮ ॥ অথ পরিবারদেবতানাৎ পজ 
পঁয়েৎ ॥ ১১৯ ॥ 

ততন্তদনন্তরং ভগবতো মহাপৃজ।ং কৃত প্রভুং প্রার্থঘ্েদিতি লিখিতম্। তওপ্রার্থনমেব 

লিখতি বনমালামিতি ঘাভ্যাম। সততমিতি পাঠে বহ্লীত্যধ্যাহাধ্যং ॥ ১২৮ ॥ কেনচিখিপ্ 

দোষেণ যন্ন কতম্। আদিশব্বেন দেবদেব জগন্নাথেত্যাদি । তচ্চ পূর্ববং লিখিতমেব ॥১২.॥ বিধিন। 

অগ্নিলংস্কারাদি প্রকারেণ । সচাদাবেহ লিখিতোইস্তি। নিত্যহো মনিব ধ্নপুর্বকং পবিত্র মূলমন্ত্র 

তশ্মৈ সমর্পয়েৎ। ততশ্চ মন্ত্রহীনং ক্রিয়াহীনমি ত্যাি-লিখিত-প্রসিদ্ধবগনেন কৃতং কর্ম সর্বাং 

রুষ্চে নিবেদয়েখ॥। ১২২॥ একং পবিত্রং শ্বয়ং যজমানে। ধারয়েৎ॥ ১২৩ ॥ বন্ধুভিঃ সমং 

তৃপ্বীত ॥ ১২৪ ॥ 

মন্ত্রে ুটিত করত ক্রমে ক্রমে পৰিএ-সমৃহ প্রদান করিতে হঘ। ১১৮। বৈকবজন বক্ষামাণ 
মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক ভক্তিনহকরে শ্রীহরি ও তৎপরিবারবর্গের অচ্চন। করত পধিত্র দিরবে।১১৯। 

অনন্তর পবিত্র প্রদানমন্ত্র কথিত হইতেছে _-হে কৃঙ ! আপনি বার্ধিকী পুজার ফল অর্পণ 

করিয়া থাকেন, আপনাকে প্রণাম; আপনি পবিভ্রকরণার্থ এই পবিজ্র গ্রহণ করুন! হে আস্ঘ! 

মতরুত ছু বিশুদ্ধ করুন্। হে কেশব ! আপনার অন্গ্রহে আমি যেন বিশুদ্ধ হই। তংপরে 

মহাপুজা, স্তুতি ও প্রণাম পুর্ববক দেবদেবকে প্রার্থনা করিবে । হে প্রভে।! আপনি সর্বদ! 

ঘেমন বক্ষঃস্থলে বনমালা ও কৌন্তভ বহন করেন, সেইরূপ পবিত্র তন্ত ও মংকৃত পুঙ্জাও 

হৃদয়ে ধারণ করুন্। ১২ জ্ঞানে বা অন্তানে কোন বিদ্ধ নিবন্ধন যদি আপনার 

অর্চনা করিয়া! না থাকি, তবে মামার তাহাও যেন পরিপূর্ণ হয়। ১২১। তৎপরে 

বিধানে হোম করত মস্ত্হীনৎ ক্রিয়াহীনং প্রভৃতি প্রধিত মন্ত্র দ্বার কর্ম সমস্ত 

 প্রীরঞ্চে অর্প। পূর্বক পথিত্র প্রদান করিবে। ৯২২। পরে ভক্তিমান্্ হইয়। 

রুপা! কর তাহাকে পবিত্র গ্রদান করিবে। তদনম্তর বৈফবদিগঞ্জে দিয়া নিজেও 



৯১৪ ীক্ীহরিভক্তিবিলাসঃ। [১৫৭ বিলানঃ। 

অণ পবিভ্রবিসর্জনবিধিঃ | | 

তন্ত্ে। _মাসং পক্ষমহোরাত্রং ত্রিরাত্রং ধারয়েত্তখা। দেবেশং সুত্রপনদর্ দেশকালামনুদারতঃ | 

ত্যহং স্বানকর্শাদি স্ত্রাগুত্ারধ্য কারয়েৎ। অভিষিচ্যাথ তোয়েন পুনর্দেবৎ নিবেদয়েৎ।১২৫। 

. তথান্তে দেবভ্যমর্চয বিশেষাঁ পুপচন্দনৈঃ ॥ নৈবেগ্তৎ বিবিধং দত্বা তৎসুত্রঞ্চ বিসঞ্জয়েৎ। 
তত্র পৰিবিসর্জনমন্তরঃ | ৰ 

ও সাংবৎসরাং শুভাং পৃজাং সম্পাগ্য বিধিবন্মম। 
ব্রজেদানীং পবিত্র তং বিষ্ুলোকং 'বিমক্জিতম্॥ ১২৫ ॥ 

যাবদ্দেনে পবিত্রাণি তাবততিষ্টেৎ সমাহিতঃ। ত্রদ্ষচারী ইবিষ্যাশী দেবপৃজাপরায়ণঃ ॥ 

উক্ত বৌধায়নেন | অথ ততফলম্। 

এবং ষঃ কুরুতে বিদ্বান্ বর্ষে বর্ষে ন সংশয়ঃ। সযাঠি পরমং স্থানং ষত্র দেবে৷ নৃকেশরী ॥ ১২৭॥ 

অথ তত্র মুখ্যগৌণক|লনির্ণঃঃ। 

58 চৈতন্য বি্তোইপগমে মতি। ভ।দ্রদাবপি কর্তব্য পবিভ্রারোপণং প্রভোঃ॥১২৮। 

স্ুত্রস উহ পবিত্রাণীত্যর্থ । দেবস্ত সানাদিকর্দস্থত্রাণি তোয়েনাভিষিচ্য তান্ডেব প্রোক্ষ্য ॥১:৫। 

বিসচ্জনমন্ত্র। ও সাংবৎসরীমিত্যাদি ॥১২৬। যাবৎ পবিত্রাণি তিষ্ঠন্তীতি শেষঃ | 
এতন্য আবণশুরুতাদশী- লক্ষণন্ত মুখ্যকালগ্ত ॥ ১ ৭-১২৮॥ তন্তাং ছ্াদস্তামেব ॥ ১২৯॥ কর্ক- 

একটা ধারণ করিবে। ১২৩। তদনন্তর বৈষবজন হরিমন্ে দীক্ষিত বৈষ্ণবদ্ধিজাতিগণকে 

শক্ত্যচ্মারে আহার করাইয়া বন্ধুগণমহ নিজে আহার করিবেন । ১২৪ । 

অনন্তর পবিভ্রবিনজ্জনবিথি।-_-দেশকালাঙ্ছুনারে এক মান অথব। পক্ষ ধা এক দিবারাত্বি. 

কিংবা তরিরাত্র প্রভুকে পবিভ্র ধারণ করাইতে হয়। যখন প্রকে স্নান করাইবে, তখন 

পবিত্র উত্তারণ পূর্বক ম্নান করাইতে হয়। এ সমস্ত পবিত্র সপিলসিক্ত করত পুনরায় 
প্রভূকে অর্পণ করিবে । ১২৫। তৎপরে প্রভুকে সচন্দন পুষ্প দ্বার! বিশেষরূপে অঙ্চনা ও 

ও নৈবিষ্ভ অর্পবপূর্ববক পবিভ্রস্থত্র বিসঙ্জন করিতে হয়। 

পবিববিনঞ্জনের মন্্ব। -হে পবিত্র! আমি তোমার বিসঙ্জন করিতেছি, বিধানে মত্ত 

এই বিশুদ্ধ বার্ষিকী পৃজ। সম্পাদন পূর্বক অধুন। হরিধ।মে প্রস্থিত হও। ১২৬। যাবৎ প্রতৃর 

অঙ্গে পবিত্র বিদ্যম।ন থাকে, ততদিন অবহিত হইয়া ব্রদ্ষগারি-ভাবে হবিষটান্ন 0চাজন করিবে 

এবং দেবার্চনারত হইয়। থাকিবে। 
উক্তবিষয়ের ফল।--বৌধায়ন খধির উক্তি আছে, বর্ধে বর্ষে এই পবিব্রদানকূগ মহোখ্সব 

করিপে নিঃসন্দেহ নৃসিংহদেবাধিষ্ঠিত পরমপদে প্রস্থান করিতে পারে। ১২৭। 

অন্তর পৰিপন প্রদানের মৃখ্য ও গৌণকাল নিরূপণ হইতে:ছ।- যদি কোন বিশ্ব নিবন্ধন 
শ্রাবণের শুরু দ্বাদ শীন্ধপ মুখ্যকালের অপ্রার্ি ঘটে, তবে ভাত্র প্রভৃতি মাসে দেবদেবের পবিস্রা 
রোপণ করিবে । বিষ্ণরহপ্যেও লিখিত আছে, হূর্ধয কর্কটরাশিগত হইলে শ্রাবণের শুরা 
ঘবাদশীতে হরির পবিভ্রারোপণ করিবে। কিংঝ| হুর্ধয সিংহ ঝ৷ কন্াগত হইলে শুরা দ্বাদশীতে 



৯৫শ বিলাসঃ |] . স্ীঞ্রীহরিভক্তিবিলালঃ। ৯৩৬৩৫. 

তথা চ বিষ্ণুরহস্তে | - 

শাবপন্ত নিতে পক্ষে কর্কটস্থে নিবাকরে । দ্বাদশ্ত।ং বানুদেবায় পবিত্রারোপণং স্থৃতম্ ॥ 

সিংহস্থে বা রবৌ কাঁ্যং কন্যামপি গতেইথবা। 
তম্যামেব তিখৌ সম্যক্ তুলাস্থে ন কথঞ্চন 4১২৯ ॥ 

মন্ত্রতন্ত্র প্রকাশে চ।-- 

কর্কটকং গতে স্্ধযে তথ! সিংহগতেহপি ব1। ছবাদপ্ঠাং শুরুপক্ষস্ত হরেদ দ্যা পবিত্রকম্॥ ৩০। 
অথ চে্িত্পপাতেন মুখ্যকালে! ন লভ্যতে। 

কণ্ত।গতেহপ কুব্বীত যাবনেতিষ্ঠতে হরিঃ ॥ ইতি ॥ ১০১ ॥ 
অথ ভাওকৃত্যম। 

ভাববে ভগবতো জন্মদিনে কার্যে মহোৎসব: 

বিশেষেণ মহা।পৃজাং ব্রতপূর্ণেন বৈষবৈঃ ॥ ১৩২ ॥ 
অখ শীদন্মা্ নীরতম্। 

সর্বৈরবস্ং কর্তব্যং জন্মাষ্টমীরতং নটরঃ| নিত্যত্বাৎ পাপহারিত্বাৎ সর্ববার্থ প্রাপণ।দপি ॥ 

ভক বনিক 8575৭ জীবাযাং লৌবনাযাবিতররিক নাহাভেবিলা ববি 
_ তচ্চ,--পিগুদানং পিতৃণ(ঞ্চ পিতৃপক্ষে ন বৈ কৃঙম্। ব্রতং ন কা্তিকে মাসি আবণ্যামষি- 

তর্পণমিত্যাদি বচনতোইকরণ প্রত্যবায়মধ্ো স্বন্বাদিবিধানাদ্যদ্যপি নিত্যতাং লভেত, তথাপি 

মহত্তিবৈষ্বধন্মেষসংগৃহীতত্ব(দ্বৈষবানামাদরবিশেষাভাবেনাত্র বিবৃতা ন লিখিতং ॥ ১:১ ॥ 

ভগবতো৷ জন্মদ্দিনং রোহিণ্য্টমী শ্রবণাদ্বাদণী চ তন্মিন॥ ১৩২ | ূ 

তত্র. কিং পুণ্যং বিধিশ্চ কঃ ॥ ১৩৩॥ মে মগ্নি বাতস্তল্যাৎ। মে মামিতি বা 

পবিজ্রারোপণ করিতে হয়, কিন্ত তুলারাশিস্ সুধ্যে কদাঠ করিবে না। ১২৯। মনতত্প্রকাশে 

লিখিত আছে, হৃধ্য কর্কটরাশিস্থ হলে শ্রাবণে বা পিংহ্রাশিপ্থ হইলে ভাদ্দে শুর দ্বাদশীতে 

কেশবকে পবিভ্র প্রদান করিতে হয়। ১৩০। বিস্ব নিবন্ধন মুখ্যকলের অপ্রাপ্ত ঘটপে কন্য।- 

রাশিস্থ হুর্যে ও পথিত্র গ্রদান করিতে পারে, কিন্তু শ্রীহরির উখানে কৰাচ প্রদান করিবে 

না । ১৩১। 

অনন্তর ভাত্রক্ত্য বিবৃত হইতেছে । _ভাদ্রমালে দেবদেবের জন্মাহে ( রোহিণ্য্টমী ও 

শ্রবণাদ্বাদশীতে ) ব্রত পূর্ণ করত [বিশেষ প্রকারে মহতী পৃজ। সাধন পূর্ন মহোৎসব কর| 

বৈষবের কর্তব্য ।১৩২। 

অনন্তর জন্মাষ্ীব্রত কথিত হইতেছে ।-- শাস্ত্রে জন্মাষ্টমীব্রতের নিত্যতা নির্দিই আছে, 

এই ব্রত পাপরাশি হরণ করে এবং ইহার প্রসাদে সর্বার্থনিদ্ধি হয়) সৃতরাং জন্মাষ্টমীত্রত 

করা মানবমাত্রেরই অবশ্ঠ কর্তব্য। | 

অনন্তর জন্মাষ্টনীত্রতের উৎপত্তি বিবৃত হইতেছে ।-ভবিষ্যোন্তরে রুষের গ্রতি যুধিষ্টিরের 

উক্তি আছে, হে অচাত! আমার নিকট জন্মাষ্টমীত্রত সবিস্তর কীর্তন কর। কোন্ সময়ে 



রিবা  ্রহ্ীহরিভক্তিবিলাসঃ | [ ১শ বিলানঃ। 
অথ প্রীজন্মাষ্টমীব্রতোংপত্িঃ। 

ভবিষ্যোত্বরে ।-_. শ্রযুধিষ্ঠির উবাচ। | 
জন্মাষটমীব্রতং ব্রহি বিস্তরেণ মমাঠ্যু ত। কম্মিন্ কা'লে সমূৎপন্নং কিং পুণ্য কো বিধি স্ব ৪১৩৩ 

শ্রী উবাচ। 
হতে কংসাহরে হুষ্টে মথুরায়াং যুধিষ্ঠির । দেবকী মাং পরিতজ্য কৃত্বোৎসজে রুরোদ হ। 
তত্ৈব রঙ্গবাটে স। মঞ্চাবূচ। জনোসবে। মন্লযুদ্ধে পুর! বৃত্তে সংস্ততা কুকুরান্বকৈঃ | 

স্বজনৈর্ববনৃভিঃ নিগ্ধৈস্তেষাং স্ত্রীভিঃ সমাবৃত1। বন্ুদেবোহপি তত্রৈব বাংসল্যাৎ গ্ররুরোদ মে। 
সমাগম্য প রঘজ। পুর পুত্রেত্যুব চ হ॥ স গদগদগদন্বরো! দীনে। বাম্পপর্ধাকুলেক্ষণঃ। 

বলভত্রঞ্চ মাঞ্চেব পরিঘজ্যেদমব্রবীৎ ॥ অন্য মে সফলং জন্ম জীবিতঞ্চ নুজীবিতম্। 
ষছুভ।ভ্যাং স্থতাভ্যাং মে সমুভূতঃ সমাগমঃ। এবং হর্ষেণ দম্পত্যোহ টং সর্ববং তদ। নৃপ ॥ 

প্রণিপত্য জনাঃ সর্ব মামুচুন্তে গ্রহর্ষিতাঃ | অগ্থ প্রহ্ষে! হম্মাকমন্য জাতে। জনার্দিন: 
অন্ত মল্লাঙ্গযুদ্ধেন দুষ্ট: কংসো৷ নিপাতিতঃ ॥ এবং মহোৎ্পবং দৃষ্ট। সমাজে মধুন্থদন। 

প্রসাদঃ ক্রিয়তামস্যাঃ লোকস্যান্যোহপি শীত্রতঃ ॥ ষ্মিন্ দিনে. প্রস্থয়েত দেবকী ত্বাং জনার্দিন। 

তদ্দিনং দেহি বৈকুঠ কুর্মন্তে তত্র চোখমবম্। সম্যগ ভক্তি প্রপন্নাণাং প্রসাদং কুরু কেশব॥ 
এবমুকে জনৌঘেন বন্থদেবোইপি বিন্মিতঃ। 

বিলোকা বলভন্ং তং সংগ্রহ টতনৃরুহঃ ॥ ১৩৪ ॥ 

পরার্ধেনাহয়ঃ। হেতি পাঠে স্ফূটং ॥ ১৩৪ ॥ এবমম্বীত্যাদি-তাতসঘাদেশাৎ জনৌঘায় জনসমূহং 
. এই ব্রতের উৎপত্তি হইয়াছে, ইহ। সাধন করিলে কি পুালাভ হয় এবং উহার বিধিই বা! কি- 

প্রকার ?। ১০৩। শ্রীরুণ্ড বলিলেন, হে যুধিঠির ! মথুরাপুরে ছুরাচার কংসের বিনাশাস্তে 

তত্রত্য রঙ্গভূমি সর্ববজনের মহোৎসবে পরিপূর্ণ হইলে মল্লযুদ্ধ সমাপনের পর দেবকী দেখী কুকুর 
অন্ধক প্রভৃতি অসংখ্য স্েহপরায়ণ আত্মীন্জন কর্তৃক ও তত্তংরমণীগণে পরিবেষ্টিত হইয়া 

আমাকে আলিঙ্গন করত অঙ্কে লইয়া ক্রন্দন করিতে আরম্ভ কাঁরলেন। বন্থদদেবও তথায় 

মৎসমীপে গিয়া স্থতবাৎসল্য নিবন্ধন আনন্দাস্র বর্ষণ করিতে করিতে দীনভাবে বাম্পপৃরিত 
নেত্রে আমাকে আলিঙ্গন পূর্ধবক গদগনস্বরে “পুত্র পুত্র” শব উচ্চারণ করিতে লাগিলেন। 
তৎপরে হুলাযুধ ও আমাকে নেহালিজন পূর্বক বলিলেন, হে বংসছয়! তোমরা আমার 

পুত্র, তোমাদ্িগের উডয়ের সহিত মিলনে অদ্য মদদীয় জন্ম সার্থক হইল, আমার জীবনও 

স্থজীবন জ্ঞান করিলাম। হে রাজন্! সেই দম্পতী বন্থদেব-দেবকীর এইরূপ আনন্দাতিরেক 
দর্শনে সকলেই পুলকিত হইল। তত্রত্য সকলে হ্র্য সহকারে আমাকে প্রর্থত পূর্বক 
বলিলেন, হে ক্ণ | অদ্য আমাদিগের আনন্দোদয় হইল) অন্য মন্নযুদ্ধে ছুরাত্মা কংসেরও 

নিপাত হইল। হে মধুস্দন! এইরূপ মহে।ৎসব দর্শন পুর্ববক সমাজের প্রতি গ্রীত হউন্। 
অপরাপর ব্যক্তির প্রতিও আশু অনুগ্রহ প্রদর্শন করুন্। হে অনার্দন 1 দেবকী দেবী যে 

দিন আপনাকে প্রসব করিয়াছেন, আদর! সেই দিন উৎসব লম্পাদন' কৰিধ, আপন আমা 



১৫শ বিলাসঃ। ] প্রীঞ্ীহরিভক্তিবিলাসঃ। ৯৬৭. 

এবমস্বিতি লোকানাং কথমস্ব ধথাতথম্॥ ততন্তা তসমাদেশান্ময়! জন্মাষ্টমী বতম্। 
মথুরায়াং জনৌঘায় পার্থ নম্যক্ প্রকাশিতম্ ॥ ১৩৫ ॥ 

পৌরাশ্চ তজ্জন্মদিনং বর্ষে গর্ভাষ্টমে গতে। পুনঙ্জরন্মাষ্টমীং লোকা: কুর্বস্ত ব্রাহ্মণাদয়ঃ | 
ক্ত্রিয়। বৈশ্তজাতীয়াঃ শূত্র। যেহন্যেহপি ধর্টিণঃ ॥ ১৩৬ ॥ রর 

নিংহরাশিগতে স্ুধ্যে গগনে জলদাগমে । মাসি ভাদ্রপদেহষ্টম্যাং কৃষ্ণপক্ষেহদ্ধরাত্রকে। 

শশাঙ্ক বৃষরাশিস্থে প্রাজাপত্যক্ষ সংযুতে। 

বহ্ুদেবেন দেবক্যামহং জাতো৷ জনাঃ স্বয়ম্॥ ১৩৭ ॥ 

এবমেতৎ সমাখ্যাতং লোকে জন্মাষ্টমীব্র্ম। ভগবত্যাশ্চ তত্ৈব কুরুধ্বং স্থমহোৎসবম্। 
মথুরায়াং ততঃ পশ্চাল্লোকে খ্যাতিং গমিষ্যতি ॥ ১৮ 

ইত্যাকর্ণ্য যথাখ্যাতৎ তথা লোকৈরনুষ্টিত্ম্। 
শাস্তিরস্ত স্খঞ্াস্ত লোকাঃ সন্ত নিরাময়াঃ ॥ ইতি ॥ ১৩৯ 

প্রতি প্রশাসিতং সমাদিষ্ম। পাঠীস্তরে পূর্ববং গৃঢ়ং সৎ ময়াহধুনা প্রকটিতম্॥ ১৩৫ ॥ কথং 
তদাহ পৌরাশ্চেতি । গর্ভীদষ্টমে বর্ষে গতে সতি হষ্টবর্ষবয় আরভ্যেত্যর্থ: ৷ যথোক্তামেকাদশী ' 

ব্রতাধিকারিনিণয়ে অষ্টবর্যাধিকে! বাল ইত্যাদি ॥ ১৩৬॥ হে জনাঃ! স্বয়ং স্বেচ্ছয়া সম্পূর্ণতয়। 
বেত্যর্):। পাঠীস্তরে তু ছুইজনসংহারার্থঃ॥ ১৩৭ ॥ ভগবত্যাঃ শ্রীদেবক্যাঃ। অতন্তদুৎ- 
সঙ্গ এব তগবৎপৃজনবিধিঃ | যদধ। শ্রীহূর্গাদেব্যাঃ ; প্রভাতে নবমীদিনে, যথ। মম তথ। কার্ধ্যো 

তগবত্য। মহোৎনব ইতি বিধিকণনাস্তোক্কেঃ ॥ ১৩৮ ॥ এতদনুষ্ঠানেন চ সর্ধ্বষ।ং পরম হখং সর্বব- 

দুঃখোপরমশ্েত্যভি প্রায়েণ ব্রতহফলমাহ শাস্তিরিতি ॥ ১৩৯॥ তশ্ত চ নিত্যতাং ত্রিধা লিখতি 

দিগকে অন্থমতি প্রদান করুন্। হে কেশব! আমর! ভক্তিমান্ হইয়া! সম্যকৃবিধানে আপনান 

শরণ গ্রহণ করিলাম, আমাদিগের প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করুন্। সভাতলে সর্ববঙ্জনের মুখেই 

এই বাঁক্য উচ্চারিত হইলে বন্ধুদেব পরম বিশ্ময়াপন্ন হইয়া বলদেবের দিকে দৃষ্টিপাত করত 

আনন্দে রোমাঞ্িত-কলেবরে (আমাকে ) বলিতে আরম করিলেন। ১৩৪। হে কৃষ্ণ! 

সমস্তলোকের প্রার্থন! পূর্ণ হউক্, তুমি যথাধণ মাঁঞ্ঞ। প্রদান কর। হে নৃপ! তৎপরে পিতার 

অস্মতি অন্ুমারে মথুরানগরে মানবগণের সম্বন্ধে আমি জন্সা্টমীরত প্রকাশিহ্ করিলাম 

। ১৩৫। পৌরগণ এবং অন্তাগ্য ব্রাহ্মণ, ত্রিয়, বৈশ্য, শুত্রাদি অপরাপর ধর্মাবলদ্বিগণ 

অষ্টম বর্ধ বয়ঃক্রম হইতে আরম করিয়া! অশীতিবর্ধ বয়ঃক্রম পর্য্যস্ত জন্মাষ্টমী নামক মঘত 

সাধন করুকৃ। ১৩৬। হে মানবগণ ! হূর্ধ্য সিংহরাশিতে গমন করিলে আকাশে মেখে!দ় 

হইলে ভাব্রমাসীয় কৃষ্ণাই্মীর_ অর্ধনিশাভাগে বুষরাশিস্থ শশধরে রোহিণীনক্ষতরে বন্থদেবের 

উরসে দেবকীর গর্ভে আমার জয় হয়। ১৩৭। এইরূপে এই জন্মাষ্টমী জনসমাঞ্জে গ্রপিদ্ধি 

লাত করিয়াছে । মখুরানগরীতে ভগবতী দেবকী বা! দুগাদেবীরও এরপ্রকার মহোৎসব সম্পাদন 

বর।: তদন্তর 'মানবগণের মধ্যে গ্রসিদ্ধহইবে। ৬৮| হেপাথ! আমি যেরূপ কহিলাম,, 

_ এই বখা গুনিয়। মানবগণ তবহুক্কপ আচব্রণ করিল। লান্তি হউক্, ক্মানন্োদয় হটক্ এবং 



৯৬৮ ক্রীশ্লীহরিভক্তিবিলাসঃ। 1 ১৫শ বিলাসঃ। 

নিত্যত্বঞচ পরস্তস্ত ভগবৎ প্রীণনান্মতম্। বিধিবাক্যবিশেষাচ্চাকরণে প্রত্যবায়তঃ ॥ ১৪৯ ॥ 

অথ জন্মাষই মীত্ততনিত্যত্বম্। 

| তত্র শ্ীভগবৎ প্রীণনং বিধিশ্চ। 

্বান্দে।_ গ্রহলাদ। দৈর্চ ভূপালৈঃ কৃত! ঈন্মাষ্টমী শুভা। শ্রদ্ধয়া পরয়। বিষো: গ্রীতয়ে রুষ্ণবল্পভা | 

কিঞ্চ।- প্রাজাপত্যক্ষ ংযু্। শ্রাবণস্যানিতাষ্টমী | বর্ষে বর্ষে তু কর্তবা। তুষ্টযর্থং চক্রপাণিনঃ ॥ 
অথ।করণপ্রত্যবায়ে প্রথমং ভোজনে প্রত্যবায়ঃ1 

শ্রবিষুরহন্তে ব্রন্ধনারদসংবাদে 1 
শৃত্রান্নেন তু যং পাপং শবহন্তস্থভোজনে । 

তং পাপং লভতে পুংভিজয়স্ত্যাং ভোজনে কৃতে ॥ ১৪১ ॥ 

গুধ মাংসং খরং কাকং শ্তেনং বা মুনিসত্তম। মাংসঞ্চ দ্বিপদাং ভূক্তং তৃত্তং জন্মাষ্টমী দিনে ॥ ১৪২ 
পপি বলা শা অ+ শক এজ জারা আনত সাপ 

নিত্যত্বঞ্চেতি। পরং কেবলং পরমং বা1। ভগবতগ্রীতিহেতুশ্রবণেন বৈষ্ণবানামবস্তং ভক্ত 
প্রবুত্বেঃ ৷ - বিধিবাক্যবিশেষশ্চাত্র বর্ষে বর্ষ তু কর্তব্যেতি। তম্মাৎ শ্রাবণস্যেতি মুখ্যচান্তর- 

মাসপ্রায়েণ। এবমগ্রেইপি ॥ ১৪০ ॥ 

বিষ্কোঃ গ্রীতয়ে ইতি কঞ্চবন্পভেতি তুষ্ট্যথং চক্রপাণিনঃ ইতি ভগবৎ প্রীণনদ্বার1 বর্ষে বর্ষে 
তু কর্তব্যেতি বাগ্পাবিধিবাকাদ্বারা চ বসন্তে জ্যোতিষ! যজেতেতিবন্ধীপ্গয়া নিত্যত্বম্ লিখিস্ব। 
ই্লানীমকরণপ্রত্যবায়দ্বার৷ নিত্যতাং লিখতি শৃদ্রায়েনেতাদিনা চতুর্দশেত্যন্তেন । অত্রচ প্রত্য- 

বাক দ্বিধ!। অভোঙ্জনেন শক্ত পূজাদিমহৌৎসবকরণেন চ ঈদৃখিধনিয়ম এব ব্রতশবেনাভিবীয়তে 

তত্রাদৌ পরমং নিন্দা ভোজন প্রত্যবায়ং লিখতি শৃত্রেতি ষড়.ভিঃ। শৃত্রস্তাবৈঞ্ণবন্তায়েন। যত্ধা 
অনাপদি ব্রাহ্মণস্য তেন যৎ গাপং স্তাৎ ॥১৪১॥ জন্মাষ্ মীদিনে যেন ভূক্তং তশ্ঠ গৃধ,মাৎসাদ্য তক্ষা- 

ভক্ষণপাপং স্টার্দিত্যর্থঃ ॥১৪২॥ পাপমেব ভক্তং তদ্দিনেহরগ্ত সর্বপাপময়ত্বাৎ পাপফলোপভোগন্ 

যাবতীয় লোক নীরোগ থাকুক। ১৩৯। ভগবান্ হরির প্রীতি উৎপর হয়, বংসরে বৎসরে 
কর্তব্য বলিয়া শাস্ত্রবিধি আছে এবং ন। করিলে (অধোগতিন্প ) অনিষ্ট হয়, এই আ্রিবিধ 

কারণেই জন্মাইমীর ব্রতের নিত্যত্ব জানিবে। ১৪৪ । 

অতঃপর জন্মাষ্টমী-ব্রতের সেই নিত্যত। কথিত হইতেছে। প্রথমতঃ নিত্যতার উক্ত ভ্রিবিধ 

কারণের মধ্যে ভগবৎপ্রীণন ও বিধি বিবৃত হইতেছে। _স্বন্দ পুরাণে কথিত আছে, প্রহলার 
প্রভৃতি বৃপবর্গ শ্রংরির প্রীতার্থ মহতী শ্রদ্ধ। সহকারে হরিপ্রিয় পবিত্র জন্মাষ্টমীব্রত সাধন 
করিয়াছিলেন। আরও লিখিত আছে, চক্রপাণি হরির প্রীত ধঁ বর্ষে বর্ষে রোহিণীনক্ষব্রান্িত 

শ্রাবণী কৃষ্ণাষ্টমীতে এই ব্রতের অনুষ্ঠান করিতে হয়। | 

অনস্তর জন্মাষ্টমী ন। করিলে যে প্রত্যবায় ঘ:ট, তন্মন্যে প্রথম হঃ ভোজনে ষে প্রত্যবায় 

হয়, তাহাই. কথিত হইতেছে ।-_বিষুরহস্তে ব্রদ্ষনারদনংবাদে লিখিত আছে, জন্নাষ্ মীতে 
আহার করিলে শুট্রাল্প ( অবৈকবান্ন বা অনাপৎকানে ত্রাক্ষণের শূত্রক্ন ) ভোজনন্ধনিত ও শব- 
হত্তস্থ দ্রব্যতক্ষণজনিত পাপে লিপ্ত হইতে হয়। ১৪১। হেখরিসতম! যে ব্যক্ি জন্মাষ্ টমীতে 



১৫শ বিলাসঃ। সীউহরিভক্তিবিলাসঃ। ৯৬৯ 
জন্মাষ্টমীদিনেপ্রাপ্ডে যেন তৃক্তং ছিজোতম। ত্লোক্যমস্তবং পাপং ভুক্তমেব ন সংশ 8১৪৩। 
কিঞ্চ। জয়ন্তীবাসরে প্রাপ্ডে করোত্যুদ্দরপুরণম্। পীভ্যতে তিলমাত্রস্ত যমুতৈঃ কলেবরম্ ॥১৪3 

যে! ভূঙউংক্তে চ বিষুঢ়াত্মা! জয়ন্ত্রীবাসরে নৃপ। নতত্ত নরকোত্তারো ছ্বাদশীং চ প্রকুর্ব্বতঃ ॥১৪৫! 
অতীভানাগতত্তেন কুলমেকোত্তরং শতম্। পাতিতং নরকে ঘোরে তৃঞ্ঠত। কৃ্ষবাসরে ॥১৪৬। 

, অধোপবানপুর্বকপুজবিশেষমহোৎসবাদিব্রতত্যাগপ্রতবারঃ। 

তজৈব।-- যেন কৃর্বস্তি জানম্তঃ কষ্ণজন্মাষ্মীব্রতম্। 
তে ভবস্তি মহাগ্রাজ ব্যাল মহতি কাননে ॥ ১৪৭॥ 

বর্বতত্য। হ্রাপানং গোবধঃ স্ত্রীধোইপি ঝ|। ন লোকো মুনিশার্দ,ল জয়ন্তীবিমুখস্য চ ॥১৪৮ 
বর্ষে বর্ষে তু যা নারী কৃষ্ণ জন্মাষ্টমীত্রতুমূ। ন করোতি মহীপ্রাজ্ঞ ব্যালী ভবতি কাননে ৪১৪৯ 

সম্ঃ গ্রত্যাসতের্ববা॥ ১৪৩॥ ধঃ করোতি তন্ত কলেবরং তিলমাত্রং তিলশঃ পীডাতে। তিল . 

মা্রমিত্যন্ঠ পুর্বেেত্রৈব বান্বয়ঃ | তিলমাণমল্পমপুযুদরপূরণং ষঃ করোভীতার্থ: ॥ ১৪৪ ॥ অপ্যর্থে 
চকারঃ। দ্বাদশীমপি গ্রকুর্্বতঃ হ্বাদশীব্রতেনা'পি জন্মাষ্টমীব্রতোল্লজ্ধনম্হাপরাধানপগমাৎ ॥১৪৫॥ 

কুষ্ণবাসরে শ্ীকঞ্চজন্মদিনে ॥ ১৪৬ ॥ 

জানস্তঃ জানক্তোইপীত্যজ্ঞানেনাকরণাৎ পাপমল্লমিত্যতিপ্রে তম্। যা! জ(নবস্তে।হপি ব্যালা 
ভবস্তীত্যর্থ;। ব্রতমিত্যনেন যন্তপ্যভোজনং পুর্জামহোৎদবাদিকমপি সর্বং গৃহতে তথাপ্যত্ত 
“তাজনাদিশবাভাবাৎ পৃজাদিমহোৎসবপরমেব তদ্গ্রাহথং । এবমগ্রেহপ্যুহম্ 1১৪ ৭/তন্ব তবিমুখশ্চ 

অন্দস্সঃ, স্ুরাপশ্চ। তশ্ত গোব্ধঃ স্ত্রীবধেহপি জাতঃ। পাঠাস্তরৎ স্থগমম্। অতে। লোক: 
এহিকামুম্মিকন্থখং সর্বমেব ন ভবতীত্যর্থঃ ॥ ১৪৮॥ সভর্তুকাপি ঘোষিং কুর্ষযার্দিতি লিখতি 

_ বর্ষে বর্ষে ত্বিতি। অয়ং প্লোকঃ কচিন্ন তিষ্েদপি ॥ ১৪৯॥ বিভ্তশাঠ্যেনেতি পাঠে অল্প- 

আহার করে, তাহার সেই আহার গৃধ, গর্দভ, বায়স, শ্তেন ও মন্ত্র মাংস-সেবন তুল্য হয় 

/১৪২। .হে বিপ্রশেষ্ঠ | জন্নাষ্টমীদিনে আহার করিলে জ্রিতৃবনস্থ নিধিগ পাতক সেবন করা 

হয় সন্দেহ নাই । ১৪৬। আরও লিখিত আছে, জয়স্তীদিনে ( জন্মাষ্ট্মীতে ) তিলমাজ্র উদরপূর্ণ 

করিলেও (দ্বপ্পমিত.ভোজম করিলে ও ) শমনকিস্বরগণ সেই ব্যক্তির দেহে তিল ভিল প্রমাণে 

হবাতম। প্রদান করে| ১৪৪। হে রাজন! যে ব্যক্তি মুঞ্জমন1. হইয়া জয়স্তীতে আহার করে, 

সবাদনীব্রত সাধন করিলেও তাহার নিরয়বাস হইতে পরিত্রাণ নাই । ১৪৫। শ্রীহরির জন্মে 

আহারে তদীয় অতীত ও ভাবী শতপুরুষ ভীষণ নরকে নিময় হয়। ১৪৬। 

অনন্তর উপবাস করিয়াও অঙ্চ নাবিশেষ-মহোৎসবাদি ব্রত ত্যাগ করিলে থে প্রত্যবায় ঘটে, 
তাহা! বিবৃত হইতেছে ।--উক্ত বিষ্ারহণ্ডেই লিখিত আছে, হে মহাবুদধে ! জ্ঞানী হইয়াও জস্মা- 
উ্থীবিমুধ্ধ হইলে জীবণ.বনযধ্যে ভজন হইয়া বাস. করিতে হয় । ১৪৭। হে তাপসশ্রেষ্ঠ! অয়স্তী- 

ব্রতে বিমুখ হইটল.ইহ রা.পর কোন লোকে ও স্থখের আশ! নাই ; অধিকন্ত, দ্ধহত্যা, মদ্যপান, . 
' স্োহত্তযা ও নাহীহত্যাপাপে লিপ্ত. হইতে হয়। ১৪৮। হে মহামতে | যেসধব! নারী গ্রতিবৎসর 

. জন্গাইমী-বত সম্পাদন না.করে+(কুগজীন্প বারণ পূর্বক বনমধ্যে বাস করিয়া থাকে ।১৪৯ 
ও ১২২ : 

১. টে 



৯৭৩ ভ্ীতীহরিভভিবিলাসঃ। [ ১৫শ বিলাদ:। 

আবণে বনুলে পক্ষে কফ্জন্াষ্টমীপ্রতমূ। ন কয়োতি নরো যন্ত স ভবেৎ ক্রররাক্ষস: ॥ 

আবণে বহুলে পক্ষে ন করোতি যদাষ্টমীম্। ক্রুরামুধা; ক্র.রমুখ! হিংনস্তি যমকিস্করাঃ । 
ন করোতি যদ! বিষ্বোর্জয়্তীসম্তবং ব্রতম্। যমপ্য বশমাপক্নঃ সহতে নারকীং ব্যথাম্॥ 
কিঞ্চ তথ্ৈব |. 

কষ্ঃন্মাটমীং ত্যক্ত1 যৌবন্তব্রতমুপাসতে। নাপ্পোতি স্থকৃতং কিঞিনদ টং শ্রুতমথাণপ বা। 
কিঞ্চ।-তুষ্্যথং দেবকাসনোঙ্গরস্তীসম্তবং ব্রতম্। কর্তব।ং বিত্তশাঠ্যেন ভক্ত] ভকতরনৈরপি। 

অকৃর্ববন্ যাতি নিরয়ং যাবদিন্্াশ্তুর্দিশ ॥ ৫৭ ॥ 
অথ প্রীজগ্মাষ্মীমাহাত্থ্যম্। 

ভবিষ্যো্তরে শ্রীকষ্ণযুধিঠিরসংবাদে জন্মাষ্টমীব্র কথনে। _ 
একেনৈবোপবাসেন কৃতেন কুরুনন্দন' সধ্চজন্মকতাৎ পাপান্দুচ্যতে নাত সংশয়ঃ॥ 

ুত্রস্তানমারোগ্যং সৌভাগ্যমতুলং লতেৎ। সত্যধর্মারতো। ভূত্ব৷ মতো বৈকুঠ্ঠমাপু যাৎ ॥ 
তন্ধ নিত্যং বিমানেন বর্ধলক্ষং যুধিষ্ঠির। ভোগান্নান৷ বিধান্ ভূক্ত,। পুণ্যশেষাদিহাগতঃ। 

সর্ববকামপমৃদ্ধে তু সর্ববন্থখবিবক্জিতে | সর্ববধন্যুতে পার্থ সর্বগোকুলসন্কুলে। 

তশ্দিনাষ্ট্রে প্রভুতু ও.ক্তে দীর্ঘামুমনসেপ্গিতান্। ভোগানস্তে চ পরমং পদং যাত্যপুনর্ভবম্॥ 
তৎকুলে রূপবিখ্যাতা জায়স্তে হৃদয়গ *াঃ। যাম্মন্ সদৈব দেশে তু লিখিতং বাপি চর্চিতম্। 
মম জন্মধিনং পুণ্ং সর্বালঙ্কারশোডিতম্। পৃজ্যতে পাগডবশ্রেষ্ঠ জনৈরুৎসবসংযুতম্ ॥ ১৫ ॥. 
বিত্তব্যয়েনাপি কর্তব্যং, ন তু বিত্তব্যয়ভয়াৎ ত্যক্তব/মিত্যর্থঃ। বিত্তমানেনেতি পাঠে তু 
ধনাহুসারেণেত্যর্ঘঃ। ভক্তজনৈরকিঞ্চনবৈষ্বৈরপি ভক্ত কর্তব্যদের ॥ ১৫০ ॥ 

লিখিতং তত্তন্মৃতর্যা দিচি ব্রণেন পটাদ্বাবন্িতঞ্চচ্চিতং চন্দ নচূর্ণাদিভূষিতং সঙ । যদ্ধ।। পুস্তকে 

গিথিতং বর্ণময়ত্থেন, চর্চিতং পটাদিযু চিজ্িতং বাপীত্যর্থ; ॥ .৫১॥ ঈতয়্চোক্তাঃ _-মতি- 
শ্রাবণী কা টমীতে ব্রত সাধন না করিলে তাহাকে ক্রররাক্ষরূপে জন্মগ্রহণ করিতে: 
হয়। শ্রাবণী কষ্ণাষ্টমীতে ব্রত না করিলে বিক্টানন ভীষণকায় অস্ত্রধারী শমনকিক্করগণ 
তত্প্রতি হিংসাচরণ করে। হরির জয়স্তীজনিত ব্রত না করিলে শমনরাজের বশীতৃত 

হইয়। নারকী যন্ত্রণা তোগ করিতে হয়। আরও লিখিত আছে, জন্মাষ্মীব্রত বিসঙ্জন 

পূর্বক ব্রতান্তরের অনুষ্ঠান করিলে কি দৃষ্ট কি শ্রত কোনরূপ পুণ্যই প্রাপ্ত হইতে পারে 
না। আরও লিখিত আছে, ধনী ব্যক্তি ভক্তবর্গ সহ মিলিত হুইয়! দেবকীন্ত হরির 
প্রীত্যর্থ 'ডক্তি সহকারে জযস্তীত্রতের অনুষ্ঠান করিবে। নে চতুর্দশ ইন্দ্রপাত. বাবৎ 
ন্রকে অবস্থিতি করিতে হইবে ।১৫০। 

অতঃপর জন্মাষ্টমীমাহাত্য বিবৃত হইতেছে বস রা -পুরাঁণে কৃ 
সংবাদে জগ্মাষ্টমীব্রতকথনে লিখিত আছে, হে কৌরব! এক্টামাজ জন্মাষ্ মীর উপবান: 
করিলে সধজন্মার্জিত পাতকের বিমুক্তি হয় সন্দেহ নাই; এবং সম্ততি, আয়োগা ও -লৌতভাগ্য 

্রাপ্ত হইয়। থাকে। সেই ব্যক্তি সত্যধর্্মপরায়ণ হইয়া দেহাযস্ত বৈকুে প্রস্থান করে|. 



১৫শ বিগাসঃ। ] প্রীষ্ীহরিভক্তিবিলাসঃ। ৯৭১ 

পরচক্রতয়স্তত্র ন কদাচিন্তবত্যুত। পক্জন্ঃ কামবর্ধী স্ত।দীতিভ্যো ন ভয়ং ভবেৎ ॥১৫২ 

গৃহে বা পৃজ্যতে যশ্মিন্ দেবক্যাশ্চরিতং মম। তত্র সর্ববসমৃদ্ধিঃ শায়োপসর্গাদিকং ভয়মূ॥ 

পশ্ডতো৷ নকুলাঘ্যাললাৎ পাপরে'গচ্চ পাতকাৎ। রাজতশ্চৌরতো৷ বাপি ন কদাচিন্তয়ং ভবেৎ ॥ 

কিঞ্চ।-_যন্মিন্ গৃহে পাওুপুত্র লিখতে দেবকীব্রতম্: ন তত্র মৃতনিক্ষান্তিন গর্ভপতনৎ তথা ॥ 

নচ বাধিভয়ং তত্র ভবেদিতি ম্তং মম । ন বৈধব্যৎ ন দৌর্ভাগ্যৎ ন দভ্তঃ কলহো গৃহে ॥ ১৫৪ 

সম্পর্কেনাপি ষঃ কুর্ধ্যাৎ কশিজ্জন্মাষ্টমীব্রতম্। বিষ্লোকমবাপ্রোতি সোহপি পার্থ ন সংশয়ঃ ॥ 

জন্মাষ্টমীজনমনো-নয়নোতসবাঢ্যা, পাপাপহা! সপদি নন্দিতনন্দগোপ! | 

যে। দেবকীং সদয়িতাং যজতীহ তস্যাম্, পুত্রানবাপ্য পা সমুপৈতি প পদং স বিষ্ণোঃ ॥ ১৫৬॥ . 

বুষ্টিরনাবৃষ্টি; শল ভা মুষিকাঃ খগাঃ। প্রত্যাসন্নশ্চ রাজানঃ ষড়েত। ঈতয়ঃ স্থৃতাঃ ॥ইতি॥ 

১৫২ ॥ দেবক্া। মম চরিতৎ তখৈব পিখিভং জন্মদিনবৃত্তম। উপসর্গ বিবিধোপত্রবাঃ। 

আদিশব্বৎ নরকাদি তন্রপং ভয়ম। উপসর্গাদিজনিতি ব! পাঠঃ | উপসর্গানেবাভিব্যঞ্জয়তি 

পশুত ইত্যাদি॥ ১৫৩॥ দেবকীরতমিতি আত্মনা স্হ তশ্যা অভেদাভি প্রায়েণ। যন্গ] 

তত্বপঃফলরূপং মজ্জন্মদিনরতমিতার্থঃ । পাঠাস্তরং স্থগম্ম্। মৃতনিক্ষান্তির্ন ভবতি, কিন্ত 

জীবন্নেব গর্তাৎ নিক্ষামতীত্যর্থঃ। গর্ভন্য পতনং শ্রাব্চ ন ভবতি ॥ ১৫৪ ॥ সম্পর্কেণ প্রসঙ্গে- 

নাপি কেনচিৎ ॥ ,৫৫ ॥ সদয়িতাং প্রীবস্থদেবযুক্তাম্॥:৫১৫ কৌমারমজর পৌগণ্ডং ট+শোরঞচ 
৩৬৬০ ররর সস -্স্স্-০* সপ. __ ০ ০০ শা কও তত শা শি শী এ 

যুধিঠির! সেই ব্যক্তি বিমানারূঢ় হইয়া বৈকুষ্ঠে গমন পূর্বক তথায় লক্ষবর্ষ পর্যান্ত 

নানা ভোগ উপভোগ করিয়। পুণ্যক্ষয় হইলে নরলোকে মাগমন পূর্বক সর্ববকামপূ, 

দুঃখহীন, ধর্দপরায়ণ ও দীর্ঘায়ু হয়, গোগণসঙ্ক,ল সাত্রাজ্য লাভ করে এবং রাজযশ্বর হইয়া 

বিবিধ উপাদেয় ভোগ সম্ভোগ পূর্বক অপুনর্ভব পরমপদে প্রস্থান করে। তদীয় বংশে 

রূপবান ও হৃদয়বান্ মহাত্সগণের জন্স হয়! হে পাগুবসত্তম! যে দেশে মানবগণ 

নিরস্তর চিত্রপটে মদীয় .পবিজ্র জন্মদিন অঙ্কিত অথবা চর্চিত, লর্বাভরণভূষিত ও 

উৎসবান্ধিত করিয়া! পুজা! করে, কদাচ তাহাদের পরচক্রয়ের আশঙ্গ। থাকে না, সেই 

দেশে মেঘ কাঁমবর্ধী হয় অর্থাৎ ঘথাকালে বাঁরিবর্ণ করে এবং তথায় ঈতিভয়ও বিদ্যমান 

থাকে না। ১৫১-১৫২। দেবকী-চরিত ও মদীর জন্ববৃত্ত'স্ত গৃহে লিখিত থাকিলে 

তথায় সর্বসমৃন্ধ সমুপস্থিত হয় এবং উপসর্গাদি-ভয়, পণ, ভূজঙ্ক, পাপরোগ, পাপ, নূপতি ও 

' চৌরচয়েরও মাশঙ্কা থাকে না। ১৫৩। হেপাগুব! মদীয় জন্মবৃত্াত্ত লিখিত থাকিলে 

সেই স্থানে মৃত সন্তান গ্রন্থত হয় না, গর্ভপাতের আশঙ্কা থাকে না, এবং ব্যাধি, বৈধবা, 

দৌর্ভাগা 'ও. দত্ত-কলহেরও উৎপত্তি হয় না, ইহাই. মদীয় অভিমত গানিবে। ১৫৪। হে 

পার্থ! প্রসঙ্গঃ জন্মা ্রধীত্রত ক'রলেও নিঃসন্দেহ হরিধাম প্রাপ্ত হওয়া যায়। ১৫৫। 

জন্মাষ্টমী সর্ব্বজন-মনোহারিণী, নয়নোৎসব-বিধায়িনী, পাতকহারিণী ও নন্দমগোপের আনন্দ- 

বিধারিনী '. দিনে বন্থুদেব ও দেবকীর অর্চনা! .করিলে পুাবান্ হইয়া (অস্তে) হরির 

পরম পদে-গমন করিতে পারে । ৩৫৯। বিষুঃধর্শে লিখিত আছে॥ হে দিজশ্রেঠ:! কৃষণাষ্টমীতে 



৯৭২ ্ীঞ্জহরিভক্তিবিলাসঃ | [ ১৫শ বিলাসঃ। 

বিষুঞধর্টে | রোহিনী চ যদ] কৃষ+পক্ষেইম্যাং ছিজোত্বম | - 
জয়স্তী নাম স! প্রোক্ত। সর্বপাপহরা তিথিঃ ॥ 

যদ্বাঞ্যে ষচ্চ কৌমারে যৌবনে বার্ধকেইপি যৎ। সপ্তজন্মকুতৎ পাপং স্বল্পং বা যদি বা বছ। 
তৎ ক্ষালয়তি গোবিন্দং তন্ঠামভ্যর্চা ভক্তিতঃ & ১৫৭ ॥ 

' হোমযজ্ঞাদিদানানাৎ ফলঞ্চ শতনশ্মিতম্। সম্প্রাপ্পোতি ন সন্দেহো যঙ্চান্তৎ ৮০০৪ ।. 
উপবাসশ্চ তক্রোক্তে। মহাপাতঞনাশনঃ ॥ 

বিষ্ণরহস্যে।_- | 
জয়স্ত্যামুপবাসন্ত কৃত্বা যোহচ্চর্নতে হরিমূ। তগ্য জন্মশতোড়ূতং পাপং নত ত সর্বধা । 

কৌমারে যৌবনে বালো বাঞ্ধকে যছুপার্জিতম্। তৎ পাপং শময়েৎ কঞ্চস্তিগাবস্যাং স্থপৃজিত:। 
্গানং দানং তথ হোমঃ স্বাধ্যায়োহথ জপন্তপঃ | সর্ববং শতগুণং প্রোক্তং জয়স্তযাং যৎ কৃতং হরেঃ ॥ 

ধনধান্বহ। পুণ্যা সর্কথাপহরা শুভা। সংপোষ্যা নরৈরধতবাক্জযন্তী কৃ্ণভিদা ॥ 
রক্ষপুরাণে পূর্বধণ্ডে জন্মাষ্টমীমাহায্তো শ্রীস্থতোক্কৌ ।-_ 

যা তু কৃষ্চাষটিমী নাম বিশ্রুতা বৈষ্ণবী তিথি: তস্যাঃ গ্রভাবমাশ্রিত্য পুতাঃ সর্ব ফলো জনাঃ॥ 
শ্রাবণে মাসি বহুল! রোহিণীসংযুক্তাষ্্রমী। জয়ন্তীতি সমাধ্যাতা৷ সর্ববাঘৌঘবিনাশিনী ॥ 

তস্যাং বিষুতিণৌ কেচিদ্বন্তাঃ কলিযুগে জনাঃ। যেহভার্চযস্তি দেবেশং জাগ্রতঃ সমুপোধিতাঃ ॥ 
ন তেষাং বিদ্যতে ক্কাপি সংসার ভয়মুধণম্। যত্র তিষ্স্তি তে দেশে কলিস্তত্র ন তিষ্ঠতি ॥ 

তন্মিন্। এবমগ্রেংপহ্মূ্॥ ১৫৭। শ্রে এহিজামুন্মিকনথথম্। তপঃ স্বধর্াচরণং কৃন্ডাঁদি বা। 
পাপী পাশ পপ জা আক এপ জঞ্জাল 

_রোহিনীনক্ষত্রের যোগ হঈলেই তাহাকে অয়ন্তী কহে; এ তিথি নিখিল-পাপনাশিনী। জযস্তী- 

দিবসে ভক্তিমান্ হুইয় জনার্দনের অচ্চন1! করিলে বাল্যে, কৌমারে, যৌবনে ও বৃদ্ধাবস্থায় 
যে সমস্ত পাপ সঞ্চিত হয় এবং সপ্ত অন্মে যে যে পাঁতক করা যায়, ভাহা ভুরি প্রমিত বা অল্পই 

হউক হরি তৎসমন্ত বিনাশ করেন। ১৫৭। জয়স্তীদিনে উপবাসী থাকিলে মহাপাপের 

হাস হয়; হোম যজ্ঞ দানার্দি যে কোন কার্য করা যায়, তাহা শতঙণ ফপ প্রদান" করে 

এবং নিঃসন্দেহ মনোভীষ্ট স্থসিদ্ধ হন্ন। বিষুটরহসে লিখিত আছে, জয়ন্তীর উপবাস পূর্বক 
হরির অর্চনা! করিলে শতজন্মকৃত পাপ সর্ব! বিধ্বস্ত হইয়া যায়। জয়ন্তীর উপবাস 

ূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণের পূজা করিলে ভগবান্ অচ্চিত হইয়। কৌমার, যৌবন, বালা, ও ' বার্ধক্যকৃত 

নিখিল পাপ দূর করিয়া দেন। প্রীহরির জয়ন্তীদিবমে ম্লান, দান, হোম, স্বাধ্যায়, জপ," 

তপ প্রভুতি যে কোন কার্ধের অনুষ্ঠান করা যায়, তৎসমন্ত শতগুণ ফলগ্রদ হয়: হে. 

নরগণ ! হরিভ্তিপ্রদাত্সিনী জয়স্তীতে উপবাসী থাকিলে এ তিথি উপবাপীকে ধন, ধান্ত 

ও পুণ্য প্রদান করে, নিখিল পাপ সংহার করে এবং কল্যাণ প্রধান করিয়! থাকে। 

রশ্ষপুরাণে পূর্ববধণ্ডে জন্বাষটমীমাহাত্মো স্থতোদ্কি আছে যে, কষধা্টমী বৈঞ্ণবী: তিথি 

বলিয়া গ্রনিন্ধ। এ তিথির শরণ গ্রহণ করিলে: কলিযুগে মানবগণ বিশুদ্ধ হইছেপারে। 

শ্রাবণী কথধাষ্টমীতে রোহিদীর যোগ হইলে তাহাকে অয় বলা "যায়: এ ভি সর্বপা- 



১৫শ বিলাসঃ।] ই্ীহরিস্তকিবিলাদঃ। ৯৭৩ 
তত্রৈব প্ীশ্তকজনমেজয়-নংযাদে 1. 8 

ষ এব ভগবান বিষুরর্দেবক্যাং বন্থদেব হঃ। জ।তঃ কংসবধার্থং ছি তদ্দিনং মজলালয়ম্ ॥ 

যা পা প্রত্যব্বমায়াতি শ্রাবণে বহলাষ্টমী । সঙ্গত রোহিণাক্ষেণ নৃণাং মুক্তিফল প্রদ!। 

ষস্যাং সনাতনঃ সাক্ষাৎ পুরাণঃ পুক্ুযোত্তমঃ; অবতীর্ণ; ক্ষিতৌ। সৈষ। মুক্তিদেতি কিমভভুত ম্॥ 

তত্রৈবাগ্নে ব্রতবিধিকথনে ।--. | 

ইদমেব পরং শ্রের ইদমেব পরস্তপঃ। ইদমেব পরে! ধর্দে। যদধিষুঃব্রতধারণম্ ॥ 

স্কান্দে অদ্দনারদসংবাদে ।”-- 

কৃষ্ণজ্মাষ্টমী লোকে প্রসিদ্ধ! পাপনাশিনী | ক্র হুকোট-সম। ত্বেষা! তীর্থাযুতশতৈঃ নমাঃ ॥ 

কপিলাগোসহশ্রস্ত যে! দদাতি দিনে দিনে । তখফণং সমবাপ্রোতি জয়ন্থ্যাং সমুপোষণে। 

হেমভারসহমরন্ত কুরুক্ষেত্রে প্রষচ্ছতি। তৎ-ফল্্ং সমবাপ্লোতি জয়ন্ত্যাৎ সমুপোষণে ॥ 

রত্বকোটিসহত্রাণি যে৷ দদাতি দ্বিজোত্তম ' তৎফলং দমবাপ্পোতি জয়ন্তযাৎ সমূপোষণে ॥ 

বাগীকৃপ-সহম্রাণি দেবতায়তনানি চ। - কণ্ঠাকোটিপ্রদানেন যৎফলং কবিভিঃ স্বতম্। 
মাতাপিত্রোগুবূণঞ ভক্তিমুদ্বহত'ং ফলম্ ॥ ১৫৮ ॥ 

ধন্মো যজ্ঞাদিজং পুণ্যং ভক্তিলক্ষণো বা ॥ ১৫০" গুর্বাস্ এঁযন্তচ্থং ত্যজেৎ তগ যৎ পুণ্যং 

নাশিনী। কলিকালে থে সমস্ত ধন্য ব্যক্তি জন্মাষ্ট্মীতে উপবাসী থাকিয়া জাগরণ পৃব্বক 

ভগবান্ হরির পৃজা। করেন, তাহাদিগকে কদাচ ভীষণ *বভয়ে ভীহ হইতে হয় ন|। তাহারা 

যেস্থানে নিবসতি করেন, কলি তথায় থাকিতে সক্ষম নহে । উক্তস্থানে শুব-জরনমেজয়লংখাদে 

লিখিত আছে, 'ভগবান্ হরি কংস বিনাশার্থ বস্থদেব হইতে দেবকীগর্ভে উৎপন্ন হইয়াছেন, 
তীয় উক্ত জন্মদিন কল্যাণের আধার। প্রতিবর্ষেই শ্রাবণ মাসে রোহিণীসম স্বতা৷ রু্াষ্টমী 
আগমন করে, & তিথি মানবগণের পক্ষে মোক্ষফজ্দ্ায়নী। যখন প্রত্যক্ষ সনাতন পুরাণ পুরুষ 
হরি এ ।তথিতে ধরাতলে অবতীর্ণ হইয়াছেন, তখন যে এ তিথি মুক্তিদায়িনী হইবে ইহা 
বিচি কি! উক্ত স্থানেরই অগ্রে ব্রতবিধি-কথনে লিখিত আছে,হরি ব্রত ধারণই পরম মঙ্লম্বরূপ, 

উহ্াই পরম তপন্তান্বর্কপ এবং উহাই ধর্মশ্রে্ঠ বলিয়া! কীর্রিত। ক্বন্দপুরাণে ব্রদ্মনারদনংবাদে 
লিখিত আছে, কৃষ্ণজন্মাষ্ টমীই লোকে পাতকহারিণী বলিয়। প্রধিত; এই তিথি কোটি বজ ও 

অযুত ভীর্থের সদৃশ | অয়স্তীদিনে উপবাস করিলে প্রত্যহ সহম্র কপিলাদানঞ্জনিত পুণ্য লাভ 

করিতে -পারে। কুরুক্ষেত্র" তীর্থে সহন্স স্থবর্ণভার অর্পণ করিলে যে পুণ্য হয়, জয়স্তীদিনে 

উপবাসী থাকিলে দেই ফল প্রাপ্ত, হওয়া যায়। হে দ্বিনশ্রেষ্ঠ! অয়ন্তীদিনে উপবাস করিলে 

সহজকোনি.রররদানজনিত .ফল প্রাণ্ড হইতে পারে । সহ সহ বাপী, কুগ, দ্েবায়তন ও 

কোটিসংখ্য.কন্তা দান: বারা যে কল নির্দিষ্ট আছে, পিতা মাতার প্রতি ও গুরুজনের প্রতি 

ভি করিলে:যে-ফল হয়, গুরু বিগ্র ও পতির- জন্ত .শরীর বিসর্জন করিলে যে ফল হয়, 

গরয়োপকারী -ভীর্থসেবাগগ্নায়ণ ও- লত্যব্রতনিষ্ঠের! যে ফল লাভ করেন, অয়স্তী উপবামীর- 

তস্তসমন্ধ ফল: অর্জিত: হয়.1. নিয়াশুযবাসী ভাগামের! যে ফল-লাভ কচরল, সহন রাজতুযে 



নি 

৯৭৪: জীক্ীহরিভক্তিবিলাসঃ । [১৫শ বিলানঃ। 

গুর্বর্থে ব্রান্মণাথে বা স্বাম্যর্থে বা ত্যজেত্বস্থম। পরোপকারযুক্তানাং তীর্থসেবারতাত্বনাম্। 

সত্যব্রতানাং ঘৎ পুণ্যং জয়স্ত্যাৎ সমূপোষণে ॥ নিরাশ্রয়েযু বসতাং তাপনানাস্ত যৎফলম্। 
রাজন্য়সঅেযু শতবর্ধাপিহোআতঃ | এক্েনৈবোপবাসেন অয়ন্ত্যাং তংফরং স্বতম্॥ . 

কৃত্ব! রাজ্যৎ মহীং তৃক্ত। প্রাপ্য কীর্ভিঞ্চ শাশ্বতীম্। 
জয়্ত্যাঞ্চোপবাসেন বিষোর্মু্ভে) লয়ং গতাঃ ॥ 

ধর্মর্থক কামঞ্চ মুক্তিষ্ণ মুনিপুজব। দদাতি যাঞ্ছিতান্ কামান্ শ্রাবণে মাসি চাষ্টমী॥ 
জন্মাষটমীব্রতং ষে বৈ প্রকুরবন্তি নরোত্মাঃ। কারয়ন্তি চ বিগ্রেন্ত্র লক্ষীস্তেযাং সদা সিরা ॥ 
ন বেদৈর্ন পুরাপৈশ্চ ময় দৃষ্টং মহামুনে | যৎ সমঞ্চাধিকং বাপি রুষ্ণজন্মাষ্টমীব্রতাৎ ॥ ১৫৯ । 
নিয়মন্থং নরং দৃষ1 জন্মাইম্যাং ছিজোতম। বিবর্ণবদনো ভূত্বা তল্লিপিং মার্দ্দয়েদ্যমঃ ॥ ১৬$ 

কিঞ্চ।:- | 
ব্রতেনারাধা তং দেবং দ্বেবকীলহিতং হরিম্। ত্যক্ত। যমপথং ঘোরং যাতি.বিষ্জোঃ পরং পদম্॥ - 
ন্মরণং বাহুদেবন্ মৃত্যুকাগে ভবেন্মুনে । সিধ্যস্তি সর্ববকার্ধ্যাণি কৃতে জন্মাষ্টমী-ব্রতে ॥ 

মমাজয়] কুরুধবং তজ্জয়স্তীং মুক্তয়ে তথ! | 
ন্বাণড শ্রীন্থতোক্তৌ চ তত্ব তমহিমানবর্ণনাস্তে 

ইত্যেতৎ কথিতমশেনশাস্ত্গুহাৎ, শ্রীরুষমহিম'হুবর্ণনং যত | 
আত্বৈতৎ মরুদপি পাতকৈবিমুক্তো, দেহান্তে ব্রজতি নরে। মুরারিলোকম্ ॥১৬১। 

স্তাদিত্যর্ঘ;। জয়গ্যাং সম্যগুপোষণে উপবাসে সতি তৎ স্তার্দিতি শেষঃ। তছুপোষণ ইতি 
বা পাঠ ॥ ১৫৯ ॥ তত্ত লিপিং পাপাদিলিখনম্ ॥ ১৬, ॥ তৰ্তাচরণমাহাত্মাং কিং বেখ্যং 
তক্ক'বণাদপি পরম্পদমিতি পুনব্র্ষাগুপুরাণবচনং লিখতি ইতীতি ॥ ১৬১ ॥ 
যে ফপ হয়, শতবার্বিক অগিহোত্র অনুষ্ঠানে যে ফল, কেবলমাত্র জয়স্তী-উপবাস দ্বার! 
তৎসমস্ত ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। বহুদংখ্য ব্যক্তি জয়ন্তী-উপবান পূর্ব্বক. রাজ্য পাণ্ত. হইয়! 
ধরাভোগ করত চিরকীর্তি লাভ করিয়া হরিমূর্তিতে বিলীন হইয়াছেন।. হে তাপদশ্রেষ্ঠ ! 
শ্রাবণী কষ্কা্ষী ধর্মার্থকামমোক্ষপ্রদ। ও বাঞিতদায়িনী ।' হে বিপ্রসত্বগগ! ধাহারা জন্মাষ্টমী- 
ব্রত সাধন করেন, অথবা অন্ত ছারা সম্পাদন করাইয়া! থাকেন, সেই সকণ নরশ্রেঠগণের 
নিকট'কমলা নিশ্চল! হইয়া অবস্থান করেন। হে মহবে”! অগ্মাষ্টমীব্রত সাধন করিলে যে 
ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়, তৎসদূশ বা! তদপেক্ষা অধিক ফল. বেদে বা পুরাণেও. লক্ষিত হয় 
না। ১৫৮-১৫৯। হে-বিগ্রস হম! যে ব্যক্তি জন্মাষ্টমীদিনে-নিয়মধারী হন, শমনরান. তাহাকে 
দেখিয়া ম্ীনমুখে তদীয় লিপি প্রোঞ্ছন করেন অর্থাৎ তৎরুত. আজগ্মসঞ্চিত যত . পাগ শমনের 
পত্রিকাতে লিখিত থাকে, তাহ! মুছিয়া দেন। ১৬৯, আরও. লিখিত 'জাছে; যিনি 

জন্মাক্্দী-ব্রত করত দেবকী ও দেবদের হরিকে -উপাসনা. করেন, তিনি ভীষণ শখন্রমার্স 
বিসঞ্জন পূর্বক হরির পরমপদে উপস্থিত হন। হেখবে! য়ে ব্যক্তি জন্মাইমী,. অত করে, 
মরণসময়ে.বাসদেব তদীয় স্থতিপথে জাগরূক থাকেন এবং তদীর নিখিল ক্রিয়া হুসম্পয় হয়। 



১৫শ বিলাসঃ।] প্ীহরিভক্তিবিলাসঃ। ৯৭৫ 

অথ গওস্সাষইমীক্েত নির্ণাঃ। 

কুষোপান্তাষ্টমী ভাতে রোহিণ্যাঢ্যা মহাফল! । 

নিশীখেহত্রাপি কিঞ্েন্দৌ জে বাপি নবমীতুত। ॥ ১৬২ । 
অধ তত্র রোহিগীযুক্ক1] জন্মাইমী। 

বিষুরহস্তে - 

প্রাজাপত্যক্ষসংযুক্ত। কৃষ্ণ! নভসি চাষ্টমী। মুহূর্তমপি লভ্যেত সৈবোপোধ্যা মহাফল! ॥ ১৬৩। 

ভাদ্রে মাস কষ্ণাষ্টমী উপোষ্যা, স! চ রোহিণীনক্ষব্রেণ যুতা সতী মহাফলা। কেবলাষ- 

- ম্মুপবাদতে। রোহিণীঘুতাষ্টম্যুপবাসে ফনাতিশয়ো ভবতীত্যর্থঃ। এব ঘয়ং পূর্ববতোৎপবাদঃ। 
পূর্বদিনে রোহিণীযুক্তায়। অষ্টম্যা বিদ্ধায়াঃ সত্যাঃ তথ। শুদ্ধায়৷ অপি সত্যাঃ পরদিনে বুধ- 
বারাদিষোগপ্রাশস্তাপেক্ষয়া পরিত্যাজ্য্বাৎ। অত] রোহিণীবোগে ফলবিশেষ এব তাৎপর্ধযম্। 
অতএব লিখিতং মহাফলেতি। এবমগ্রেইপি জেয়ম। অন্তর রোহিণীযোগেহইপি নিশীথে 
অর্ধয়ায়ে অষ্টমী মহাফল1। কিঞ্চেতি পূর্বদমুচ্চয়ে ইন্দৌ৷ সোমবারে, বুধবারে বা 
রোহিণ্যাঢাষ্টিমী যদ ভবতি তদ| মহাফলেত্যথঃ। অত্র চ ব্রতয়োদাহরণং দ্রষ্টবাম। য্ঠপি 
তশ্মিন্ বচনে নিশীথযৌগে! ন শ্রয়তে তখ।পি কিং পুনর্নবমীধুক্তেত্যাদি কৈমুতিকন্ত!য়েন 
পৃথগুক্েনিশীথষোগে ব্রতাপেক্ষয়৷ তদ্দিনে ত্রতে সতি পরদিনে তিথিনক্ষত্রবৃদ্ধিসন্তবাৎ | তিথি- 

ভাস্তে চ পারমিত্যস্ত।বকাশঃ স্কাৎ। তচ্চাগ্রেপারণলিখনে ব্যক্তং ভাবি। অপিশবেইপি 

পর্ববসমূচ্চয়ে। সোমে বুধে বা. রোহিগ্যাষ্টমী যুক্তা চেছ্ুবতি তদ। চ মহাফলেত্যর্থঃ। অত্র চ 
যস্থপি গাত্রিশেষে নবমীযোগে মতি নিশীথযে।গোইপি ঘটতে, তথাপি উদয়ে চ।ষ্টমী কিঞ্মিবমী 
সকল! যদি ইতি বচনাপেক্ষয়। নিশীঘযোগোহত্র ন প্রায়েপাদরণী5ঃ। যদি চ কদাচিন্জিশীথে 
তত্তদষোগে! বৃত্তঃ নবমী চ রাজ্রিশেষে শ্াততদ! সংযোগবিশে ষ] মন্তব্যঃ | যতঃ কেধাঞ্চিম্মিতে 
কিঞিদষ্মীবৃদ্ধৌ, রোগঠিণযাৎ সত্যাৎ নবমীদিন এব তত্তদ্বারাযোগে তত্তম্থচনবলাম্মহাফলতাব- 
গম্যতে নান্যত্রেতি। তচ্চ তিথিভাস্তে চ পারণমিত্যন্তানবকা শান্গাদরণীয়মিতি দিকৃ। 

এতটচ্টাশেষমগ্রে লেখ্য-তত্তবচনতঃ সবিশেষং ব্যক্তং ভাবি! ১৬১ ॥ 

'ন্নাষউমীদিনে প্রাপ্তে যেন তৃজফিত্যেতৎ তথা,যে নকৃর্বস্তি জানস্ত ইত্যাদীনি চ নিত্যতালিখনে 
পূর্ববং লিখতানি বচনান্তেব:কেবলভাগ্রকষণাষ্টমপবাসোদ।হরণানি বর্ধস্ত এব, ইদানীং রোহিপ্যা- 

ছে মহ্বে!. মুক্তিলাভের বাসনা থাকিলে অয়স্তীবরতের :অহঠান করিবে । ব্রদ্ধাপুরাণে 
সুতোক্তিতে জগ্মাষ্টমীব্রত-মাহাত্মা-বর্ণনাস্ত্রে লিখিত আছে; শ্রী কুফাব্রতেঃ মাহাস্ম্য-কীর্ঘন নিথিল 

শান্ছেই গুহ্, উহা. বায়ৈ কমাজ. শ্রবণ করিলেই নিখিল.পাপ হইতে উতভীর্প হইয়া দেহাধসানে 

হরিঝামে প্রশ্থিত:হইতে থারে। :৬১। 
»'জনন্তর জন্মাষ্টমী ব্রতের দিন নিরপণ হইতেছে: ভারী কুষণাষ্টবীর অর্ধরাতে রোহিণদীর 

যোগ হইলে এবং উক্ত দিন সো বা রুধবার ও. নবমী-সম্ষিত, নিন দিনে উপবাগ, 
কর্তব্য কেননা, এ ভিথিতযহাফাদাসিনী। ১৬২ 



৯৭৩ . 'জ্ী্ীহরিভক্তিবিলাস$। [ ১৫শ বিলাগঃ। 

মুহূর্তমপ্যহোর।ত্রে যন্মিন্ যুক্তত্ত লত্যতে। অষ্টম। রোহিণী-খক্ষং তাং হুপুপ্যামুপাবসেৎ ॥১১৪। 

কিঞ্চ তরৈব।-__ 
অষ্টমী কৃষ্ণপক্ষন্ত রোহিণী-খক্ষসংযুতা। ভবে প্রোষ্ঠপদে মালি জয়ন্তী নাম সা স্বত। ॥ ১৬৫ ॥ 
বিষুধর্মোত্রে ঃ 
রোহিণ্যক্ষং যদা৷ কৃষঃপক্ষেইষ্টম্যাং দিজোত্বম। জয়স্ত। নাম স| প্রো! সর্বপাগহরা! তিথিঃ॥ 
যদ্বাল্যে যচ্চ কৌমারে যৌবনে ধার্ধকে তথা। বহুজগ্মকৃতং পাপং হস্তি সোপোধিত| তিথিঃ॥ 
স্কান্দে।-- . 

গ্রাজাপতোন সংযুক্তা অষ্টমী তু ষদ! ভবেৎ। শ্রাবণে বহুলে পক্ষে সর্বপাপ প্রণাশিনী ॥ 

জয়ং পুণ।ঞ কুরুতে জয়স্তীং তেন তাং বিছঃ॥ 
বিষুণপুরাণে।-__ 

কৃষ্ণাষ্টম্যাং ভবেদ্যত্র কলৈক। রোহিণী নৃপ। জয়ন্তী নাম সা জেয়া উপে|ষা। সা গ্রযত্বতঃ। 

সগ্ডজন্মকৃতৎ পাপং রাজন্ যত্রিবিধং নৃথাম্। তৎ ক্ষালয়তি গোবিনাস্তিধো তশ্বস্ত ভাবিতঃ । 

উপবাসশ্চ তত্োক্তে। মহাপাতকনাশনঃ | জয়স্ত্যাং জগতীপাল বিধিনাত্র ন সংশয়ঃ ॥ ১৬ । 

ব্রেতায়াং বাপরে চৈব রাজন্ কতযুগে তথা । রেহিণীদংযুত৷ চেয়ং বিদ্বপ্তিঃ সমুপোধিত! ॥ 

দিযোগবচনাহ্/দাহরণত্বেন লিখতি প্রাঞ্জাপত্যেত্য,দিন! বিশেষতঃ ইত্যস্তেন। নতসি শ্রাব.গ১৬৩1 

অগম্য। যুক্তং।,৬৪। কিঞ যা চ রোহিণী:ক্ত| সা জয়ন্তী নাম। সৈবোপবা 'াদৌ মহাফলেত্যভি- 
প্রায়েগ লিখতি অষ্টমীত্যারিসার্ধাকেন প্রৌষ্ঠপদে ভাদ্রে 1১৬৫ ভ্রিবিধং কায়িকারদিভেদেন, 

পাতকোপপাতকার্দি-ভেদেন বা। ভাবিতঃ পৃ্িত',ধ/তোহপি বা॥ ৬৬| বিধিনা উপবাসঃ ॥১৬| 

তন্মধ্যে রোহিণীদমস্থিতা জন্মাষ্টমী বিষয় বল! যাইতেছে 1--বিষ্ুরহপ্তে লিখিত আছে, 
শ্রাবণমাসে কষ্ণাষ্টমী মুহূর্্মাত্র রোহিণী-সমদ্থিতা হইলেও দেই মহাফলস্বরূপিনী তিথিতে উপ, 
বাদ কর! কর্তব্য -১৬৩। অহোরাত্রমধো যে *্রমী মুহূর্বমাত্রও রোহিণীসহ সমস্থিতা, পেই পুপ্যা 

(িথিতেই উপবাস কর্তব্য । ,৬৪। উক্ত স্থানে আরও লিখিত আছে যে, ভাব্র-কষ্কাষ্টমীতে 

রোহিণীর যোগ হইলে উহাই জয়স্তী বলিয়া উক্ত হইয়া থাকে ।-১৬৫। বিষুধর্পোত্বরে লিখিত 
আছে, হে হিজশ্রেঠ ! কষ্ণাষ্ টমীতে ঘোধিণীর যোগ হইলেই সেই তিথি জয়ন্তী বলিয়া অভিহিত 

হয়। & তিথি সর্বপাপহারিণী | বহু বহু জন্মে বাল্যে, কৌমারে, যৌবনে ও বার্ধক্যে যে সমপ্ত 
পাতক অনুষ্ঠিত হয়, অয়স্তী- তিথিতে উপবাস করিলে তৎসমন্ত বিদ্'রত হইয়া থাকে । স্বন্দ- 

 খুগণে হিধিত আছে, শ্রাবণী কুষ্যাষ্টমীভে রোছিণীর যোগ হইলে ধমি সেই দিনে উপবান করা 
ধায়) তবে ই তিথি জয় ও পুণ্য প্রদান করেন? এই হেতুই (স্থধীগণ) উহার অযস্তী নাম, 
নির্দেশ করিয়াছেন। বিষুঃপুরাণে লিখিত আছে, হে রাজন্! কৃষ্াষ্টমীতে কলায়া্ রোহিদীর 

 ম্বোগহইঞ্ছে জয়ন্তী বলা.বায়) এ তিথিতে উপবাসার্থ বন্ববান্ হওয়া বর্তব্য.। হে নৃপ-জয়্তী 
তিথিতে হরির পৃজা করিলে সগ্তজন্মকূত দৈহিক, থাচিক ও মানলিক তিনপ্রকার পাঁপই-বিনষ 
হয়। ১৬৬। হে মহীধর | বিধানে জ্যস্তী তিখিতে কৃত উপবাস মহাপাগহ বলিয়া, কীর্তি : 



১৫ বিলাস: । ] স্ীপ্লীহরিভক্তিবিলালঃ | ৯৯৭ 
অগ্রিপুরাণে।-.. 

অধ্থরাত্রাদধশ্চোর্াং কলয়া বা যদ! ভবেৎ। জয়ন্তী নাম সা প্রোক্ত! সর্বপাপ প্রণাশিনী ॥ 

ভবিধ্যবিষুতধন্ময়োঃ | _ অথ অর্থারাক্্যুত জন্মাষ্টমী । 

রোহিণ্যামর্ধরাত্রে চ ষদ। কৃষণাষ্টমী ভবেং । তন্যামভার্চনং শৌরেহস্তি পুণ্যং ত্রিজন্মজম্। 
প্রাজাপত্যক্ষসংযুক্তা কৃষ্ণ নভসি চাষ্টমী। সোপশাসে! হবেঃ পুজাং তত্র কৃত্বা ন সীদতি। 

অর্ধরাত্রে চ যোগোহয়ং তারাপত্যুদয়ে সতি ॥ 
কিঞ্চ ।- রোহিণী-সহিতা৷ রুষ্ণ! মাসি ভা্রপদেইষ্টমী । অর্ধরাত্রাদধশ্চোর্ধাং কলয়াপি যদ! ভবেৎ। 

তত্র জাতো জগন্নাথ; কৌস্বভী হরিরব্যয়ঃ। তমেবোপবসেৎ কালং কুর্যযাৎ তত্রৈব জাগরম্ | 
জয়ন্তী নাম লা রাত্রিস্তত্র জাতে। জনার্দনঃ ৷ নিদনতাত্মা শুচিঃ নবাত্বা পৃজাৎ তত্র প্রবর্তয়েৎ ॥.৬৮ 
বহ্নিপুরাণে ।-_ 

লমযোগে তু রোহিণ্যা নিশীথে রাজসত্তম। সমজায়ত গোবিন্দ! বালক্পী চতুতুজিঃ. 
তন্মাত্বং পূজয়েত্তত্র থাবিত্তান্থসারতঃ ॥ 

ভবিষ্যোত্তরে ।-_ 
মাসি ভাত্রপদেহষ্টম্যাং কষ্ণপক্ষেহ্ধরাত্রকে । শশান্কে বুষরাশিস্থে গ্রাজাপত্যক্ষ সংযুতে । 

উপোধিতোহচ্চয়েৎ কৃষ্ণং যশোদাং'দেবকীন্তথ|। 
কিঞ্চ।--মাসি ভাদ্রপদেইষ্টম্যাং নিশীথে কৃষপক্ষকে। শশাঙ্কে বুষরাশিন্থে খক্ষে রোহি ণীসংজ্ঞকে। 

যোগেইস্মিন্ বন্থদেবাদ্ধি দেবী দেবমজীজনধ। তন্ম।ৎ সম্পৃজয়েদত্র শুচিঃসম্যগুপোধিতঃ ৪১৬৯ 
রশি পপ শাপলা পাপা শীট ২২ এ শি পপেপ্পাল পপ শত পট পপ এ ২৯ পপ সপ এপ 

নবষটম্যা রোহিণীযোগঃ কদ। গ্রাহঃ ইতপেক্ষায়াং লিখতি অর্ধেতি। অধ; পরস্তাৎ উর্দধং বা 

পূর্ব্ং কগ্গামাত্রেণাপি যোগে যদ! ভবেৎ্। অন্তর চ যোগমাত্রে তাৎপর্যং ন ত্বর্ধরাত্রে। তথা 

বিবক্ষায়াঞচায়ং শ্লেরকোহইর্ধরান্রযোগ প্রকরণে ত্রষ্টবাঃ ॥ ১৬৮ ॥ সমযোগ ইতি নিশীথমাত্র- 

সন্দেহ নাই। ১৬৭। হে নৃপ | সত্য, ত্রেতা ও ছ্বাপর এই যুগরয়েই বিদ্বদ্গণ রোহিণীসমন্থিত! 
অষ্টমী তিথিতে উপবাস করিতেন। অগ্নিপুরাণে লিখিত আছে, অর্ধরান্রের পর বা পূর্ব্বে এক 
কলামাত্র রোহিণীর যোগ হইলেই তাহাকে জয়ন্তী কহে; এই তিথি সর্বপাতকহারিণী। 

অনস্তর অর্ধরাত্রযুক] কৃষ্কাষ্টমীর বিষ বিবৃত হইতেছে ।--ভবিষ্যপুরাণে ও বিষুধন্মে 
লিখিত আছে, রোহিণীর অর্বাত্রে ক্ুষ্ণা্টমী পাইলে এইদিন হরির পৃজ। করিলে জ্রিজন্মকৃত 

পুণ্য হাস পায়। শ্রাবণী কষ্ণাষ্টমীতে রোহিণীর যোগ হুইলে ষদ্দি তাহাতে উপবাসী থাকিয় 
কেশবের অচ্চনা করা যাঁয়, তবে কদ্দাচ সেই পুজককে অবসাদ গ্রস্ত হইতে হয় না। অর্ধরাজে 
চন্ত্রোদয় হইলেই এই যোগ হুইয়া থাকে । আরও লিখিত আছে, ভাত্র কষ্ণাষ্টমীতে অর্দরাত্রের 

পর বা! পূর্বে কলামাত্র রোহিণীর যোগ হইলেই তাহাতে কৌন্তভধারী অব্যয় জগৎপতি হরির 
জন্মগ্রহণ হইয়াছে জানিবে। উহাতেই উপবাস.জাগরণ করিতে হয়। এ রাত্রিকেই জয়ন্তী কছে। 
এ সময়েই জগৎ্পতি হরির জন্ম হয়) সুতরাং এ সময্বেই সংযতমনা, পবিত্র ও কতগ্গান .হুইয়! 
আর্চনায়:প্রনস্ধ হইবে। ১৬৮।.জযিপুল্লাপে' লিখিত আছে, হে নৃপতেষ্ঠ! নিশীথরাজে রোহিদীয 

১২৩ . 



৯১৮ শ্ীপ্ীহরিভক্তিবিলাসঃ | [১৫ বিলাসঃ। 

পান্মে।-- 

প্রেতযোনিং গতানাস্ত প্রেতত্বং নাশিতং নরৈঃ। ধৈঃ কৃতা শ্রাবণে মানি অষ্টমী রোহিনীযুতা ॥ 

কিং পুনবুরধবারেণ সোমেনাঁপি বিশেষতঃ । কিং পুনর্নবমীধুক্ত। কুলকোট্যাস্ত মুক্তিদা॥ 
্কান্দে।-_উদয়ে চাষ্টমী কিঞিননবমী নকলা যদি। ভবতে বুধসংযুক্তা গ্রাজাপত্যক্ষনংযুত|। 

অপি বর্ষশতেনাপি লভ্যতে ব। ন ব। বিভো॥ 

ভবিষ্যে | ৃ 

নবম্যাং যোগনিত্রায়! জন্মাষ্ টমাং হরেন্ততঃ ৷ নবম্য। সহিতোপোষ্য। রোহিণী-বুধসংযুতা ॥ 

ইনদুঃ পূর্বেইহনি জ্ঞে বা পরে চেপ্রোহিণীযুতা। কেবলা৷ চাষ্টমী বৃদ্ধা সোপোষ্যা নবমীযুত|॥ 
তথ! চ পাল্পে।-. 

ুহূর্তেনাপি সংযুক্ত! সম্পূর্ণ চাষ্টমী ভবেৎ। কিং পুণর্নবমীযুক্ত। কুলকোট্যাস্ত মুক্তিদা | 
স্ুতোক্তৌ চ1-- 

_ মাসি ভাত্রপদে কৃষ্ণা অষ্টমী নবমী ভবেৎ। পৃজ্যাষ্টমী ততঃ পুস্তিঃ স্ত্ীভিষ্চ'পি বিশেষতঃ ৪১৭ 
রোহিণা দেবিষুক্তাপি মোপোষ্যা কেবলাষ্টিমী ৷ ততদেঘাগন্ত বৈশিষ্ট্যে ব্রতলোপোহন্তথা ভবেৎ॥ 

ব্যাপিনী রোহিণী চাষ্টমী চেতি বোধয়তি। অতএব শুদ্ধেতি পর্য্যবস্যতি ॥ ১৬৯। 
লভ্যতে বা ন বেতি পরমদৌর্লভ্যোক্তযান্ যোগন্ মহামহিমাভিপ্রেতঃ॥১৭০॥ নম্বেবং রো হিণার্দ- 

যোগ হইলেই শিশুরপী চতুতূ'জি হরির জন্ম হইয়াছিল। এই হেতু সপ্পত্তি অগ্কুসারে এ সময়ে 
ভগবানের অচ্চন৷ করিতে হয়। ভবিষ্যোত্তর-পুরাণে লিখিত আছে, নিশীথরাত্রে, বুষগত শশধরে 

রোহিণীযোগে, ভাত্রী কষ্ণাষ্টমীতে হরি, যশোদা! ও দেবকীর অর্চন! করিবে । আরও লিখিত 
আছে, ভাত্রী কৃষ্ণষ্টমীতে অর্দরাত্রে বুষগত চন্তে রোহিণীযোগে দেবকী দেবী বস্থদেব হইতে 

হরিকে প্রসব করেন? সুতরাং পবিত্র হইয়া উপবাস পূর্বক এ সময়ে কৃষ্ণের অর্চনা করা 
বিধেয়। ১৬৯। পদ্মপুরাণে লিখিত আছে, যাহারা শ্রাৰ্ণমাসে রোহিণী-সমন্িত। অষ্টমীতে 

্রতানুষ্ঠান করেন, তাহাদিগের দ্বার! গ্রেতত্বগ্রাঞ্ত পুরুষগণের প্রেত দূর হয়। এ রোহিণী- 
সমস্থিতা অষ্টমীতে বুধ বা! দৌমবার অথবা নবমীর যোগ হইলে উগ্র দ্বারা কোটিকুল মুক্তিভাগী 
হয়। স্ম্দপুরাণে লিখিত আছে, স্থর্ষে।র উদয়-সময়ে অল্লমান্র অষ্টমী থাকিয়৷ সমস্ত অছোরাত্র 
নবমী হইলে এবং বুধবার ও রোহিণী নক্ষত্রের যোগ হইলে উহা! দুপ্রাপ্য জানিবে। হে দি! 

_ একপপ যোগ শতবৎসরেও পাওয়। যায় কি না সন্দেহ। ভবিষ্যপুরাণে লিখিত আছে, নবমীতে 

ঘোগনিস্রা এবং অষ্টমীতে হরি অবতীর্ণ হন, স্থতরাং বুধবার ও নবমীবুক্ত। অষ্টমীতে উপবাস 
কর্তব্য । পূর্ববদিন সোম ব! বুধবার হইলে এবং অষ্রমী ষটিদণ্ড পাইয়া! পরদ্দন রোহিণীনমন্ষিত 
হইলে গরাহে নবমীসমন্ধিতা৷ বৃদ্ধিগামিনী অষ্টমীতে উপবাদ করিতে হয়। পদ্পপুরাণে লিখিত 
আছে, সম্পূর্ণ! অষ্টমী মুহূর্তমাত্র রোহিনীনহ মিলিত ও নবমীসমব্িত| হইলে সেই তিথি কুল- 
ফোটিকে পরিত্রাণ করে। সৃতোক্তিও আছে যে, ভাত্রীয়। $ষ্ঝা্টমতে নবমীর যোগ হইলে 
নর্গণের, বিশেষতঃ নারীগণের পক্ষে সেই তিথি পর আদরনীয়। ১৭। যদি: রোহিণীর যো 
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ইং শুদ্ধৈব লিখিতা যোগাদ্বহবিধাষ্টমী। ত্যাঙজা! বিদ্ধা চ সপ্তম্যা সা বিদ্ধৈকাদণী যথা ॥১৭২॥ 
অথ সপ্তমীবিদ্ধজন্মাষ্টসীব্রত-নিষেধঃ | 

্রহ্ষবৈবর্তে।-_বর্ধনীয়। প্রযত্বেন সপ্তমীসহিতাষ্টমী। সখক্ষাপি ন কর্তব্যা সপ্তমীসংযুতাষ্টমী 
পাস্মে।--পঞ্চগবাং যথ। শুদ্ধং নগ্রাহথং মগ্তসংযুতম্। রবিবিদ্ধা তথ৷ ত্যাজ/। রোহিণীনহিতা যদি ॥ 

পূর্ববিদ্ধা যথা নন্দ। বর্জিতা শ্রবণান্থিতা। তথাষ্টমীং পূর্বববিদ্ধাং সখক্ষাঞ্চ বিবর্জ্ধয়ে ৫১৭৪ 

রাত্রাদিযোগাপেক্ষম় কদাচিন্বিদ্ধোপবাস প্রসঙ্গঃ স্তাৎ তথ! তত্তদেধোগাভাবে ব্রতলোপ প্রসঙগো- 
ইপি ভবেৎ তক্চাযুক্তং, অগ্রে বিদ্ধাবজ্জ্রনাৎ। তথ ব্রতশ্য নিতাত্বাচ্চ। সত্যং তত্তদ্যোগশ্চ ফল- 
বিশেষার্থ এব জেয়ঃ, ন তু ব্রতেহবশ্ঠমপেক্গণীয়ঃ : অতগুদেঘাগাভাবেহপি কেবলাষ্টম্যামেব ব্রত 
বিধেয়মিতি লিখতি রোহিণ্যাদীতি। আদিশব্ন অর্দরাত্রনবম্যাদি | স| ভাদ্রমাসন্ত কৃষ্ণপক্ষীয়া 
বিশিষ্টনিমিত্তে ফলবিশেষার্থমেবেত্যর্থঃ। এবঞ্চ রোহিণার্দরা ত্রাদিযোগা না মবস্ঠাপেক্ষত্বাভাদিদ্ধা. 
বঙ্জনমপি সিদ্ধমেব ॥ ১৭১ ॥ এতদেবাভিব্যপ্য়ন্ বিদ্ধাব্রতং ত্যাজয়তি ইখমিতি | যোগাদিতি 
রোহিণ্যাদিযোগভেদেন বন্ুবিধাপি জক্মাষ্্রমীয়ং শুদ্ধৈব সথ্রমীবেধবর্জিতৈব পিখিতা, ন তু 
রোহিণ্যাদিযোগাপেক্ষয়া বিদ্ধেষ্যার্থ । অতো বিশুদ্ধায়ামেব সত্যাং তত্তদেষগ আদরণীয়:, 
ন তু বিদ্ধায়ামিতি ভাবঃ। যতো! বিদ্ধা সর্বঘৈব ত্যাজ্যেতি।' সা জন্মাষ্টমী চ সপ্তমা! 
বিদ্বা সতী ত্যাজযেব। তত্র টবঞ্কখানাং সর্ব! সর্ধন্র বিদ্ধাত্যাগং দৃষ্টান্তেন স্মারত্নতি 
বিদ্ধেতি। এতচ্চৈকাদশী গ্রকরণে স্পষ্টং লিখিতমেব ॥ ১৭২ । 

রবিঃ সপ্তমী। যছ্যপি রোহিণীসহিতা ॥ ১৭৩॥ নন্দ! একাদশী শ্রবণান্ধিতাপি। অন্রচ 
যথাশববলাৎ কেচিদেবং মন্তন্তে। অরুণোদয়ে দশম্য। বিদ্ধ! যখৈকাদণী হঞ্জিতা, তথ! 
অরুণোদয়ে সপ্তম্যা বিদ্ধ। অন্মাষ্টম্যপি ত্যাজ]। অতে। রোহিণীং বিনাপি নবম্যেবোপোধা। | 
অতএবোক্তং স্বান্দে।-_জন্নাষ্মীং পূর্ববিদ্ধ।ং সধক্ষাং সকলামপি। বিহানন শুদ্ধাং নবমীমুপোষ্য 
ব্রতমাচরেদিত্যাদি। অনেনাভিপ্রায়েৈব পার্দ-স্কান্দাদৌ নবমীযুতাপীতি অষটম্াপবাসস্ত 
প্রীশস্তামুক্তমিতি তচ্চ ন স্থসঙ্গতম্। একাদশীতরাশেষতিথীনাং রবুদয়তঃ গ্রবৃত্ধানামেব সম্পূর্ণ 

_স্বেনারুপোদয়বেধালিঘ্বে: | তচ্চ পূর্ব সম্পূর্ণালক্ষণে লিখিতমেব ॥ ১৭৪ ॥ ॥ অপার্থে র্ধে চকারঃ। 
নাহয়, বে অক্টমীই উপোষ্যা। যোগের শ্রেষ্ঠত্ব হইলে কোন কোন সময়ে ব্রতলোপের 
সম্ভাবনা । ১৭৯। যোগভেদে অষ্টমী বহুবিধ হইলেও শুদ্ধ! অষ্টমী বিবৃত হইল। বিদ্ধ! একাধশীর 
সায় সধ্মীবিষ্কা৷ অষ্টমী ত্যাজ্যা | ১৭২.। 

এক্ষণে সণরমীবিদ্ধ অষ্টমীত্রত যে অকর্তব্য, তাহাই বিবৃত হইতেছে ।-_-্রন্ষবৈবর্তপুরাণে 
-প্লিগিত আছে, সগ্ুমীবিদ্ধা অষ্টমী সযত্বে পরিত্যাজ্য, উহাতে নক্ষত্রের ( রোহিণীর ) যোগ 
থাকিলেও তদ্দিনে ব্রত অকর্তব্য! পক্মপুরাণে লিগিত আছে, বিশুদ্ধ পঞ্চগবা যেমন সরা 

সংবোগে অগ্রাহ হয়, সেইরূপ স্মীবিদ্ধা! অষ্টমীতে রোহিণীর যোগ থাকিলেও তদ্দিনে 

ব্রত পরিত্যাজ্য । ১৭৩। শ্রবণীর যোগ থাকিলেও যেক্ধপ দশমীবিদ্কা একাদশী পরিত্যাজ্যা, 
সেইয়প নক্ষত্রের (রোহিণীর ) যোগ থাকিলেও -সপ্তষীবিদ্ধ। অষ্টমী অনাদরদীয়া। ১%.। 
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বর্জনীয়! প্রযত্বেন সপগ্তমীসংযুতাষ্টমী | বিন! খক্ষেন কর্তব্য! নবমীসংযুতাষ্টমী ॥ 
অবিদ্ধায়াং সখক্ষায়াং জাতে দেবকিনন্দনঃ ॥ বাসরে বা নিশার্ঘে ব! সপ্তম্যাঞ্চ ষদাষ্টমী ৷ 

পূর্বমিএ তদা ত্যাজ্য। প্রাজাপত্যক্ষ সংযুত] ॥ ১৭৫ ॥ 
পাল্সে।-- জন্মাষ্টমীং পূর্বববিদ্ধাং সখক্ষাৎ সকলামপি। বিহায় নবমীং শুদ্ধামূপোষ্য ব্রতমাচরেৎ ॥ 
মকলাপি সখক্ষাপি নবমীসংযুতাঁপি চ। জন্মাষ্টমী পূর্ববিদ্ক! ন কর্তব্যা কদাচন ॥ 

পলবেধে তু বিপ্রেন্দ্র সপম্যা চাষ্টমীং ত্যজেং। স্থরায় বিন্দুন! স্পৃষ্টং গ্গাসতঃকলসং যখা। 
বিন! খক্ষেণ কর্তব্য নবমীসংযুতষ্টমী। সখফাপি ন কর্তব্য! সপ্তমীনংযুতাষ্টমী ॥ ১৭৬॥ 

তন্মাৎ সর্বপ্রণত্বেন ত্যাজামেবাশুভং বুধৈঃ| বেধে পুণাক্ষয়ং যাতি তমঃ কুর্ষ্যোদয়ে যথা 0১৭৭ 

যাজবন্ধাম্বতৌ ।__ 
সম্পূর্ণ চার্ধরাত্রে তু রোহিণী যদি লভ্যতে। কর্তব্যা সা! প্রযত্বেন পূর্বববিষ্কাং বিবর্জয়েৎ। 

যচ্চ বহ্ছিপুরাণাদৌ প্রোক্তং বিশ্বাষ্টমীব্রতম। অবৈষ্ণবপরং তচ্চ কৃতং তদ্দেবমায়য়! ॥ ১৭৮ ॥ 

মগক্ষাৎ রোহিণী-সহিতামপি ॥ ১৭৫॥ প্র।জাপত্যক্ষগংযুতাপি নবমীসংযুতাপীতি অষ্টমীক্ষয়াভি- 

প্রায়েণ ॥ ১৭৬ ॥ অশুভং বেধলক্ষণম্ ॥ ১৭৭॥ এবং জন্মাষ্টমী সর্বথা শুপ্ধেব কর্ণব্যা নতু 
কথঞ্ঃগ্িদ্ধেতি নিশ্চিতমূ। তত্র যানি বিদ্ধাবৃতপরাণি ব্চনানি বর্তৃত্তে । তথ! চ বহ্িপুরাণে _- 

সপ্তমীনংযুতা্ইম্যাং নিশীথে রোহিণী যদি | ভবিতা চাষ্টমী পুণ্য যাবচ্চন্দ্রদিবাকরাবিতি। 
অগ্নিপুরীণে। _তম্মাৎ কুষ্ণাষ্টমী পৃজ্য। সপ্তম্যাং নৃপণ ত্বম। রোহিণীসংঘুতোপোষ্যা সর্বাঘৌঘ' 
বিনাশিনী। পান্সে ।-কার্ধ্যা বিদ্ধাপি সপ্তমা। রোহিণীসহিতাষ্টমী। তত্রোপবাসং কুব্্বীত 

তিথিভাস্তে চ পারণমিতি। বিষুধর্টোত্তরে চ। চ।_অযন্তরী শিবরাত্রিশ্চ কার্ধে। ভত্রজয়ান্িতে । 
শপ ০১১১০ 

সপ্তমীবিদ্ধ। অষ্টমী সবে ত্যাজ্যা। নবমীসমন্ধিতা৷ অষ্টমী নক্ষত্যুক্তা না হইলেও ব্রতার্থ 
গ্রহণীয়। দেবকীন্থত হরি সপ্তমীবেধহীনা৷ রোহিণীযুক্ত1 অষ্টমীতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। 

দিবাভাগে বা! নিশীথরাত্রে অষ্টমী হইলে এবং তাহাতে রোহিণীর যোগ থাকিলে পুর্ঘবিদ্ধা 

পরিভ্যাজ্যা ৷ ১৭৫। পদ্মপুরাণে লিখিত মাছে, জন্মাষ্টমী যদি সম্পূর্ণ রোহিণী-নক্ষত্রসংযুক্ত হরর, 
তাহ! হইলে সপ্তমীবিদ্ধা বঞ্জন পূর্বক কেবল নবমীতেই উপবাদব্রতাি করণীয়। অহোরান্তর 

রোহ্ণী ও নবমী-সমব্বিত থাকিলেও কদাচ সপ্তমীবেধযুক্ত। জন্মাষ্টমী গ্রহণ করিবে না । 

হে বিপ্রসত্তম ! গজোদকপূর্ণ কুস্ত যেমন বিন্দুমাত্র হুরা যোগেও অপবিত্র হইয়। পরিত্যাজ্য 

হয়, তদ্রপ একপলমাত্র সপ্তমীবিদ্ধ! হইলেও অষ্টমী তাজ্যা। নবমীযুক্তা অই্মীতে রোহিণীর 

যোগ না. হইলেও এত করিতে পারে, কিন্তু নক্ষত্রযুক্ত সপ্তরমীবিদ্ধ! অষ্টমী ব্রতার্থ গ্রণীয় নহে 
।১৭৬। সুতরাং সর্বথা তাহা ত্যাগ কর! স্থধীজনের কর্তব্য। আদিত্যাদয়ে যেরূপ তিমির- 

ক্ষয় হয়, সেইরূপ সপ্তমীবেধে ব্রত করিলেও পুণের ত্রাস হইয়া থাকে । যাজবন্ধান্থতিতে উক্ত 

আছে যে, যদি সম্পূর্ণ অষ্টমীর নিশীথরাত্রে রেহিণীর যোগ হয়, তবে তাহাতেই ব্রত করণীয়; 

পর পূর্ববিদ্ধা ( সপ্তমীবিদ্ধা ) সে পরিত্যান্ত্য।। বহ্রিপুরাণাদিতে বিদ্বাষ্টমীতে যে ব্রত- 

কর্ণের বিধি লিখিত আছে, তাহা! বৈফবের পক্ষে নে, শৈবাদিবিষয়ক জানিবে এবং 
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তথ! চক্কান্দে।-- 

পুরা দেবৈর্ধ ধিগণৈঃ স্বপদচ্যুতিশস্কয়]। সপ্চমীবেধজালেন গোপিতৎ হষ্টমীব্রতম্॥ ১৭৯ ॥ 

ইয়ং প্রামাণিকৈঃ কৃষ্ণদেবাচার্ধ্যাদিবৈষণবৈঃ। ব্যবস্থান্ত চ নির্ণীতা লিখিতাচারতঃ সতাম্॥ 

শুদ্৷৷ চ রোহিণীষুক্তা পূর্বহহনি পরত্র চ। অষ্টম্যুপোষা। পূর্ব্ব তিথিভান্তে চ পাঁরণম্ ॥ ১৮৭ 

কেবলকৃষ্ঠোপাসনাশান্ত্রে গৌতমীয় হস্তে তত্রদীক্ষা মুদ্দিশ্ত যথোন্'ম্।- 

অথ ভাত্রামিতাষ্টম্যাং ংপ্রাছুরাসীৎ স্বয়ং হরিঃ| ব্রাহ্মণ! ্রার্থিতঃ পূর্বং দেবক্যাং কৃপয়া | বিভূঃ॥ 

কত্বোপখাসং  তিথ্যস্তে তথা কুব্বাত পারণমিত্যাদীনি, তানি বিষয়ভেদব্যবস্থাপনাদিন। 

পরিহরতি যচ্চেতি। অবৈষ্ণবাঃ বৈষ্কবেহরে! শৈবসৌরাদয়ন্তৎপরং তদ্বিষয়কমূ, সর্বাত্রেকা- 

দশী-রামনবমী-নৃসিংহচতুর্দস্টাদৌ বৈষণবানাং বিদ্ধা র্জনাৎ।নম্ত্র বিদ্ধাবজ্নবচনেষু বৈবশবো 

ন প্রযুক্তঃ, দৌষাশ্চ. বহবঃ শ্রয়স্তে, অতঃ সর্বেষামেব সামান্তে। বিদ্ধা বজ্জনং যুক্তমিত্যতঃ 

পক্ষাপ্তরং লিখতি কৃতং বেতি ॥ ১৭৮ ॥ খধিগণৈঃ কৃত্বা। এব সতি বিদ্ধাবচণানাং স্থানং 

কল্পয়িত্ব। বিদ্ধাব্রতং যে ব্যবস্থাপয়ন্তি, তেইপি দেবমায়াবিমোহিতা হতি জ্ঞে়মূ। যতো! 

বক্জভেদেন পুরাণাদিভেদেন চ পৃথক্ পৃথক্ বর্তমানানি তত্বন্গবচনানি কখমেকাধিকারিপরতাং 

লভস্তামতো। বিষয়ভেদব্যবস্থৈব যুক্তেতি দ্িকৃ॥ ১৭৯॥ এতাদৃশী চ ব্যবস্থা ন ময় 

নিজবুদ্ধোব কল্পিতাস্তি, কিন্তু সর্বশান্ত্বেদিপুর/তনবৈঞ্ণবনরপিখিতপদ্ধত্যাদিৃষ্্যেবাআ নিব- 

দ্বেতি লিখতি ইয়মিতি। নধন্মাষ্টমীব্রতবিষয়]। গ্রামাণকৈঃ সর্বালোকাদ রণীয়ৈরাপ্তত মৈরিত্যর্থঃ। 

অন্যা চ শিবরাত্র্যাদি-ব্রতবিষয়। নিণী ত। বর্ততে, কিন্তু ময় সতামাগারতঃ সতাং শাস্ত্রবত্তিনাং 

বৈষ্ণবানাম্ আচারতঃ আচারদৃষ্ট। নিরীতেত্যন্য়ঃ। যথ্থ। ন কেবলং তত্তৎপদ্ধাতি গরন্থদৃষ্যা লিখিতা, 

কিন্ত সতাম|চারতশ্চেতি, মধ্যদেশীয়ানাং বৈষ্ণবান।ং বিদ্ধা বঙ্জননিক্মেন প্রায়ঃ পরদিনে ব্রত্তাচ- 

রণাৎ। এবং প্রীবৈষ্ণববর্গসম্মতিবাত্র গ্রন্থে ব্যংস্থা লিখ/তে, ন তু বৈষ্ণবেতরম্থবতিপরজনকল্পি- 

তেতি তাবঃ। ইখঞ্চ উদয়ে চাষ্টমী কিঞ্িদিতি পূর্ববিনে সপ্তমীবেধে রোহিণ্যভাবে ঝ! সতেঃব 

পরদিনে ব্রতমিতি। তথা প্রেতযোনিগতানাং ত্বিত'দি চ রাত্রিশেষে নবমীযুতত্ববিষং। এবমেব : 

ৃহূর্তেনাপীতি বধ । তথ] শিবরাত বিদ্ধাতাগবচনঘয়ঞচপূর্বদিনে চতু্দপ্তাঃপ্রদোষ বাপ্তযাদা- 

_বিতি। তথ। চাঞ্ে লেখ্যশ্রবণঘাদশীব্রতবিষস্িক' বৈষ্বেতরন্থার্তসম্মত| সর্ব ব্যবস্থা নিরস্তেতি 

দিকৃ। অলম অলমতিবিস্তরেণ ॥-৮* ॥ নন ত তহি তিথিভাস্তে চ পারণমিত্যন্ত সর্ব প্রিদ্ন্য বাক্যন্ত 
পাপা পা "০ ৮ 
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তাহা দেবমায়ারুত সন্দেহ নাই ।১৭৮। স্কন্দপুরাণে লিখিত আছে, পুরাকালে হরগণ ও 

খবিসমূহ : প্চ্যতির ভয়ে মণ্চমীবেধরূপ জালঘারা অক্টমীকে গুপ্ত করিয়া রাখিয়াছিলেন। 

(স্থতরাং সপ্তমীবিদ্ধ। অষ্টমীতে যাহার! ব্রত করে, তাহাদি.গর দেবত্ব বা! খধিত্ব লাভের আশা 

নাই, অধিকস্ত তাহাদিগের কৃত পুণ্য হাঁস প্রাপ্ত হইয়। যায়) ১৭৯। সর্বাজনাদৃত নৃসিংহ- 

পরিচর্ধ্যাকার কৃষ্চদেবাচার্ধাদি বৈষবের! জন্মাষ্টমাদি অপরাপর ব্রতের যে সকল বিধি নিরূপণ: » 

করিয়া গিধাছেন, শিষ্টাগারাম্থসারে তাহাই বিবৃত. হইতেছে । রেহিণী সমস্থিত। সপ্তমীতবুধহীনু, 

ধা পূর্বব ও পর এই উভয় দিন ব্যাপিয়া থাকিলে পুবদিবসীদা অষ্টীতে উপবাস. পূর্বক 
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ঝোহিণ্যুক্ষে শুভতিথো দৈত্য।নাং নাশহেতবে। মহোৎসবং প্রকুব্বীত যতরতত্তদ্দিনে শুভে ॥ 
রাজন্যৈরণৈর্বৈশ্ৈঃ শৃ্ৈশ্চৈব স্বশকিতঃ | উপবাসঃ গ্রকর্তব্যো ন ভোক্তব্যং কদাচন ॥ 
কষ্*জন্দিনে যন্ত ভূঙক্তে সতু নরাধমঃ। নিবসেন্নরকে ঘোরে যাখ্দ।হৃতসংপ্রবম্॥ 
অষ্টমী রেহিণীযুক্তা চদরাত্রং যদ ম্পূশেৎ। উপোষ্য তাং তিথিং বিদ্বান কোটযজ্ঞফলং লভেৎ ॥ 
সোগান্ন বুধবারে বা! চাষ্টমী রোহিণীযুতা। জয়ন্তী নাম সা খ্যাতা তাং লভেৎ পুণাসঞচয়ৈ: ॥ 
তপ্যামুপোধ্য যৎ পাপং লোকঃ কোটিভবোন্তবম্ । বিমুচ্য নিদেঘিগ্র বৈকৃ্ঠে বিরজে পুরে। 
অষ্টমী নবমীবিদ্ধ! উমামাহেশ্বরী তিথিঃ | দৈবোপোষ| সদা পুণ্যকা'জ্ষভী রোহিণীং বিনা। 
পরবিদ্ধা সদ! কার্ধা। পূর্ণবিদ্ধান্ত বঙ্জয়েৎ। অষ্টমী সপ্চমীবিদ্ধা হন্তাৎ পুণাং পুরাকৃতম্। 
ব্র্গহত্যাফলং দধ্যাদ্বরিবৈমুখ্যকারণাৎ। কেবলস্তক্ষযোগেন উপবাসন্তিধিং বিনা । | 
ন ষস্ছতি শুভং কাধ্যং মুনিভিঃ পরিকীর্তিতম্। পরেহহ্ছি পারণং কৃর্ধ্যাৎ তিথ্স্তে বাথ খক্ষতঃ॥ 

যদৃক্ষংব| তি্ঘর্ববাপি বাত্রিং ব্যাপ্য ব্যবস্থিতা। দিবসে পারণং কৃর্ধ্যাদন্তথ! পতনং ভবেৎ॥ 
উমামাহেশ্বরী তিথিরিতি তৎসংজ্ঞেত্যর্থঃ 

ক! গতিরস্ত্। শুদ্ধোপবাসে সতি পরদিনেইষ্রমীনিক্ষমাঁসস্তবাং। তর লিখতি দা চেতি। যদা 
তিথিবৃদ্ধিক্রমেণাষ্টমী রোহিণী চ সাম্যেন পূর্বদিনং ব্যাপ্য পরদিনে ব্রতং কৃত্বা পরদিনেইষ্টমীনি- 

ক্ষমা-সম্ভবাৎ। তত্র লিখ'তি শুদ্ধা চেতি। যদ তিথিবৃদ্ধিক্রমেণীষ্টমী রোহিণী চ মামে ন পূর্বদিনং 
ব্যাপ্য পরদিনে নিক্ষমেৎ, তদ। পূর্ববদিনে ব্রতং কৃত্বা পদধিনেহষ্টমীরোহিণ্োরস্কে সতি পাবণং 
কার্ধ্যমিত্যর্থঃ যদ্যপি উদয়ে চাষ্টমী কিঞিছবমী মকল| যদীতি বচনবলাৎ পরন্থিম্নেব দিনে ব্রত- 
মাপদেত, তথাপি বুধে সোমে ব! স্তদ্ধাষ্টম্যাম্ধরাত্রে রোহিণীপ্রাপ্ত) যোগবাহুপ্যাপেক্ষাত- 
স্ব! শুদধাষ্রমী-পরিত্যাগবচনাশ বণাচ্চ পূর্ববন্রিন্নেব দিনে ব্রতমুপযুক্তমূ। এব পূর্ববদিনেধ্ধরাত্রে 
রোহিবীযোগে 6 পরন্থিন্নেব দিনে ব্রতং জেয়ম। অতএব প্রাজাপত্যক্ষ সংযুক্তা নবমী সকলা 
যদীতুাতমূ। অন্যথা তত্তদেযাগ গ্রশস্তশুদ্ধাষ্টমীত্যাগাপত্তেঃ। যদ্বা ভবতে বুধবারেণেত্যাহাকে- 

পরদিন তিথ্যস্তে বা নক্ষত্রান্তে পাঁরণ করিতে হয়। ১৮০। কৃষ্ণোপালনা বিষয়ক শান্তর গৌতমীয়- 
তন্ত্রে তত্রদীক্ষা উদ্দেশ পূর্ব্বক যাহ! কথিত,হইঘ্লাছে, তাহ বর্ণন করিতেছি । পুরাকালে 
ভগণান্হরি প্রজাপতির প্রার্থনাহদারে সর্ধজনের প্রতি করুণা প্রকাশ পূর্ববক দৈত্যকুল 
নিধনার্থ রোহিণীযুক্তা শুভকরী ভাত্রী কষ্ণাষ্টমীতে স্বপং দেবকীগর্ভে আবিভূ্ত হইয়াছিলেন। 

স্থতরাং এ মঙ্গলময় দিনে যত্ব সহকারে মহোৎসব করা কর্তৃব্য। এ দিনে বিপ্র, ক্ষত্রিয়, বৈশ্ও 
শৃদ্র নিজ শক্যান্থসারে উপবাপী থাকিবেন, কদাচ আহার করিবেন না। শ্রীহরির জন্মদিবসে 
আহার করিলে সেই নরাধমকে আপ্রলয় ভীষণ নিরয়মধ্যে অবস্থিতি করিতে হয়। জন্মাষ্টমী 
নিশীথরানি রোহিণীদমদ্িত হইলে তদ্দিনে উপবান করাই স্থধীজনের কর্তবা; এ তিথিতে 

+ উপবান করিলে যজ্ঞকোটি-ফল প্রাপ্ত হওয়| যায় । রোহিণী-সমস্থিতা অষ্টমীতে সোঁম বা বুধ- 
বারের যোগ হইলে তাহাকেই জয়ন্তী কহে। বহুপুণ্য.ফলে জযুস্তী লাভ হয়। হে বিন |জায়স্তীতে 
উপবাদী থাকিলে কোটিজন্নক্কত পাতক হইতে উত্তীর্ণ হইয়। বিমল, বৈকুষ্ধামে অবস্থিতি করিতে 

ভু 
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| অত্র কারণম্। 
যথোক্তং ভোজরাজীয়ে ।-_ 
অইম্যাং পুয়েচ্ছভুং নবম্যাং শক্তিরিজ্যতে। তয়োর্ধোগে তু সংগ্রাপ্তে ছয়োঃ পুজা মহাফল।। 

অত্র কেবপমিত্যাদাবুমামাহেশ্বরী তিথিঃ। তিথিঃ প্রোক্ত। সৈব যম্মাুপোষ্যত্বেন নিশ্চিত ॥ 

অপিশবণ্চ তত্র স্যাদ্যদুক্তং রোহিণীং বিনা | তশ্মাদত্রাপি সপ্তম্য। বিদ্ধাষ্টম্যেব বঞ্জিত। ॥ 

যদৃক্ষঞ্চেতি যদ্ধাক্যং তত, সামান্ততদ্যুতৌ। গ্রসঙ্গাহুক্তমন্মিন্হি বিদ্ধা তাক্তৈব সাগ্রহম্ ॥ 
শ্রুতিলিঙ্গাদিকন্তায়াস্কতেরেব হি মুখ্যতা। তদেবম্মীহানৌ ব্রতলোপঃ প্রসঙ্গাতে ॥ 
তন্রিস্তস্তং পূর্ববমেব স্বান্নবাক।স্থদারতঃ। অক্মাষ্টমীং পূর্বববিদ্ধামিত্যাদ্যং যদুদ্দীরিতম্ । 

বৃসিংহপ'রপর্ধ্যায়াং দৃষ্া্থান্চ প্রদর্শিতাঃ। দশমীবেধযোগেন শুদ্ধং হি দ্বাদশীব্রতং | 
সপ্তম্যবেধবেধোক্তিববস্থা যা কৃতা পরৈঃ | নিরস্ত। স| পুর! দেবৈরিত্যা্দি বচসে| বলাং। 

টবষণবাবৈষ্ণবদ্ধৈধাদ্বাবস্থৈৰ তদহতি ॥ 
পপ শা উন ৮ 

বুধসোমবারয়োরেকতরেণ যোগে সি সম্পূর্ণামপি শুদ্ধামপ্যর্দরাত্রে রোহিণীঘুক্কামপ্য্টমীং ূ্ব্বাং 
পরিত্যজ্ তত্ততষচনবলাহুত্তরৈবৌপোষ্যা ; অন্ত তু পূর্ব্বৈব। তদানীমেব তিথিভান্তে চ পারণ. 

পারে। নবমীবিদ্ধা অষ্টমীকে উমামাহেশ্বরী-তিথিও বল! যায়। রোহিণীযোগ ব্যতীত ও এ 
তিথিতে উপবাসী থাক! পুণ্যাকাজ্জী ব্যক্তির কর্তব্য। সপ্তমীবিদ্ধ! বজ্জন পূর্ববক রা 
অইমীতে ব্রত করাই বিধেয়। কেন না, সপ্তমীবিদ্ধ। অষ্টমী দ্বার! পূর্ববার্জিত নিখিল পুণা ক্ষয়- 
প্রাপ্ত হয়। বিশেষতঃ ত্র সপ্তমী বিদ্ধা। অষ্টমীর উপবাসে হরিবৈমুখ্য নিবন্ধন ব্রদ্মহতাফণ প্রাপ্ত 
হইতে হয়। খধিগণ বলিয়া গিয়াছেন যে, তিথি ব্যতীত নক্ষত্রযোগে উপবাসী থাকিলে 
অশ্ডভ ফল সমুৎপন্ন হয়। পরদিবসে তিথাস্তে অথব। নক্ষত্রান্তে পারণ করিবে। নক্ষত্র অথব 

তিথি রজনীপর্ধ্যস্তব্যাপিনী হইলে দিবাাগে পারণ করিতে হয়, নচেৎ অধোগতি ঘটে। 
উমামাহেশ্বরী তিথি সংজ্ঞা-মাত্র ॥ 

ভোজরাজীয়গ্রন্থে এ বিষয়ের যে কারণ বর্ণিত আছে. এখানে তাহা প্রকাশিত হইতেছে। 

অষ্টমীতে শভ্ভ,র এবং নবমীতে শক্তির পুজা করিবে । এ উভয় তিথির যোগ দৃষ্ট হইলে সেই 

দিনে শত, ও শক্তি এই উভয়ের অর্চনায় মহাফল উৎপন্ন হয়। এই স্থানে “কেবলং,* ইত্যাদি 
বলাতে উমামাহেশ্বরী তিথি বোদ্ধব্য | ইহাকে তিথি বলাতে বুঝ। যাইতেছে যে, নবম-সমস্বিতা 

অষ্টমীই উপোষ্যা। অপিশব্ধ প্রয়োগ দ্বারা রোহিণীব্যতীতও বোদ্ধবা; স্থতরাং সগ্রমীবিদ্ধ: 

অষ্টমী ত্যাজ্যা। নক্ষত্রযুক্ত বলাতে সামান্যতঃ যোগবিষয়ক প্রসঙ্গাধীন বুঝিতে হইবে, পরস্ত 

সকল বচনেরই তাৎপধ্য: শ্রতিলিঙ্গ য় নিবন্ধন শ্রুতিরই মুখ্যতা দৃঢ় হয় ; উহাই অষ্টমীহা।ন 
বিষয়ে ব্রতলোপের হেতু হয়। স্বন্দপুরাণোক্ প্রমাণাছারে * জন্মাষ্টরমীং পূর্বববিদ্ধাং” ইত্যাদি 

বচনাছ্সায়ে উহ! পূর্বেই নিরত্ত হইয়াছে। নৃসিংহপরিচ্্য।গ্রস্থে লিখিত শাছে যে, দশমীবেধ* » 
যোগে দ্বাদশীব্রত শুদ্ধ হইব থাকে; প্রাচীন পণ্ডিতগণ কর্তৃক “নিরন্তা সা পুরা দেবৈং” প্রভৃতি 
বৃচনঘবারা,বে..লধমীবেধবর্জিত ও সগ্ঠমীযেধসমবিত ব্যবস্থা গ্রকটিত আফে। তাহা. বৈধবা- 
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ষত উক্তমাগ্রেয়-বিষুধর্্ময়োঃ |-- 

দ ভৃতসর্গে৷ লোকেইন্মিন্ দৈব আম্মুর এব চ। বিষুভক্তিপরে। দৈব আন্থরন্তবিপরধ্যয়ঃ ॥১৮১। 
অথ জন্মাষ্টমীপারণকা লনির্ণরঃ। 

শুদ্ধায়াঃ কেবগায়াশ্চাষ্টমীবৃদ্ধে৷ তু পারণম্। তিগাস্তে ভেইধিকে ভাস্তে দবিবৃদ্ধৌ চৈকভেদতঃ ॥ 
তথ! চ বহিপুরাণে।--ভান্তে কুর্ধ্যাৎ তিথেবাপি শস্তস্তারত পারণম্ ॥ 

কিঞ্চ। রোহিণীনংযুতা চেয়ং বিদ্ত্তিঃ সমুপোধিত1 | বিয়োগে পারণং কুষু€মুনয়ে। ব্রহ্ম বাদিনঃ॥ 
সাংযোগিকে তু সংপ্রাপ্তে যত্ৈকোহপি বিষুজ্যতে। 
টা পারণং কুর্যাদেবং বেদবিদে! বিছুঃ ॥ ১৮২ ॥ 

যদ তিথ্যক্ষয়োরেব ছ্য়োরস্তে তু পারণম্। : সমর্থানামশক্তানাং দ্বয়োরেকবিয়োগতঃ ॥১৮৩1 

মিতি। কেচিচ্চ বৈষ্ঞব। ব। মুহূর্তেনাপীতি পদ্যতয়াদরেণ তততদ্বাররো হিণ্যতাবেহপি বেহপি দ্বাদসীনির্গমধৎ ৷ 

পরন্মিগ্নেব দিনে হতমিচ্ছন্তি, তিথিভাগ্ঠে চ পারণমিত্যাদ্িকঞ্চ বৈধ্ববিষয়মিতি মন্ান্তে। অত্র 

সম্প্রদায়াচার এব গতিরিতি দিক্ ॥ ১৮১।॥ 

শুদ্ধায়াঃ সপ্তমীবেধরহিতায়াঃ কেবলায়াঃ একাকিন্থ। রোহিণীং বিনাভূতায়! ইত্যর্থঃ। বৃদ্ধো 

সত্যাং তিথেরষ্টম্যা অগ্ডে বিচ্ছেদ্ধে মতি পারণম্। ভে চ রোহিণীনক্ষত্রে কেবলে অধিকে বৃদ্ধে 
ত্য রোহিনীনক্ষত্রন্তান্তে পারণম। ছয়োশ্চ তিথিনক্ষত্রয়োবৃ্ধো সত্যাং একস্ঠ তয়োম্মধ্ো 

তিথেনক্ষত্রন্য বা কম্যচিত্তেদতশ্ছেদে সতি পারণং কার্ধ্যমিতার্থ; | পূর্ববস্ত তিথিভান্তে চ পারণ- 

মিতি যক্লিখিতং, তচ্চ গ্বয়োরের সাম্যেন বৃদ্ধযতি প্রায়েগ কিংবা অগ্রে বেখ্যপক্ষান্তরাদরেণেতি 

জেয়ং। সাংযোগিকে ব্রত ইত্যনেন সংষোগন্যাপেক্ষয়া অষ্টম সংযোগাভাবে রোহিণ্যামপি 

পারণং কার্ধ্যমেব 1১৮২ অথবা যোরে বান্তে পারণমিতি কেযাঞ্চিমতমঙ্ীরুত্যাধিকারিভেদেন 
০০০) ৮০০০৮ ৯ পপ ১০ পাপা পাতি শপ ১ শাশিসপিশপীশি ৩ পি শা ৭০ সপ সী পো পাপা পপ ২০ 

_বৈষব-ভেদে বুঝিতে হইবে) অর্থাৎ বৈষ্ণব ও অবৈধবভেদে এ ব্যবস্থা দবিবিধ। অগ্নিপুরাণে ও 

বিষুধন্মোত্বরেও উক্ত আছে যে, ভূতন্থতরি দ্বিবিধ ; দৈব ও আন্মুর, তন্মধ্যে হরিভক্তগণ দৈব 'ও 

ইরিভক্তিহীনেরা আম্থর জানিবে। ৮১। 

অতঃপর জন্মাষ্টমীর পারণকাল নিরূপিত হইতেছে ।- শুদ্ধ! (সপ্তমীবেধর্জিত।) ও কেবল: 

(রোহিণী ব্যতীত কেবলমাত্র) অষ্টমী বৃদ্ধি পাইয়|পরদিন থাকিলে অষ্টমীর অবসানে পারণ কর! 
কর্তব্য । কেবলমাত্র নক্ষত্র বুদ্ধি পাইয়! পরদিন থাকিলে রোহিণী নক্ষত্রের অস্তে পারণ করিতে 

হয়। তিথি ও নক্ষত্র উভয়ই বৃদ্ধি পাইয়! পরদিন থ'কিলে এ উভয়ের মধ্যে একটার অবসানে 

পারণ করিতে হইবে । কিন্তু এ উভয় লমপরিমাণ হইলে উভ্মের অস্তেই পারণ কর্তব্য। অগ্নি- 

গুরাণে লিখিত আছে, হে ভারত! নক্ষত্রের অবসানে ব1 তিথির অবসানেই পারণ করা ব্যবস্থা! 
আরও লিখিত আছে, স্থধগীণ রোহিণী-সমন্বিত অষ্টমীতে উপবাম করিয়া থাকেন, বেদবিদ্ 

মুনিরা রোহিণীর অপগমে পারণ করেন এবং তিথি ও নক্ষতের যোগে ব্রশ্থ হলে একটীর অস্তে 
পারণ করিতে হয়, বেদ্দবিদগণ এই গ্রকারই বিদিত আছেন। ১৮২.। অথবা তিথি ও. নক্ষপ্জ, 

এই উভয়ের 'স্কে পারণ করা উপবানক্ষম ব্যক্তির পক্ষেই কর্তবা; কিন্তু যে লফলবাঁকি অক্ষ, 



,৫শ রিলাসঃ। | রীত্রীহরিভক্তিবিলাসঃ| ১৪৫ 
অতএব উক্তং যাজ্ঞবন্কোন | - 

যা: কাশ্চিতিথয়ঃ প্রোক্তাঃ পুণ্য! নক্ষত্রসংযুতাঃ। খক্ষান্তে পারণং কৃর্ধ্যান্বিন! শ্রবণরোহিণী ॥১৮৪॥ 
অতএব ব্রহ্মবৈবর্তে।-_অষ্টম্যামথ রোহিণ্যাং ন কু্ধ্যাৎ পারণং কচিৎ। 

হঠাৎ পুর! কৃতং কর্ম উপবাসাঞ্জিতং ফলম্ ॥ ১৮৫ ॥ 
তিথিরষ্টগ্ুণং হস্তি নক্ষত্রধ্চ চতুগুপম্। তশ্মাৎ, প্রষত্বতঃ কুর্ধ্যাতিথিভাস্তে চ পারণম্। 
কেচিচ্চ ভগবজ্জন্মযহোৎসবদিনে শুভে। ভক্ক্যোৎসবাস্তে কুর্বস্তি বৈষ্ণব! ব্রতপারণম্ ॥ 

তথা চোক্তৎ গারুড়ে _তিথ্যন্তে চোৎসবাস্তে বা! ব্রতী কুব্বাত পারণম্ ॥ ১৮৬ ॥ 
বাযুপুরাণে চ। 

| য্দীচ্ছেৎ সর্বপাপানি হস্তং নিরবশেষতঃ। ৎসবান্তে সদা বিপ্র অগন্লাথানরমাশয়েং ॥ ১৮৭ ॥ 
বাবস্থাপয়ন্ পক্ষান্তরং লিখতি য্বেতি। সমর্থানাম্ উপবাসদ্য়শক্তানাং দ্বয়োরেবাস্তে পারণং। 
অশক্তানাস্ত ছয়োমধো একবিচ্ছেদ এব পারণং ॥ ১৮৩ ॥ 

তাহ চ খক্ষান্তে সত্যেব পারণং কৃরয্যান্ন তু তিথ্যস্তমপেক্ষতে ইতার্থঃ। বিনা অবণরো হিণী- 
মিতিশ্রবণদ্বাদস্তাং রোহিণ্যম্যাঞ্ খন্ষান্তে তিথ্যন্তে চ সতি পারণং কুরধ্যাৎ, ন তু কেবল- 
খঙ্ষানস্ত ইত্যর্থঃ। কু্যাদিত্যত্র তানামিতি কচিৎ পাঠঃ। অর্থন্ব তখৈব। ভান্দরে শরবণদ্বাদশ্টাং 
শ্রীবামনপ্রাহুর্তাবাপেক্ষয়। শ্রবণান্তেহপি ন পারণং, কিন্তু তদহোরাত্রান্ত এব। অতএব সমর্থানাং 
তত্রোপবাসদ্বয়ং। এতচ্চাগ্রে ব্যক্তং ভাবি। কেচিচ্চৈবং ব্যাঁচক্ষতে তাহ খক্ষান্ত এব পারণং। 
শ্রবণ-রোহিণ্যোস্ব তিথান্ত এব পারণং ন ত্বেতয্চোঃ খক্ষাস্তোইপেক্ষণীয়ঃ ইতি। এবঞ শ্রবণ. 

দবাদশীব্রতে পারণায়াঃ ছাদশ্ততিক্রমদোযষোহপোতদ্বিশেষবচনবলাৎ সোঢ়ব্যঃ | যদ! তিথ্যন্তর- 
শ্রবণত্রতে এবং জ্ঞেয়ং ইতি দিকৃ॥ ১৮৪ ॥ যতো হন্তাৎ পারণমেব কর্ত,ঃ॥ ১৮৫ ॥ উৎসবাস্তে 
অধিকাধিকভোগবৃত্যকীর্তনাদিনা পৃজাবিশেষে বৈষ্ণবকুলসম্মাননবিশেষে চ সমাপ্ডে সতি। 
অগ্র চ শুভে পরমোত্তমে মছোতৎসবদিনে ইতি কায়ক্লেশাযোগ্যতা স্থচিতা। তথা ভজ্ঞ্যেতি 
নিত্যোচ্ছিষ্ট-মহা প্রসাদ-ভোজন-নিয়ম-দাশ্যবিশেষ!পেক্ষয়া ইতি বিশেষশ্চ দর্শিত ইতি 
দিকৃ॥ ১৮৬॥ আশয়েদশ্লীয়াৎ ॥ ১৮৭ ॥ 

০ শা পপ পা পপ পপ 

তিথি ও নক্ষত্র এই উভয়ের মধ্যে একটীর অন্তে তাঁহার! পারণ করিতে পারেন। ১৮৩। 
যাজ্বন্ক্যের উক্তি আছে যে, যে কোন নক্ষত্রযুক্ত পবিত্র তিথিই হউক না কেন, নক্ষত্রান্তেই 
পারণ কর্তব্য ; কিন্তু শ্রবণ ও রোহিণীতে সে ব্যবস্থা নহে? উক্ত শ্রবণদ্বাদশী ও রোহিণ্াষ্টমীতে 

নক্ষত্র ও তিথি এই উভয়ের অস্তেই পারণ করিতে হয়। ১৮৪। ব্রহ্ম বৈবর্তপুরাঁণে লিখিত 
আছে, অষ্টমী বা রোহিনীতে পারণ কর! নিষিদ্ধ; উহাতে পারণ করিলে পূর্বানঠিত কর্ধ ও 
উপবাসফল ধ্বংস হইয়। যাদ্ব। ১৮৪। তিথিঘ্বার! আট ৭ ও নক্ষত্রত্বারা চতুণ্ডগ ফল ধ্বংস 
হয়; এই হেতু তিথি ও নক্ষত্র এই উভয়ের অস্তে পারণার্থ যত্ববান্ হওয়াই উচিত। 
অনেকানেক বৈষ্ণব পরমশ্রেষ্ঠ কৃষ্জন্মরূপ মহোৎ্নব-দিবসে ভক্তিমান্ হইয়া! উৎসবশেষে. 
ব্ুতের পারণ করেন। . গরুড়পুরাপেও লিখিত আছে যে, ব্রতী ব্যক্তি তিথ্যস্তে. খবা 

১২৪ | 



১০০৬ শ্ীগ্রহরিভক্তিবিলাসঃ। [ ১৫শ বিলাসঃ। 

অথ জন্মা্টমীব্রতবিধিঃ| 

ব্রতপাধারণত্বাচ্চ সপুম্যাদি-দিনজয়ে। কর্তবা। নিয়মাঃ সর্ব দশম্যাদি-দিনেধিব | 
অথ বিধিবিশেধঃ | 

ভবিষ্যোত্বরে ।-- যুধিষ্টির উবাচ। 

তদ্ব তং কীদৃশং দেব লোকৈঃ সর্বোররহ্টিতম্। অন্মাষটমীব্রতং নাম পবিত্রং পুরুযোত্তম ॥ 
যেন স্বং তুট্িমায়াি লোকানাং গ্রভবাব্যয়। এতগ্মে ভগবন্ বহি গরসাদান্মধুস্থদন ॥ 

শ্রীক্ণ উবাচ। 
পার্থ তদ্দিবসে প্রাপ্ধে দস্তরধাবনপূর্বকম্। উপবাপন্ত নিয়মং গৃহীয়াদ্যতমাননঃ ॥ ৮৮। 
একেনৈবোপবাসেন কৃতেন কুরুনন্ন। সপ্তগন্মকৃতাৎ পাপ।নুচ্যতে নাত সংশয়ঃ॥ 
উপাবৃতন্ত পাপেভ্যে। যন্ত বাসো গুণৈঃ সহ । উপবাসঃ ন বিজেয়ো নোপবাসন্ত লজ্ঘনম্ (১৮৭ 

দিনং পারণদিনধ। তশ্মিন। দশম্যাদিদিনেঘিব যথা দশমো কাদশীবাদশীদিনত্রয়ে, তগ1 সর্কে 
: নিয়মাঃ কর্তব্যঃ | দশম্যার্দি-চিহ্িতা অপি তে তে নিয়মাঃ সর্বব্রত-সাধারণত্বাদত্র সপ্ম্যা- 

দিষপি বা্ধব্য ইতার্থঃ। তে চ পূর্ব্বমেকাদশী-ব্রত গ্রকরণে লিখিতা এব সস্তি। 'তৈলমত্যঘু- 
পানঞ্েত্যাদি দ্রশমীনিয়মাঃ। অসরুজ্জলপানাচ্ষেত্যাগ্ঠেকাদশীনিয়মাঃ। কাংস্যামিষে সুরাং 

ক্ষৌত্রমিত্যাদি দ্বাদশীনিয়মাঃ। অতএব ভবিষ্যোত্তরে ।--উপাবৃত্তস্ত গাপেড্য ইতণদি 
উচ্চাগ্রে লেখ্যমেব | ১৮৮॥ এবং সর্বব্রতসাধারণ বিধিমুল্লিখ্যাধূনাত্র বিশেষং লিখতি 

একেনেত্যাদিনা। সধ্ম্যামেকভ ক্রানস্তরং দস্তধাবনপূর্ববকং সন্কল্পং কুর্যযাং। অথবাষ্টম্যাং 
প্রাতঃ কুধ্যাৎ ॥ ১৮৯ ॥ 
পপ পর ক জা ৯ ৬৯০৯ 

উৎসবাস্তে পারণ করিতে পারে। ১৮৬। বাধুপুরাণে পিখিত আছে, হে ত্বিপ্ | নিঃশেধে 
পাতকবিনাশে অভিগ্লাষ থাকিলে উৎসবের পর ্রীহরির প্রনাান্ন সেবন করিবে। ১৮৭ | 

অনস্তর জম্মাষ্টমীত্রতের বিধি কথিত হইতেছে।__সাঁধারণতঃ বতের নিম নিবন্ধন দশম্যাদি 
তিন দিনে যেরূপ নিয়ম বর্ণিত হইয়াছে, সপ্তমী, অষ্টমী, নবমী, এই দিবসত্্রয়েও তন্্রপ নিয়ম 
মিধান করিবে। 

অতঃপর জন্মাষ্টমীর বিশেষ বিধি বিবৃত হইতেছে ।-_.ভবিষ্যোত্তরপুরাণে শ্রীরুষ্ণের 
প্রতি ফুধিঠিরের উক্তি আছে যে, হেদেব! হে পুরুষপ্রবর! যাহার ছারা ত্বদীয় 
সন্তোষ লাধিত হয়, জগ্মাষ্টমীনামক সেই পবিত্র প্রত কিরূপ এবং কিরূপেই বা সেই.ব্রত 
সম্পাদন করিতে হয়? হে ভগবন্্! হে অবায়! হে মধুস্ছদন!| তুমিই মানবগণের . 
উৎপত্তিস্থলম্বরূপ, মংপ্রতি অনুগ্রহ করিয়া উহা কীর্তন কর। কুট কহিলেন, হে যুধিতির ! 
এঁ (জন্মাষ্টমী) দিন আগত হইলে দশনধাবনান্তে সংঘতচিত্তে উপবাসের নিয়ম গ্রহণ 
করিতে হয়। ১৮৮। হে ফৌরব! একটামাত্র জন্মাষ্টমী-উপবাগ করিলে সপনদ্রার্জিত 

. পাঁতঞ্ক হইতে নিঃসম্েহ মুক্তিলাভ করিতে পারে। পাতকপুঞ্জ হইতে উত্তীর্ণ হইয়া গুণসমূহের 



১৫শ বিলাসঃ। ] জহীহরিভক্তিবিলাসঃ। ১০০৭ 
অথ তত্র মস্ত্রঃ। 

অন্ধ স্থিত্ব! নিরাহারঃ সর্বভোগবিবজ্জিতঃ | ভোক্ষেহহং পুগ্রীকাক্ষ শরণং মে ভবাচ্যুত ॥১১৪॥ 

ততঃ স্বাত্বা তু মধ্যা্ছে নগ্যাদৌ বিমলে জলে । 
দেবক্যাঃ শোভনং কুর্ধ।ৎ হুগুপ্ুং স্তিকাগৃহম্॥ 

অথ হুতিকাগৃহনিন্মাণবিধি: | 

পদ্মরাগৈঃ পটের্নেব্ৈর্মপ্ডিতং চর্চিতং শুভৈঃ। রম।ং বন্দনমালাভী রক্ষামণিবিভূষিতমূ। 

সর্বং গোকুলবং কার্ধাং গোপীজনসমাকুলম্। ঘন্টামর্দল-সন্্ীতং মাঙ্গল্যকলসান্থিতম্ ॥ 
যবার্্-সবস্তিকাজাস্ঘৈঃ শহ্ধবাদিত্র-সন্কুলম্। বন্ধকরী-লৌহখোর্দীপচ্ছাগসমন্তি ওম্ ॥ 

নস্থানবারিযুটপশ্চ ভূতিসর্ষপবহ্নিভিঃ। দ্বারি বিন্যান্তমুষলং রক্ষিতং রক্ষপালটকঃ। 
ষষ্ঠ্য। দেব্যাশ্চ তাত্রেব বিধানং বিধিবন্তথ] | এবংবিধং যথাশাক্ি কর্তব্য, স্থৃতিকাগৃহম্॥ 

ততথাষ্টমীপ্রাতঃ সঙধকপমন্ত্র লিখতি অস্ভেতি। যদ্চপি সঙকপমন্র শ্বোডৃতে  পরমেশ্বরে ত্যাদি- 

পাঠঃ চিৎ দৃশ্ঠতে, তথাপি স্দভোগ ববজ্জিত ইত্যাদি-ভবিষ্যোত্তরোক্ত পাঠোহত্র লিখিতঃ। 
পাঠান্তরে দেবকীপুজেত্যাদিবিশেধনির্দেখেন শিষ্টগণাদৃতত্বাৎ। ভবিং্যাত্তরে চশ্রীযুধিঠিরং 

প্রতি শ্রভগবত] স্বয়স্তথা নোক্তং পরমলজ্জাগুণশীলগাৎ | এবমন্থাত্রাপুাহাং ॥ ১৯ ॥ অথ লোকে 

জন্মন্তিথিকৃত্যবৎ প্রাতঃ প্রীভগবতোইপি তিলম্গপনাদদিকং লৌকিকভক্তিরীত্যপেক্ষয়া কার্ধ্যমিতি 
লিখতি কুবর্বাীতেতি। প্রভোঃ শ্রুকষ্ণম্ত ঈ্পনাদি তিলৈঃ কৃষৈঃ কুবর্বীত। আদিশব্াদুদ্বর্তনাদি | 

তথ! চোক্তং।-_-তিলোনর্তী ঠিলন্নায়ী তিনহোতা। তিলপ্রদঃ । তিলবাপী তিলাশী চ ষট্- 

তিলী নাবসীদতীতি। অত্র শিষ্টচারাহ্থসারেণাষ্টোত্বর-শত-দুর্ববা গ্রাদিযুক্তেন সহশ্রছিদ্রঘটেন 
ধারায়াঃ নপনাদিকমপি জ্ঞেম়ং। সর্ব্বং বন্ব।দিকঞ্চ নবমেব ভগবতে অর্পয়েখ। শিষ্টাচারাহুসারত 

ইতি সর্বত্রাগ্রেইপ্য্গবর্তনী্ং সংসম্প্রদায়াচারান্থলারেণৈবাআ্রাখিলবিধিলিখনাৎ। শুভে তীর্ধে 

শ্রীচালিন্দ্যাদে৷ তত্রাপি গ্রীবিশ্রান্ত/াদৌ । তদলাভে চ অন্যত্র বা সঙ্জলে পবিভ্রনির্মলসলিলে। 
তথ! চাগ্রে ণেখ্যং ভবিষ্যোত্তরবচনং নদ]াদৌ বিমলে জল ইতি। ব্রতী উপবাসপরে! জনঃ। 
খাআীফনং মৃর্ধি, দত্ব। তেন মস্তকৎ সংমৃজ্য শুতৈ: শ্রীভগবতঃ গগানাদ্যবশিষ্টে্মহাপ্রসাদরূপৈঃ 
কফত্তিলৈঃ কত্ধ। নানং কুরধ্যাৎ। তথাচ ভবিষ্যে _-উপোধিতত্ত মধ্যাহ্থে স্বাত্বা কৃঞ্চতিলৈঃ 

ূ মহিত অবঞ্থিতিই উপবাদ বলিয়। কার্ডিত; লঙ্ঘনকে (অর্থাৎ ভোগ্জন না কাকে) 

উপবাস বলে ন|। ১৮৯। 

অষ্টমীর গ্রভাতকালে সঙ্কল্পের মন্ত্।__হে পুগুরীবাক্ষ | অন্য সর্দমভোগ চির উপ- 
কবাসী থাকিয়া কল্য আহার করিব। হে অচ্যুত ! আপনি মদীয় শরণস্থান হউন্।১৯০ | তৎপরে 

মধ্যান্ে নদী প্রভৃতির বিমল সলিলে কতঙগান হইয়! দেবকীর মনোরম গুধ সৃতিকাণৃহ প্রস্তত 
_ করিকে। 

. যেরূপ স্থতিকাগৃহ নির্মাণ করিবে,তাহ! ঃ হইতেছে ।-পক্মরাগমণি ও সুন্দর সুক্সবসন 

. সার স্ৃতিকাগৃহ শোভিত ও চট্চিত করিতে হয় এঁগৃহ বন্মনমাল। দ্বারা মনোহর, রক্ষাণি 



১০৩৮, শ্রী্ীহরিভক্তিবিলাসঃ | : ১৫শ বিলাসঃ। 
তন্মধ্যে প্রতিমা স্থাপ্যা স! চাপ্যষ্রবিধা শ্বতা। কাঞ্চনী রাজতী তাম্রী পৈত্রলী মুন্সী তথা । 
বক্ষ মণিময়ী চৈব বর্ণিকা লিখিতাখবা। নর্বলক্ষণসম্পন্না পর্যযস্থে চার্দসপ্তিকা। 
প্রতগুকাঞ্চনাভাসা কতা সা তু তপস্থিনী। প্রস্থতা চ প্রশ্ন তা চ ততক্ষণাচ্চ প্রহ্র্ষিতা ॥ ১৯১৪ 
মাঞ্চাপি বালকং মুপ্চং পর্যযস্কে স্তনপায়িনম্। শ্ীংংদবক্ষস দেবং নীলোপলদলপ্রভম্ ॥ 
শঙ্খ-চক্র-গদা-শাঙ্গ “বনমালা-বিভূষিতমূ। চতুভূজং মহঃপৃ্ণধ স্থাপয়েত্বত্র ভক্তিতঃ ॥ ১৯২ 

শুভৈঃ। ধাত্রীফলং শিরে দ্যা, দ্যানসহাপুণ্যবিবৃদ্ধয ইতি। যদ্যপি তথচনমাগ্রে মূলে ্বয়মেব লেখা, 
তথাপ্যেতদত্র সুখার্থং লিখিতং | এবমগ্রেইপ্যুহাং | অন্তদিষ্টদে বপৃজাদি। স্থদেশে শোভনপ্রদেশে . 
দিব্যং পরমোত্বমং । তৎপ্রকারং দর্শয় ন্। তদ্দেব বিশিনষ্টি বিভৃধিতমিতি দ্বাভ্যাং , তোরণ" 
দিন৷ চাত্র বাসোদর্পণপল্লবাদি-বিরচিতানি বন্দনমালেতিখ্যাতান্তেব। আবদ্বৈধিতানাদিষু স্থানে 
সম্যক্ বদ্ধৈঃফলাদিভিশ্চ ভূষিতং। যবদদূর্বাশ্ধ জৈ:। আদিশব্বাৎ মথনরজ্মবস্তিকাদদিভিম্চাঢাং 
যুক্তং। ছ্ারি দ্বারবিন্যান্তৈঃ শৃঙ্খলাদিভিঃ সংযুক্তং। আদিশবাচ্চাত্র পূর্বলিখিত-মার্কগ্ডেয়পুরা- 
ণাদি বচনাম্থমারেণ মনদ গুদীপজলভন্মসর্ষপনিস্বফলানি জেঞয়ানি। তত্র স্থতিকাগৃহে তত্ডিত্বণদৌ 
গোপগোপীজনাবৃতং শ্রীগোকুলং শ্রীনন্দবানং বিশেষতো! লিখেৎ। গেহস্ত ত্তৈব স্থৃতিকা গৃহন্য 
সর্ববতঃ সর্ববদিক্ষু। তশ্য স্থৃতিকাগৃহ্ত মধ্য সর্ব্বতোভদ্রাখ্যং ম গুলং বিরচযা তম্মিন্ কুস্তং স্থাপ- 
য়েদিত্যার্ঘঃ। তত্য ঘটন্যোপরি হৈমং স্বর্ণনির্শিতং তদদভাবে বণবঞ্চ পাত্রং ন্যলেৎ স্থাপঞ্জেং। 
ভবিষাপুরাণোক্তং তচ্চ পাত্রং তিলপূরিতমিতি চ জ্েে়ং | পাত্রপরিমাণঞ্চ দেবীপুরাণোক্তং পূর্ববং 
লিখিতমেবাস্থি। তৎ পাত্রং। তদুপরি দেবকীং স্থাপয়েং। কথভ্ভূতাং? ব্বর্ণেনান্যেন রূপ্যা্দিন! কৃতাং 
নির্টিতাং। ন্বর্ণাদিমানং চোক্তং। সৌবর্ণী রাজতী তাত্রী বৃক্ষজা মার্তিকী তথ|। চিত্রজ্া পিষ্ট. 
লেপস্থ৷ নিজবিত্তান্ুসারতঃ। অ মাষাং পলপর্বান্তং কর্তবয। শাঠ্যবঞ্জিতৈরিতি | তত্র দেবকী- 
প্রতিমামাহ সর্ক্বেতি মার্ধেন। সর্ব দিব্ন্ত্রীলক্ষণ-বিশেষেণ সম্প্। নম্পূর্ণা। লক্ষণং চাগ্রে 
লেখা-লক্ষমী-প্রতিমানুসারেণ জ্রেয়ং। মর্ধ্থপ্তিকেতি অর্দাঙ্গেন স্বপ্থিকেতার্থঃ। এতচ্চ বালক- 
স্তনদানার্ঘং| শধ্যায়াং কতা নিশ্মিতা। পাঠাস্তরে ময়! সহেত্যন্ত অর্ধস্প্তিকে ত্যনেন সন্বন্ধঃ ।তপ- 
স্বিনী পরমভাগ্যবতীতি পু্বজন্মক ত-তপঃস্মরণাদেব। প্রশ্ন তা কষরিতত্তনী।১৯১ শিজ-্রীমূর্তি- 

পপ ০. 
পুরিনিরিলএ এরর. যর 

দ্বারা অলঙ্কত এবং গোঁকুলবৎ গোপীজনে সমাকীর্ণ করিবে। গৃহে ঘণ্টা, মর্দল (মাদণ), 
সঙ্গীত, মঙ্গলঘট, যব, আর্দ্র স্বস্তিক, পদ্ম, শঙ্ধাদিবাদ), শৃঙ্ঘলা, লৌহ্খড়া, দীপ, ছাগ, 
মন্থনরজ্ছ, ভণ্মনর্ধপ, বন্ছি এই সমস্ত বিদ্যমান থাকিবে। দ্বারদেশে দ্বারিগণ মূষল স্থাপন- 
পূর্বক দ্বারের রক্ষা বিধান করিবে। এ গৃহে বিধানে যীদেবীকেও স্থাপন করিতে ইয়। এই- 
রূগে শজাহদারে স্থতিকাগুহ গ্রন্থ করিবে। স্থতিকা গৃহাত্যস্তরে প্রতিমা স্থাপন করা বিধেয় । , 
এ গ্রতিম। অষ্টবিধ বলিয়া! মুনিগণ কর্তৃক নিরূপিত হইয়াছে। স্বর্ণ, রৌপ্য, তার, পিত্তল,, 
মৃত্তিকা, কাষ্ঠ, মণি ও বর্ণ বা অঙ্কন । চিত্রপট ) এই অইধা প্রতিম| প্রস্তত করিতে পারে। 
প্রতিমূর্তি সর্বস্থলক্ষণে লক্ষিত ও প্যক্কোপরি অধ্ধশয়ান থাকিবে। প্রম-সৌডাগ্যশালিনী 
দেবকী দেবীর মূর্তি তথ্ন্বরণসম্িভা, সন্ত; প্রস্থতা। ক্ষরিতপয়োধর! ও আনন্ববিহ্বল! হইবে (১৯ 



১৫শবিলাস:।] . স্ীীহরিভক্তিবিলালঃ | ১০০৯ 
যশোদাঞচাপি তত্রৈব প্রস্থত-বরকন্যকাম্ ॥ ১৯৩॥ .. | 

তত্র দেব গ্রহ! নাগ! যক্ষবিৰীধরোরগাঃ। প্রখতাঃ পুপ্পমলাভি ব্গ্রহস্তা: স্থরান্থরাঃ। 

সঞ্চরস্ত ইবাকাশে প্রকারৈযু্দিতে 'দিতৈঃ ॥ ১৯৪ ॥ 
বহ্থদেবে'ইপি তরৈব খড্াচধরঃ স্থিতঃ ॥ ১৯৫ ॥ 

কশ্ঠাপে। বন্ছদেবোহঘনম্দিতিশ্চাপি দেবকী . শেষনাগে। হলী চা ষশোদাদিতিরেব চ.॥ 

নন্দঃ প্রজাপতিদ ক্ষো! গর্গশ্চাপি চতুমু্খঃ; এযোইবতারে৷ রাজেন্দ্র কংসো বৈ কালনেমিজ:ঃ ॥১৯৬ 
তর কংসনিযুক্ত! যে দানব! বিবিধাযুধাঃ । তে চ প্রাহরিকাঃ সর্ব সপ্ত নিদ্রাবিমোহিতাঃ । 

অরিষ্টে৷ ধেন্থক: কেশী দানবাঃ শক্্পাণয়ঃ ॥ ১৯৭ ॥ | 

মাহ মাঞ্চেতি বাভ/াং । ঝালকং বালকরূপং | দেবং দ্যোতমানং দিঝরূপংবা। তদেবাহ শব্ধেতি।, 
মহঃপূর্ণৎ তেজঃম্বরূপং ৷ যা মহো। ব্রহ্ম ₹ৎ্বরূপং | সচ্চিদানন্দঘনং মাং ভক্ত] তত্র- তথ৷ স্থাপ- 
যেদ্িত্যর্থঃ ॥১৯২। তাত্রেব কচিদেশে শ্রীষশোদ।-প্রতিমাঞ্ধ স্থাপষে ইত্যাহ যশোদামিতি। প্রস্থত। 

বর! শ্রেষ্ঠ। মায়াদেবীরূপ। কন্যক! যয়! তাং। শ্রীনন্দ বর্শভদ্র রোহিণী-গোপ॥ ১৯৪। 

গোপ্যাদিপ্রতিমাশ্চ স্থাপ)া ইতি জেঞয়ম১ একনৈব তেষাং স্থাপনাহু কত ॥১৯৩॥ তত্র 

স্থতিকাগৃহে। স্থ্রাম্থুরা ইতি পুনঃ স্থর গ্রহণং তেষাং হর্যবিশেযোদয়াৎ ৷ যদ্। স্থরবদেঘহস্থ্র। 

আন্গরভাবরহিত৷ যে দেত্যান্তে শ্রপ্রহাদাদয়ঃ। মুদ্দিতানি হর্ষযুক্তানি উদ্িতানি 

বচনানি যেষু। যদ্ব! মুদিতানাং যে উদ্দিতাঃ শাস্ত্াহাক্তাঃ প্রকার! বেশব্যবহা র।দয় স্ দবিশিষ্ট।ঃ 

সম্তঃ | আকাশে সঞ্চরস্ত ইব দেবাদয়ঃ স্থাপ্যা ইতি শেষ: তাদৃশ্থস্তত্তৎ প্রতিমাঃ কার্ধ্াঃ 
পটাদৌ লেখ্য। ইত্যর্থঃ। ১৯৪। বন্থদেবোহপি খড়াচর্দাধরঃ কংস বধার্থম'ত খড়াচ্ম। 
ইব স্থিতস্তব্রৈব সংস্থাপাঃ ' তাদৃশ-তং প্রতিমা শ্রীদেকীনিকটে স্থাপনীয়েতি জ্ঞেয়ং ॥ ১৯৫ ॥ 

শীবস্থদেবাদীনাৎ ধ্যানবিশেষমাহ কশ্বপ ইতি সার্দ্বাভ্যাৎ | কালশ্মমিজঃ কালনেমেরবতার 

ইত্যর্থঃ। পাঠান্তরং চিস্তাং। এবং গর্ণকংসাদয়োইপি প্রতিমা-ঘার লিখনেন 

হে পাণও,নন্দন ! আমাকে পর্যযস্কশায়ী, স্তনপায়ী, শ্রীবংসলাগ্িতবক্ষা, দীর্চিমান্, নীলোৎপলবং 

প্রভাবান্, শঙ্খচক্র গদাশার্গপাণি, বনমালাবিঝাজিত, চতুতূ্জ ও তেজঃস্বর্ূপ কিশোরমূর্তি 

করিয়া ভক্তিসহকারে স্ুতিকাগৃহে স্থাপন করিতে হইবে । ১৯২। এতদ্বাতীত গৃহাভ্যন্তরে 

কন্তারত্ব প্রসবিনী যশোদার মূর্তি এবং নন্দ, বলদেব, রোহিণী ও গোপগোপীগণের প্রতিমাও 

সন্নিবেশিত করিবে 1১৯৩। চিত্রপটে এইরূপ অঙ্কন করিবে যে, দ্েবগণ, গ্রহগণ, নাগকুল, যক্ষগণ, 

“ বিদ্যাধর, সর্প ও দেবলদূশ অন্থরের। প্রণতশিরা হইয়। কুহ্থমমান্য-করে গ্রহণপূর্ব্বক ব্যগ্রভা.ব 
আনন্দ সহকারে গগনতলে পরিভ্রমণ করিতেছে । এই প্রকারে চিত্রিত করিদ্বা সথতিকাগূহ 

মধ্যেই স্থাপন করিতে হয়। ১৯৪। এ গৃহমধ্যে দেবকী-সঙ্গিধানে বন্থদ্বেবের মূর্তিও স্থাপন 
করিবে; চিনি অনি চর্ম ধারণ করত্ত অবস্থিতি করিতেছেন। ১৯: হে রাঙ্গসতম | বনস্থুতদব 

কম্ঠপের, দেবকী অপ্দতির, বলভত্র শেষনাগের, যশোদা দিতির, নন্দ দক্ষপ্রগ্াপতির, গর্গ 

চষ্ুরানন বিধির এবং কংস কালনেমির অবতার, ইহাদিগের ও. প্রতিমা নির্দাণ করিস কিংব! 



১০৩৮, শ্রী্ীহরিভক্তিবিলাসঃ | : ১৫শ বিলাসঃ। 
তন্মধ্যে প্রতিমা স্থাপ্যা স! চাপ্যষ্রবিধা শ্বতা। কাঞ্চনী রাজতী তাম্রী পৈত্রলী মুন্সী তথা । 
বক্ষ মণিময়ী চৈব বর্ণিকা লিখিতাখবা। নর্বলক্ষণসম্পন্না পর্যযস্থে চার্দসপ্তিকা। 
প্রতগুকাঞ্চনাভাসা কতা সা তু তপস্থিনী। প্রস্থতা চ প্রশ্ন তা চ ততক্ষণাচ্চ প্রহ্র্ষিতা ॥ ১৯১৪ 
মাঞ্চাপি বালকং মুপ্চং পর্যযস্কে স্তনপায়িনম্। শ্ীংংদবক্ষস দেবং নীলোপলদলপ্রভম্ ॥ 
শঙ্খ-চক্র-গদা-শাঙ্গ “বনমালা-বিভূষিতমূ। চতুভূজং মহঃপৃ্ণধ স্থাপয়েত্বত্র ভক্তিতঃ ॥ ১৯২ 

শুভৈঃ। ধাত্রীফলং শিরে দ্যা, দ্যানসহাপুণ্যবিবৃদ্ধয ইতি। যদ্যপি তথচনমাগ্রে মূলে ্বয়মেব লেখা, 
তথাপ্যেতদত্র সুখার্থং লিখিতং | এবমগ্রেইপ্যুহাং | অন্তদিষ্টদে বপৃজাদি। স্থদেশে শোভনপ্রদেশে . 
দিব্যং পরমোত্বমং । তৎপ্রকারং দর্শয় ন্। তদ্দেব বিশিনষ্টি বিভৃধিতমিতি দ্বাভ্যাং , তোরণ" 
দিন৷ চাত্র বাসোদর্পণপল্লবাদি-বিরচিতানি বন্দনমালেতিখ্যাতান্তেব। আবদ্বৈধিতানাদিষু স্থানে 
সম্যক্ বদ্ধৈঃফলাদিভিশ্চ ভূষিতং। যবদদূর্বাশ্ধ জৈ:। আদিশব্বাৎ মথনরজ্মবস্তিকাদদিভিম্চাঢাং 
যুক্তং। ছ্ারি দ্বারবিন্যান্তৈঃ শৃঙ্খলাদিভিঃ সংযুক্তং। আদিশবাচ্চাত্র পূর্বলিখিত-মার্কগ্ডেয়পুরা- 
ণাদি বচনাম্থমারেণ মনদ গুদীপজলভন্মসর্ষপনিস্বফলানি জেঞয়ানি। তত্র স্থতিকাগৃহে তত্ডিত্বণদৌ 
গোপগোপীজনাবৃতং শ্রীগোকুলং শ্রীনন্দবানং বিশেষতো! লিখেৎ। গেহস্ত ত্তৈব স্থৃতিকা গৃহন্য 
সর্ববতঃ সর্ববদিক্ষু। তশ্য স্থৃতিকাগৃহ্ত মধ্য সর্ব্বতোভদ্রাখ্যং ম গুলং বিরচযা তম্মিন্ কুস্তং স্থাপ- 
য়েদিত্যার্ঘঃ। তত্য ঘটন্যোপরি হৈমং স্বর্ণনির্শিতং তদদভাবে বণবঞ্চ পাত্রং ন্যলেৎ স্থাপঞ্জেং। 
ভবিষাপুরাণোক্তং তচ্চ পাত্রং তিলপূরিতমিতি চ জ্েে়ং | পাত্রপরিমাণঞ্চ দেবীপুরাণোক্তং পূর্ববং 
লিখিতমেবাস্থি। তৎ পাত্রং। তদুপরি দেবকীং স্থাপয়েং। কথভ্ভূতাং? ব্বর্ণেনান্যেন রূপ্যা্দিন! কৃতাং 
নির্টিতাং। ন্বর্ণাদিমানং চোক্তং। সৌবর্ণী রাজতী তাত্রী বৃক্ষজা মার্তিকী তথ|। চিত্রজ্া পিষ্ট. 
লেপস্থ৷ নিজবিত্তান্ুসারতঃ। অ মাষাং পলপর্বান্তং কর্তবয। শাঠ্যবঞ্জিতৈরিতি | তত্র দেবকী- 
প্রতিমামাহ সর্ক্বেতি মার্ধেন। সর্ব দিব্ন্ত্রীলক্ষণ-বিশেষেণ সম্প্। নম্পূর্ণা। লক্ষণং চাগ্রে 
লেখা-লক্ষমী-প্রতিমানুসারেণ জ্রেয়ং। মর্ধ্থপ্তিকেতি অর্দাঙ্গেন স্বপ্থিকেতার্থঃ। এতচ্চ বালক- 
স্তনদানার্ঘং| শধ্যায়াং কতা নিশ্মিতা। পাঠাস্তরে ময়! সহেত্যন্ত অর্ধস্প্তিকে ত্যনেন সন্বন্ধঃ ।তপ- 
স্বিনী পরমভাগ্যবতীতি পু্বজন্মক ত-তপঃস্মরণাদেব। প্রশ্ন তা কষরিতত্তনী।১৯১ শিজ-্রীমূর্তি- 

পপ ০. 
পুরিনিরিলএ এরর. যর 

দ্বারা অলঙ্কত এবং গোঁকুলবৎ গোপীজনে সমাকীর্ণ করিবে। গৃহে ঘণ্টা, মর্দল (মাদণ), 
সঙ্গীত, মঙ্গলঘট, যব, আর্দ্র স্বস্তিক, পদ্ম, শঙ্ধাদিবাদ), শৃঙ্ঘলা, লৌহ্খড়া, দীপ, ছাগ, 
মন্থনরজ্ছ, ভণ্মনর্ধপ, বন্ছি এই সমস্ত বিদ্যমান থাকিবে। দ্বারদেশে দ্বারিগণ মূষল স্থাপন- 
পূর্বক দ্বারের রক্ষা বিধান করিবে। এ গৃহে বিধানে যীদেবীকেও স্থাপন করিতে ইয়। এই- 
রূগে শজাহদারে স্থতিকাগুহ গ্রন্থ করিবে। স্থতিকা গৃহাত্যস্তরে প্রতিমা স্থাপন করা বিধেয় । , 
এ গ্রতিম। অষ্টবিধ বলিয়া! মুনিগণ কর্তৃক নিরূপিত হইয়াছে। স্বর্ণ, রৌপ্য, তার, পিত্তল,, 
মৃত্তিকা, কাষ্ঠ, মণি ও বর্ণ বা অঙ্কন । চিত্রপট ) এই অইধা প্রতিম| প্রস্তত করিতে পারে। 
প্রতিমূর্তি সর্বস্থলক্ষণে লক্ষিত ও প্যক্কোপরি অধ্ধশয়ান থাকিবে। প্রম-সৌডাগ্যশালিনী 
দেবকী দেবীর মূর্তি তথ্ন্বরণসম্িভা, সন্ত; প্রস্থতা। ক্ষরিতপয়োধর! ও আনন্ববিহ্বল! হইবে (১৯ 



*্চশ বিলাস: | ] শী ্ ীহরিভক্তিবিলাসঃ। ১৩১১ 

যথা পুত্রং প্রিয়ং | প্রাপ্তা তে নিরৃতিঃ পরা। তথা মে নির্বুতিং দেবি সপুত্রা ত্বং দদস্ব মে ॥ 
গায়ততিঃ কিন্নরাদ্যে সততপরিবৃতা৷ বেণুবীণাদিনাদৈ- 
তৃক্গারাদর্শকুভ প্রকরহৃতকরৈঃ কিন্নরৈঃ সেব্যমান!। 

পর্ধক্গে ত্বাস্ততে ঘা মুদ্দততরমুখী পুত্রিণী সম।গান্ডে, 
সা দেবী দেবম'তা৷ জয়তি সুবদন1 দেবকী কাস্তরূপা ॥ ১৯৯ ॥ 

পাদাবত্যপর়্তী শ্রীদেবক্যা“চরণাস্তিকে। নিষগী। পঙ্ছজে পৃজ্যা নমে! দেব্যে শ্রিয়ে ইতি 8২০০ 
অবতারসহত্রং বৈ কতং তে মধূস্থদন। ন সংখ্যামবতারাণাং কশ্চিজ্জানাতি বৈ ভূবি ॥ 
্র্ঝা শিবাদয়ো বাপি স্বরূপং ন বিদুন্তব । অতঙর্ধাং পৃজয়াম্যদ্য মাতৃরুৎ্সঙ্গশাছিনম্ ॥ ২০১। 
স্বনামভিশ্চতুরথযস্তৈঃ প্রণবাদিনমোহস্তকৈঃ ৷ পৃজরেযুত্িজাঃ সর্বে স্্ী-শৃত্রা মন্ত্রবঙ্ছিতাঃ ॥২-২। 

বিধ্যস্তরমপীচ্ছস্তি কেচিদর দ্বিজোত্তমাঃ | চন্দ্রোনয়ে শশাঙ্কার দদ্যাদর্্যং হরিং স্মরন 
অনখৎ বামনং শৌরিং বৈকু্ৎ পুরুযোন্তমম্। অপরাজিতং বান্থদেবং মাধবং মধুস্থদনম্ ॥ 

তারানিতি পাঠে সর্বধামেব ততত্রব তত্তংপুজনার্থমেকটত্ৈব গ্রনঙগাদুদ্দি্টমিতি জেয়ং। অ্দিতি- 
রিত্যাদি পুজামন্ত্রঃ ॥ ৯৯ ॥ পাদৌ শ্রীভগবতঃ দেবক্যা এব বা অভাপ্রয়ন্তী-প্রীর্ধাদিভি: পৃজা।। 
কথন্ততা ?--দেবক্যাশ্টরণীস্তিকে পঙ্ছজে নিজাসনে নিষণী। উপবিষ্ট | তন্ন্ত্রমাহ নম ইতি। 
কেচিচ্চাবাহনাদিপর্র্বকং লক্ীপৃনমিদং শ্রীদেবকীপৃর্ষনাৎ পূর্ববমি স্তি ॥ '**॥ নিজপৃক্গামগ্্মাহ 
অবতারেতি দ্বাভ্যাং। ন তে সংখা।বতারণামি ত পাঠে বিসর্গলোপেহপি পুনঃ সন্ধিঃ | সংখ্যায় 
জানাতিক্রিয়ান্বয়শ্চান্তথা ন গুারিতি ভাবঃ। অতঃ ব্রদ্ষর্দিভিরপি তব স্বরূপাজানাদ্েতোঃ 
কেবলমদ্য মাতুরুৎ্সঙ্গশায়িনমেব ত্বাং পুজয়ামীতার্থ: । যদ্ধা ষসা স্বরূপং তেহপি ন বিদুঃ, তমদয 
সাক্ষান্মাতৃরুৎসঙ্গে শায়িনং সন্তং পূজয়ামীত্যর্থঃ £২*১। শ্রীবন্থদেবাদীনাং পুজা মন্ত্রমুদ্দিশতি স্ব- 

নামভিরিতি। তত্র প্রয়োগঃ' ও" বন্থদেবায় নম ইতি ' মন্ত্রবিবঙ্জিতাঃ প্রণবরহিতাঃ ' তত্ত- 

্তরান্তৈর প্রপবা! উচ্চারণীয়া! ইতার্থঃ অত্র চান্থক্তোহপি বিশেষতঃ পৃজায়াঃ ক্রমো বিধিশ্চ 
বহছুলপুরাণবচনাহ্াক্তি তঃ সম্প্রদায়াহুনারাচ্চণ্র লেখা এব॥ ২০২॥ কৃচিচ্চ যজেশ্বরায়েতাদিঃ 

সহকারে সর্ব! ধাহাকে পরিবেষ্টন করিয়। রহিঘাছে, কিন্নরের! ভূঙ্গার আদর্শ ও ঘট হস্তে লইয়া 

নিরম্তর ধাহার শুশ্রাধা করিতেছে এবং ধিনি পুত্র ক্রোড়ে লইয়া! বিকাসিতবদনে আস্ত পর্ধযক্কো- 
পরি সংস্থিতা রহিয়াছেন, সেই সুরজননী স্থমুখী কমনীয়রূপা দেবকী দেবী জয়যুক্তা হউন্।১৯৯ 
দেবকীর পদপ্রাপ্জে তদীয় পদপৃঞ্জার নিরতা, কমলবাসিনী লক্ষ্মীকে “নমে। দেখো শ্রিয্ে” অন্ত 
অচ্চনা করিতে হয়। ২০ । হে মধুহ্ন ! আপনি সহন্ সহম্র অবতার গ্রহণ করিয়াছেন, ধরা- 
তলে কেহই আপনার সেই সমস্ত অবতারের গণন! রিপা শেষ করিতে সমর্থ হয় না। আপনার 

স্বরূপ বিদিত হইতে বিধি-ও শিবার্দি ছরগণেরও সামর্থা নাই; আপনি অদ্য মাতৃক্রোড়ে শয়ান 
 স্বহ্য়াছেন, আপনার অঙ্চন! করি। ২১। বহুদেবাদির অর্চনায় প্রথমতঃ প্রণব (ও ১ 
তদন্ত চতুর্থীবিতক্যত্ত নায় ও শেষে নমঃ শব্ধ প্রয়োগ করিতে হয় অর্থাৎ *ও' বন্থদেবায় 

: নমঃ” ইত্যাদিয়পে অর্চনা করিবে। শ্ত্রীজাতি ও শুজগণ মস বর্জিত অর্থাৎ প্রণবরপ মে 
শ লতা 



১০১২ শ্ীপ্ীহরিভক্তিবিলাসঃ। | ১৫শ বিলাসঃ। 

বরাহং পুগুরীকাক্গং নুসিংহং ধরণীধরম্। দামোদরং গস্মনাভৎ কেশবং গরুড়ধ্বজম্। 

গোবিন্দমচ্যুতৎ কষ্ণমনন্তং পুরুযোভমম্। অধোক্ষজং জগত্থীজঃ সর্ন্থিত্যন্তকারণম্ ॥ 

অনাদিনিধনং বিষুণ ভ্রিলোকেশং ত্রিবিক্রমম্। নারায়ণং চতুর্ববাথং শঙ্খচক্রগদাধরম্ ॥ 
পীতাম্বধরং নিত্যং বনমালাবিভূধিতম্। শ্রবৎসাঙ্কং জগৎসেতুং শ্রীপতিং শ্রীধরং হরিম্ ॥ 
দেবকীগর্ডসন্তৃতং িনিরন্রর গৃহাণার্ধ্যমিদং দেব গোবিন্দায় নমে৷ নমঃ ॥ 

অথ ম্বানমন্ত্রঃ। 

হোগেখরার যোগমস্তবায় যোগপতয়ে গোবিন্নায় নমো নমঃ ॥ 
অথ বস্দানমন্ত্রঃ । 

বজেশখরায় যজ্ঞসম্ভবায় যজ্ঞপতয়ে গোবিন্দীয় নমে। নমঃ ॥ 
অথ ধুপদানমন্ত্রঃ। 

বিশ্বেশ্বরায় বিশ্বসস্ভবায় বিশ্বপতয়ে গোবিন্দায় নমে! নমঃ ॥ 
অথ নৈবেদ্াপণমন্ত্রঃ | 

রা ধর্মসস্ভবায় ধর্মপতয়ে গোবিন্দায় নমে। নমঃ ॥ 

নাারিদীপাকৌপচারম্, বিশবশরাষে হাদি নিযে ধনেবরাজেভানি লহ ইতি 
অধুনা ততৈব মনত্রাদি-ভেদেন পরমতমাহ বিধ্যন্তরমিতি। প্মরন্ লঘু লঘু কীর্তয়ন্। অগ্রে অনাদি. 

এ পপ পা ০ শপ তাপ সা শপ» 

তাহার! অনিকার । ; তাহা-। “নমঃ বস্থদেবায় নমঃ» ইতাদিরূপ মন্ত্রে অচ্চন। করিবে। ২০১। 

কোনও কোনও পণ্ডিত এস্বানে অন্যর্ূপ বিধি দিয়া থাকেন। চন্ত্রোদয় হইলে ধীরে ধীরে হরি 
স্মরণ করিতে করিতে চন্দ্রদেবকে অর্থয দিতে হয়। তৎপরে অন, বামন, শৌরি, বৈকু&, 

পুরুধোত্বম, অপরাজিত, বাসুদেব, মাধব, মধুস্থদন, বরাহ, পুগুরীকাক্ষ, নৃসিংহ, ধরণীধর, 

দামোদর, পল্মনাভ, কেশব, গরুড়ধবজ, গোবিন্দ, অচ্যুত, কৃষ্ণ, অনস্ত, পুরুষোত্বম অধোক্ষজ, 

জগম্বীজ, সর্গস্থিত্যন্তকারণ, অনার্দিনিধন, বিষণ ভ্রিলোকেশ, অরিবিক্রম, নারায়ণ, চতুর্বাহ, 
শব্ধ 5ক্র-গদাধর, পীতাম্বর, নিত্য, বনমালাবিস্ৃষিত, শ্রীবৎসাঙ্ক, জগৎসেতু, পতি, শ্রীধর, হরি, 
দেবকীগর্ভদন্ত ত, দৈতা-সৈম্নিস্থদন এই সমস্ত নাম স্মরণ করত হে দেব! এই (মৎ্রনবস্ত ) 

অর্থ/ গ্রহণ করুন, আপনি গোবিন্দ, আপনাকে প্রণাম । (এইক্প মে অর্থয দিতে হয় )। - 

অতঃপর জানমন্ত্র।-ধিনি ঘোগেশ্বর, যোগসম্ভব, যোগপতি, সেই গোবিন্বকে পুনঃ পুনঃ 

নমন্কীর । এই মন্ত্র উচ্চারণ করত কৃষণকে জান করাইতে হয়। 

অনপ্তর বস্তদানমন্ত্র।--বিনি বজেশ্বর, যজ্জসম্ভব, যজ্ঞপতি, সেই গোবিন্দকে গর গুনঃ 
মমন্ার । এই মন্ত্র উচ্টারণ সহকারে বস্ত্রদ।ন করিবে। 

ধৃপঘ। নমঙ্্--ঘিনি বিশ্বেশ্বর, বিশ্বসস্তব ও বিশ্বপতি, মেই গোবিন্দকে পুনঃ পুনঃ অমস্ধার .. 

এই স্তর উচ্চারণ সহকারে ধূপদান করিবে । -.. : ও 
অতঃপর নৈবেষ্তদানমঞ্্ ।-ধিনি ধর্দেশ্বর, ধর্ঘঘসম্তব ও ধ্পতি, লই গোবিদদকে ্ . 

: নমস্কার । এই মন্ত্র উচ্চারগসহকারে নৈবেস্ত দিবে। 



১৫শ বিলাসঃ। ] জীপ্রীহরিভক্তিবিলানঃ ৃ ১৬১৩ 

অথ চগ্রারধ্যদানসন্ত্ঃ। 

ক্ষীরোদার্ণবসস্ভৃত অন্রিনেত্রসমূস্তব। গৃহাণার্ধ্যং শশাঙ্কেমং রোহিণীসহিতে! মম ॥-২*৩॥ 
স্থগ্ডিলে স্থাপয়দ্দেবং শশাঙ্কং রোহিণীস্তথা। দেবকীং বন্থদেবঞ্চ যশোদাং নন্দমমেব চ ॥ 

বলভত্ত্রং তথা গোপান্ গেগোপীকুলমেব চ। . 
এবং কতে ন সন্দেহে! নরঃ পাপাং প্রমুচ্যতে ॥ ২০৪ । 

অর্ধরাজ্রে বলোধাঁরাং পাতয়েদ্গুড়নর্পিব।। ততো বর্ধ/পনং যী নামাদিকরণস্ততঃ ॥ 

কর্তবাং তৎক্ষণাদাত্রো গ্রভাতে নবমীদিনে। যথ! মম তথা কার্যো ভগবত্যা মহোৎসবঃ॥ 
ব্রাহ্মণান্ ভোজয়েছ্ক্ত্যা তেভ্যো দগ্তাচ্চ দক্ষিণাম্। 

হিরণ্যং রজতং গাবে! বানাংসি বিবিধানি চ ॥ ২০৫ 

যদ্যদিষ্টতমং তেন কৃ! মে প্রীয়তামিতি ॥ যং দেবং দ্বেবকী দেবী বহদেবাদজীজনৎ। 
ভৌমন্ত ব্রক্ষণো গুপ্ত্যৈ তন্্বৈ ব্রদ্ধাত্মনে নমঃ ॥ ২০৬। 

নামোজেঃ। ম্মরণ-প্রকারমেবাহানঘমিতি কচিচ্চ যজেশ্বরায়েত্যাদিঃ পাগ্যাদি-দীপাস্তোপচার- 

মন্ত্রঃ । বিশ্বেশ্বরায়েত্যাদিনৈ বেদ্যমন্ত্ত | ধর্দেশ্বরায়েত্যাদিশ্চ নৈবেগ্মন্ত্র ইতি ॥ ২*৩॥ স্থপ্ডিলে 

মন্্রসস্কততৃমৌ স্থাপয়েৎ। আবাহনাদিকং কৃত্বাইর্চয়েদিতার্থঃ ॥ ২৪ ॥ গুড়দর্পিয| বদোধারাং 
পাতয্বেখে। বন্ধীপনৎ নাড়ীচ্ছেদনং । আদো ষণীং সংপৃজ্য পশ্চান্নাড়ীক্ছেদঃ কার্য ইতি সদাচারতো! 
জেয়ং। ততঃ বীনিঃনারণমিত্যর্চ । ততো! নামকরণং। আদিশব্াৎজাতকন্মারভ্য কংসবধাস্তং 

সর্ধবমেব চরিতং যথাক্রমমন্গ কর্তব্যমিতার্থঃ। তচ্চ রাতৌ৷ তৎক্ষণাদেব কর্তব্যমিতি বর্ধাপনবন্ধারা- 
পাতনাগুভিগ্রায়েণ। ভগবত্যাঃ শ্রদুর্গাদেব্ মহাপুঞ্া নবমীদিনে প্রভাতে কর্তব্যেত্ার্থ॥২০৫ 
যদ্যত্েধামভিমতং তচ্চ দগ্ভাৎ। অত্র ্বল্পগ্রকারশাহ। তেন দানেন মে কুষ্ণঃ ও প্রীয়তামিত্যেবং। 

অতঃপর চন্্রা্ঘাদানমন্ত্।_হে ক্ষীরোদধিজাত ! অত্রিনয়নোস্তব | হে শশাঙ্ক! আপনি 

রোহিণীসমন্থিত হইয়া! এই অর্ধ্য গ্রহণ করুন্। এই মন্ত্র ধার! চন্দ্রকে অর্ধ্য দিবে | ২০৩। তৎ- 
পরে সংস্কৃত স্থানে পুত চক্র, রোহিণী, দেবকী, বন্ছদেব, ষশোমতী, নন্দ, বলরাম, গোপকুল, 

গোপীগণ ও গোসকলকে স্থাপন করিতে হয় এইক্সপ করিলে নরগণ নিঃসন্দেহ পাতক 
হইতে পরিজ্বাণ পাইতে পারে ।২*৪। নিশীথরাত্রে গুড় ও ত্বৃত দ্বারা বহ্ধারা দিবে। 

তদনস্তর এ রাত্রিতেই যী দেবীর অর্চনা, নাড়ীচ্ছেদ ও তননস্তর নামকরণ করিবে। 

নবমীদিনে বেকপ মদীয় মহোৎসব করিতে হয়, তদ্রপ পরদ্ধন প্রভাতে শ্রীহর্গাদেবীর 
উদ্দেশেও মহোংসব সম্পাদন করিবে। তৎপরে , ভক্তিসহকারে ব্রাঙ্গণভোজন: 

'করাইয়া, স্ব, রৌপা, গো ও. নানাবিধ বসনর্ধানরূপ দক্ষিণ] দ্বার. তাহাদিগের 

প্রীতিবিধান, করিঝে। ২০৫।. “ভ্ীক্ মত্প্রতি প্রীত হউন্্” এই বাক্য উচ্চারণ, 
পূর্বক ব্রাদ্ষণদিগ'ক তাহ'দিগের অভীষ্ট ব্য . প্রদান করিতে .হয়।. তৎপয়ে, 
এসপ্রপঞ্চ-সগগতের ও বেদের, রক্ষণার্থ- ব! ক্ষিত্যাদি বন্ধপর্যাস্ত সমন্তের - রক্ষার্থে 'শ্রাডু- 

, বন্তুদেখ হইতে দেবকীতে -উৎপঞ্ধ হইয়াছেন, জনেই বদ্ধ প্রতৃকে প্রণাম -1:২৭% $ 
১২৫ 



১০১৪ হরিভভিবিলান;ঃ. -.  [১৫শ বিবাসঃ]. 

সুজম্ম-বাহৃদেবায় গোত্রান্ষণহিতায় চ। শাস্তিরত্ত শিবধধাস্ত ইতু-ক্ত। তং বিসজ্জয়েখ। ২৭॥ 
এবং ঘঃ কুরুতে দেব্যা দেবক্যাঃ স্থমহোৎমবম্। বর্ষে বর্ষে তু মনকে! বন্ধ ধর্দনন্বন | . 

নরো! বা যদি বা নারী খখোস্ধং ফলমাপু যা ।২:৮। | 

ভবিষ্যে।_- .  গৃহীয়াঙগিয়মং পূর্ব দস্তধাবনপূর্ববকম্। 
নিয়মাৎ ফলমাপ্পোতি ন শ্রেয়ে! নিয়মং বিনা ॥ ২৯৯ 

নিয়মমন্্ু। . 

অস্থ স্থিত্। নিরাহারঃ শ্বোভূতে পরমেশ্বর | 

ভোক্ষ্যামি দেবকী পুত্র অন্মিন্ জন্মাষটমীব্রতে ॥ ২১৭ ॥ 
উপোধিতস্ত মধ্যাহ্ছে সনাত্ব! কৃঞ্চতিলৈঃ শুঠ৪:। ধাত্রীফলং শিরে দগ্চান্মহাপুণ্যবিবুদ্ধয়ে ॥ ২১১৫ 

কুতধা মাধ্যান্থিকং কর্ম স্থাপয়েদব্রণং ঘটম্। পঞ্চরত্বসমাযুক্তং.পবিআোদকপুরিতম্॥ 
তন্তোপরি ন্তসেৎ পাত্রং ক্পুরাগ্তরুবাসিতং | স্থধূপবাসিতং শুভং পুষ্পমালাভিশে।ভিতম্। 

সৌবর্ণং বিত্তবান্ ভক্তা। তদভাবেথ হিখ বৈপবম্॥ ২১২। 
ব্রাহ্মণভোজনাদিকঞ্চেদং বিদর্জনানস্তরং ব্যম্॥ ২ ॥ ২.৬ | বিসঞ্নগ্রকারমাহ হমিতি দাতা ্বাত্যাং। 

ভৌমন্ত গ্রপঞ্চরপস্যেত্যর্থ:। ভূমেশ্চেতি পাঠে ভূমিমারভ্য ত্র্ষপর্াত্তন্ত , স্থ শোভনং জন্ম যন্য 
বাস্থদেবন্ত তশ্মৈ নম ইতি পূর্বেণৈবান্বয়ঃ | যদ্ধ৷ বান্ুদেবায় তৎ প্রীত্যর্থ মম সর্কেষামপি বা 

সজন্মাস্ত্ ॥ ২৯৭॥ ধর্মার্থী চান্তঃ কশ্চন। যদ্ধা ধর্মে! ভগবস্তত্কিণক্ষণত্তদর্থী সন যো৷ মন্ততঃ 
কুরুতে। যত্ব! স মন্তক্তে! ভবতি। মতএব ভক্তিলক্ষণধন্মর্থীচ ভবতি। কিন্বনুনা সকাষে। 

যথোক্তং ফলং চাপুয়াং। পাঠীস্তরে ভাগবতে। বৈষণবঃ গৃহীতবিষুদীক্ষাকঃ ইত্যর্থ; | তাদৃশো 
যো! মন্তক্তঃ স:ঃ| যদ্বা অকারপ্রশ্লেষেণ অভাগবতোংপি মন্তঃ সন্নিত্যর্থ;ঃ ॥ ২৮॥ নিয়মং 

সঙ্গয়ং। ২৭৯॥ 

শিরে. শিরসি মহাপুণ।ং .ভগবস্তক্তিত্তস্ত বিশেষেণ বৃদ্ধয়ে। ধাত্রীফলন্ত জন 

গোব্রান্ষণের উপকারার্থই ধাহার উদয়, সেই শোভনজন্মা বান্থদেবকে প্রণাম করি। শাস্তি ও 

কর্যাণবিধান হউক ।* এই মন্ত্র পাঠ করিয়। তাহাকে বিসর্জন করিতে হইবে 1২*৭। হে 

ধর্ঘনূত | মদীয় যে ভক্ত বা! যে কোন ধর্শেচ্ছ, ব্যক্তি বর্ষে বর্ধে এইফপ দেবকীদেবীর উদ্দেশে 

মছোৎসব সম্পাদন করে, সে পুরুষই হুউক্, কিং ংব! স্ত্রী হউক্, যথাবিছিত ফল লাভ করে।২.৮ 

ভবিষ্য পুরাণে লিখিত আছে, দশনধাবনাস্তে নিয়ম ( সঙ্থলপ) গ্রহণ করিবে | সন্বল্প রাই ফল 

প্রাঙ্ধ হওয়। যায়, বিনা সন্য়ে মঙ্গলের আশা! নাই। ২০৯। 

:. সন্বয্নম্ হে পরমেশ্বর! হে দেবকীনন্দন! আমি অগ্থ জন্মাষ্মীব্রতে উপবাস | 

থাকিয়া পরদিন আহায় করিব। ২১) উপবাদ করত মধ্যাহ-সময়ে বিশুদ্ধ ক্ধতিলযোগে 
্ান পূর্বক মহাপুপ্যবর্ধনার্থ শিরোদেশে আমূলকীফল দিবে! ২১১। মধ্যান্ৃত্য সম্পাদন- 
পূর্বাক শুদ্বোদকপূর্ণ গঞ্চরত্ব দিয়া অছিত্রঘট স্থাপন করিতে হয়। ধনবান্ ব্যক্তি -তছুপরি 

_ ভক্তিসহকারে কু, অধর, উত্তম ধূপ ও পবিত্র কস্থমমালাযুক্ত জামির স্থাপন: টির ন 



1 »শ বিলাস। ] পরত্ীহরিভক্তিবিলাসঃ। ১০১৫ 

তস্তোপরি ন্তসেদ্দেবীং হৈমীং লক্ষণসংযুতাম্। 
দদমানাস্ত পুত্রন্ত স্তনং বৈ বিশ্বি হাননাম্॥ ২১৩ ॥ 

পীয়মাঁন; স্তনং সো২থ কুচাগ্রে পাণিন। ম্পৃশন্। 

অবলোকমানঃ প্রেয়। বৈমুখং মাতুর্মুছমুহঃ ॥ ২১৪ ॥ 

কত্বা চৈবস্ত বৈকু্ঠং মাত্রা সহ জগতগ্রতৃম। ক্ষীরাদিন্সপনং কৃত্ব। চন্দনেন বিলেপয়ে॥ 

কুদ্বমেন মহাঁভাগ কপূরাগুরুচ্চিতম্। পদ্মকোষীরগদ্ধৈশ্চ মৃগনাভিবিমিশ্রিতম্। 

শ্বেত বন্যুগচ্ছন্নং পু্পমালান্থশোভিতম্। মালতীমঙ্লিকাপুশ্পৈশ্ম্পকৈঃ কেতকীদলৈঃ। 

বিষপত্রৈরধতৈশ্চ তুলমীপত্রকোমলৈঃ। . অন্তৈর্নানাবিখৈঃ পুষ্পৈঃ করবীরৈঃ ধিতাসিতৈঃ | 

যুখিকা-শতপত্রৈশ্চ তথা্ৈঃ কালসম্ভবৈ: । পুজনীয়ে! মহাভাগ মহাভক্তয! জনার্দিনঃ। 

ুম্মাগর্নারিকেলৈশ্চ ধঞ্জ,রৈর্গিড়িমীফলৈ:। চুতবৃক্ষ-সমভূতৈ: ফল র্তাসমুক্তবৈ:। 
তৎকালমস্তবৈর্দিব্যৈঃ ফলৈননাবিধৈমুনে। 

নৈবেছৈধিবিধৈঃ শুত্ৈর্ঘতপক্কৈরনেকধা! ॥ ২১৫ 

দীপান্ বৈ কারয়েচ্চাগ্রে তথা কুহুমমণ্ডপম্ গীতং বা্তং তথা নৃত্যং স্ডোত্রপাঠঞচ কারয়েৎ। 

বালন্ত চরিতং বিষ্চোঃ পঠনীয়ং পুনঃ পুনঃ ॥ ২১৬। 

স্বগুরুৎ পৃজ্য শক্তা। বৈ পুজনীয়ন্ততো৷ হরিঃ| নিশি পুজা! বিধাতব্যা দেবক্যাঃ কেশবন্ত চ॥ 
অথ দেবকাপুজ। মন্ত্ঃ। 

মন্তরণোনেন বিপ্রেন্ত্র পুরাণবিহিতেন টব। 

_ অদ্দিতে দেবমাতত্বং সর্বপাপপ্রণাশিনী | অতত্বাং পুজয়িষ্যামি ভীতে| ভবভয়ন্য চ ॥ 

ন্বা॥ ২১:২১১॥ অবরণং নিশ্ছিদ্রং॥ ২১২ ॥ দেবীং দেবকীম্। হৈমীং হেমনির্টিতাং। ২১৩ 

পীয়মানঃ পিবন্ ॥ ২১৪ | বর্ুরাগুরুর্চিতমিত্যাদীনি জগৎ প্রভূমিত্যন্ত পুঁজনীয় ইতি ক্রিয়ায়া 

তদভাবে বেপুগত্ স্থাপন কর্তব্য ।২১২। তৎপরে র্বস্থলক্ষণপূর্ণ। ্র্ময়ী দেবকী মূর্তি 

উক্ত পাঙ্োগরি স্থাপন করিতে হয়। দেবকীমুর্তি এই ভাবে প্রস্তুত করিতে হইবে, ষেন, 

দেবী মহান্ত আস্তে তনয়কে স্তন্তপান কযাইতেছেন। ২১৩। পুত্রপ্রতিম! এই প্রকারে 

প্রস্তুত করিবে যে, ব্রহরি জননীর ন্তনাগ্রে কর প্রদান করত ন্তনপান করিতে পুনঃ পুনঃ 

প্রেমভরে জননীর দিকে নেঞ্রগাত করিতেছেন। ২১৪.। এইক্পে মাতার সহিত বিশ্বনাথ 

হরির গ্রতিম। স্থাপন পূর্বক দুগ্ধীদি দ্বারা -দ্বান করাইয়! চচ্দনাস্থলেপন করিতে হয়। হে 

'মহাভাগ! তদনন্তর পদ্নক, উষীরগন্ধ ও মৃগনাভিমিশ্রিত কুসুম, কপূর ও অগুর দ্বারা এ 

ূর্থিকে চর্চিত করিবে। পরে মহাতক্তি সহকারে গ্রনৃকে শুরু বসনমুগ্রল ও. কুহ্দমান্ 

অল /করিগ! মলিতী, মনিকা, চন্পক, কেতকী বল, অথও বিষপত্র,মৃছ তৃলসীদল, নানাক়্গ - 

শ্বেত কফ 'করবীর-ও যধাকালোফব অপরাপর কুহুমত্বার! অর্চনা করিবে। হে সুমে তৎপর 

কুম্বাও, নারিকেল, খঙ্ছ্র, দাড়ি, আম, .রস্তা, : ততৎকালজাত নানারূপ ফল ও. অশেষ- 

পরাগ গস খুতগক নৈতে:এদান ফিতে. ।.২১৫।: তৎপরে প্রথমতঃ দীগমালা 



১৩১৬ ীশ্্ীহরিভক্তিবিলাসঃ। [ ১৫শ বিলাম:। 
পুঁজিতা তু যথা দেবৈঃ প্রসন্ন ত্বং বরাননে। পৃজিত। তু ময় ভক্তযা গ্রস।দং কুরু হথত্রতে ॥ 
যথা পুত্রং হরিং লব্ধ গ্রাপ্তা তে নিরৃতিঃ পরা | নিরৃতিং দেবি ভামেব সপুত্রা তং প্রযচ্ছ মে। 

শ্রীককগৃজ। মন্্রঃ। 

অবতারান্ সহআাণি করোষি মধুস্দন। ন তে সংখ্যাবতারাণাং কশ্চিজ্জানাতি 'বৈ ভুবি ॥ 
দেবা বরদ্ধাদয়ো বাপি স্বর্ূপং ন বিদুত্তব। অতস্বাং পুজযিষ্যামি মাতুরুৎসঙ্গসংস্থিতম্॥ ২১৭। 
বাঞ্ছিতং কুরু মে দেব ছুক্কৃতং চৈব নাশয়। কুকুঘ মে দয়াং দেব সংসারার্তিভয়াপহ ॥ 

এবং সম্পৃজ্য গোবিন্দং পাত্জে তিলময়ে স্থিতম্ | ২১৮ ॥ 
ততশ্চ দাপয়েদর্্যমিন্দোরুদয়তঃ শুচিঃ | কুষ্কায় প্রথমং দগ্ঠাৎ দেবকীসহিতায় বৈ। 

অর্ধযং খধিবরশ্রেষ্ঠ সর্বকামফলপ্রদম্॥ 
অথ অর্থাদ।নমন্ত্;। 

জাতং কংসবধার্থায় ভূভারোত্তারণায় চ। দেবতানাং হিতার্থা় ধর্শসংস্থাপনায় চ। 
কৌরবাঞাং বিনাশায় দৈত্যানাং নিধনায় চ। গৃহাণার্ধ্যং ময়! দতং দেবকীসহিতে। মম। 

শ্রীকুষ্ণায় দেবকীসহিতায় সপরিবারায় লক্ষমীসহিতায় ধর্খ্যং নমঃ) 

বা বিশেষণাঁনি। মুগনাভিনা বিমিশ্রিতং লেপিতং। কচিচ্চ সর্বত্র প্রথমান্ত; পাঠ: 1২১৫। 
অগ্রে ভগবং-পুরতঃ ॥ ২১৬॥ পুজা পুজয়িত্বা॥ ২১৭। 

তিলময়ে তিলপুরিতে । অন্চ্চ সর্ব স্পষ্টার্থমেব ॥ ২১৮ 

দিয়া পুঙ্সমণ্ুপ, গীত, বাস, নৃত্য ও স্ততিবাদ করিবে এবং মৃহ্থমুহঃ হরির বাঁলালীল! কীর্তন 
করিবে। ২১৬। তদনস্তর শক্তানুসারে গুরুদেবের অর্চন! করিয়! পরে হরির অর্চন। করিতে 
হয়। হে দ্বিজসত্মম | পুরাণোক্ত (বক্ষামাণ) মন্ত্রে রজনীযোগে দেবকী ও কৃষ্ণের পূজা করিবে । 

 দেবকীপুজার মগ্্।-_হে অদিতে! হে হুরজননি! আপনি নিধিল পাতক ধ্বস করিয়া 
থাকেন? স্থতরাং আমি সংসার-ভয়ে বিভ্রন্ত হইয়া ভবদীয় অর্চনা করিব। হে বরাননে ! 
যেক্সপ সরগণকৃত পৃজায় আপনার প্রীতি সমূৎপাদিত হইয়াছে, ভক্তিমান্ হইয়া আমিও 
আপনার পুজা করিতেছি, হে স্থবরতে | মংগ্রতিও সেইরূপ অনুগ্রহ গ্রদর্শন করুন্। 

শ্রকষণপৃজনমন্্।-হে মধুস্দন! আপনি অসংখ্য অসংখ্য অবতার গ্রহণ করিয়াছেন, 
ধরাধামে কেহই ভবদীয় সেই সমস্ত অবতারের গণনা করিয়া শেষ করিতে পারে না। 
বিরিঞ্িগ্রমুখ স্থরগণও ভবদীয় স্বরূপ বিদিত নহেন, আপনি জননীর অন্কে শয়ান রহিয়াছেন, 
আপনাকে অঙ্চন! করিব। ১১৭। হে দেব! মদীয় তভীষ্ই সিদ্ধ করুন্, যকত পাঁতকরাশি 
ধ্বংস করুন্। হে দেব! হে ভবছূঃখহারিন্! মতগ্রতি করণ! প্রদর্শন করুন্। এইক্বপে 

. ভিলপাত্রস্থ হরিকে অর্চনা করিতে হয়। ২১৮। তৎপরে শশাঞ্চোদয় হইলে পবিজ্ঞ হইয়া 
অর্ধ্য দিবে। 'হে মুনিপ্রবর! অগ্রে দেবকী-লমন্থিত হরিকে অর্ধ্য প্রদান করিতে হয়। 
অর্ধ্য প্রদান দ্বার! নিখিল কামফল প্রা হওয়া! যায়। 

অরধ্যদানম্জ।_হে দেব! কংসনিপাত, ধরাভার অপযোদন, হুর়কুলের ক, টি 



১&শ বিলাসঃ। ] শীপ্রহরিভক্িবিলাসঃ | ১০১৭ 

অথ চন্ত্রার্ঘদানমন্ত্ঃ। 

দধিপুষ্পাক্ষতৈিশ্রং ততোহরঘ্যৎ শশিনে মুদ্া। ক্ষীরোদার্ণবসভত অনরিনেতরলমুস্তব। | 
অর্ধ্যমিন্দো গৃভাণ ত্বং রোহিণা! সহিতে। মম ॥ নারিকেলেন শুভ্রেণ দগ্যাদর্ঘ্যং বিচক্ষণঃ ॥ 

কুষ্ণায় পরয়া ভক্ত শঙ্মে কৃত্বা বিধানতঃ॥ দগ্াতুমগ্ডলং কৃৎন্গং সসাগরনগান্বিতম্। 
অর্থ/দানেন তৎ পুণ্য লভতে মানবে! ভূবি ॥ শীতশীস্ত্কথালাপৈঃ কুর্ধ্যাজ্জাগরণং নিশি । 

ধৃপদীপঞ্চ নৈবেদ্যৎ তাস্ব,লং দাপয়েদ্ধরেঃ ॥ এবং জন্মাষ্টমী কৃত! কর্তব্য নাবশিষ্যতে ৷ 

সর্ব্বং পুণ্যফলং 21প্য অস্তে যাতি পদং হরেঃ॥ 

ব্ষপুরাণে চ।-_ ্ 

অথ ভাত্রপদে মানি রুষণাষ্টম্যাং কলে যুগে । অষ্টাবিংশতিমে জাত: কৃষ্ঠোহসে। দেবকীন্থতঃ | 

ভারাবতারণার্থায় ক্ষত্রিয়াণাং ক্ষয়ায় চ। তন্মাৎ স তত্র সম্পৃজো। যশোদ। দেবকী তথা 

গন্ধমাল্যেস্তথা যাবৈর্দবগোধুমসস্তবৈ। সগোরসৈরক্াাভোজোঃ ফলৈশ্চ বিবিধৈরপি | 

রাত গ্রজাগরঃ কার্যে! নৃত্যগীতসমাকূলঃ ॥ ইতি ॥ ২১৯.) 

যো ভবিষ্যোত্তরাছ্যক্তে! বিধিস্তদ্থারতঃ | সর্ব্বং জন্মা্টমীকৃত্যমেকীক্ৃত্যাত্র লিখ্যতে ॥২২০| 

ভক্ষাভোজ্যানাং চর্ব্যাচধ্বাত্বেন ভেদঃ ॥ ২১৯ ॥ ভবিধ্যোত্তরোক্তঃ আদিশব্বাৎ ভবিষ্য- 

পুরাশ্বাছাক্তো যো বিধিস্তস্তান্ুসারতঃ। একীকৃত্য ক্রমেণ সংখোগ্য। এধং ভবিষ্যোত্তর- 

ভবিধ্যাছক্তদৃষ্ট্যা তত্জাপি তৎপদ্ধতিকারপরম গ্রামাণিক: শ্রীকষ্ণদেবাচাধ্যাদি-লিখনদৃষ্ট্যা চ 

স্থাপন, স্থাপন, কৌরবসংহার ও ৪ দৈতাযকুলবিনাশার্থ আপনার জন্ম হইয়াছে, আমি অর্ধ্ দিতেছি, 

আপনি দেবকী সহ মন্দত এই অর্থা গ্রহণ করুম; দেধকী সহ, পরিবার সহ ও লক্্মীদেবী সহ 

শরীরকে অর্থয প্রধান করিলাম। তৎপরে সান দি, কুস্ম ও অন্গতদুক্ত অর্ধ্য শশা- 

দেবকে অর্পণ করিবে। 

চন্রর্্য দানের মন্ত্র।--হে চন্দ্র! ক্ষীরোদপমুদ্র হইতে আপনার উদ্ভব হইয়াছে, আপনি 

অগিনেত্রজাত, আপনি রোহিনীর সহিত মদত অর্থ গ্রহণ করুন্। শুরু নারিকেলাম্, ছার! 

অর্থ্য দেওয় বিচক্ষণ ব্যক্তির কর্তবা । পরে ভক্তিমান্ হইয়! বিধানে শঙ্ঘে অর্থ; সংস্থাপন 

পূর্বক কৃ্চকে অর্ধা দিবে। এইক্ধপ অর্ধ্য দিলে সসাগর! সপর্বতা মহী দানের ফল লীভ 

ফরিতে পারে। গীত ও শাস্তচ্চার দ্বারা নিশাজাগরণ করিতে হয় এবং কৃষকে ধৃপ, দীপ, 

নৈধেস্ত ও তাত্থল প্রদান করিবে। এইরূপে জন্মাষ্টমী ব্রত করিলে কোনন্ধপ কর্তব্যই সেই 

ব্যাক্তির অবশিষ্ট থাকে না,-সে ঝক্তি নিখিল পুণ্যফল প্রাপ্ত হইয়া অস্তে হরিপদ প্রস্থান করে। 

্রশ্ষপুরাণে লিখিত আছে, অষ্টাবিংশ চতুযুগের কলিতে ভাত্রমাসের কৃফণাষ্টমী তিথিতে 

- দেবী নন্দন হরি ধঃাভার অপনোদন ও ক্ষত্রি়-সংহানার্থ অবতীর্ণ হইয়াছেন; সুতরাং এ রুফা- 

উদবীর কজনীতে গন্ধ, কুতম, ববগোধূমকৃত যাব, গোরস.( স্বৃততুষ্ধাদি ) ছার! এন্ততীকত তক্ষ্য- 

ভোজ্য ও নানারিধ ফল-দ্বারা আর্চন। পূর্ববক.নৃত্যগীত সহকারে নিশ! জাগরণ করিতে । ২১৯.। 

| আবিদ্চাহজানিজে যে বিগাজ কণিত হইয়াছে, লেই-নিয়মে জল্মাউমীর যাবতীয় কত এর 



দৃহ্বর ী্রহরিভক্ভিবিলাসঃ | [ :£শ বিলাসঃ। 

একভক্তানস্তরস্ত সতধাবনপূর্ববকম্। সতম্যামখবাইস্যা এাতঃ মন্কল্পমাচরেৎ ॥ ২২১ ॥ 

| অথ তর সন্্রঃ। 

অন্য স্থিত্ব। নিরাহার: সর্বভোগবিবঞ্জিতঃ | 

 ভোক্ষে/হহৎ পুগুরীকাক্ষ শরণং মে ভবাচাত ॥ ২২:। 
কুব্বীত প্রাতরষ্টম্যাং স্গপনাদি তিলৈঃ প্রভোঃ। 

. অপরয়েচ্চ নবং সর্বং শিষ্টাচার।মুসারতঃ ॥ ১১৩ 4 

মধ্যান্থে চ শুভে তীর্থেহন্তত্র বা সঙ্জলে ব্রতী । 

ুদ্ধি ধাত্রীফলং দত নবায়াং কষ্ণতিলৈ: শুভৈ: 1১১৪। 

তত্তদেকবাক্তয়াব্েদং লিখতে, নচ কেবলমেকগরনৃষ্টেতি ভাবঃ ৪২১০৪ এবং সর্বত্রত- 
সাধারণবিপিমুল্লিধধুনান্্র বিশেষং লিখতি একেত্যাদিন! ৷ ডিন ০৪ 

পূর্বক সম্বর্পং কুরধ্যাৎ অথবাইম্যাং গ্রাতঃ কুরম্যাৎ ॥ ২২১ 

" তত্রাষ্ মী-প্রাতঃ সন্প্নমন্ত্রং লিখতি মগ্যেতি। যগ্যপি সন্কল্পমন্ত্রে শ্বোড়তে পরমেশ্বর ইত)াদি 

কচিৎ পাঠস্তথাপি সর্বভোগবিবর্জিত ইত্যাদি ভবিষ্যোক্তঃ পাঠোহত্র লিখিতঃ, পাঠাস্তরে 

দেবকীপুজ্রেতাদিবিশেষণনির্দেশেন শিষ্টগণাদৃতত্াৎ । ভবিধ্োত্বরে চ ্রীধুধিষ্টিরং প্রতি 

শ্রীভগবত স্বয়ং তথ! নোক্তং পরমলক্জা গুণশীলত্বাৎ। এবমন্তত্রাপৃৃহ্থং! ২২২॥ অথ লোকে 
জন্মতিথি-কৃতাবৎ প্রাতঃ শ্রীভগবতোহপি তিলন্সপনাদদিকং লৌকিকভক্তিরীত্যপেক্ষয় কার্ধ্য- 

মিতি লিখতি কুব্বাঁতেতি। এরভোঃ প্রীকৃন্ত ্বপনাদি তিন; কৃষৈ: কুব্বাত। আদিশবাৎ, 

উদ্বর্তনাদি। তথা চোক্তং তিলোঘর্তী তিলগ্রায়ী তিলহোঁতা তিগগ্র্*ঃ | .তিঙলবাপী 

ভিলাশী চ ষট্তিলী নাবসীদ হীতি। . অত্র চ শিষ্টাচারানুসারেণাষ্টো বব-শত -ছুর্বা গ্রাদি-যুভেন 
সহল্রচ্ছিদ্রঘটেন ধায়! স্নপনাদিকমপি জ্ঞেয়ং। সর্্ধং বন্তার্দিকং নবমেব ভগবতেইপপঁয়েচ্চ। 

শিষ্টচারাচসারত ইতি সর্ধত্রাপ্যগ্রেইপ্য্গবর্তনীকক* । সৎসন্প্রদায়াচারাগসারেপৈবাত্রাখিল- 

বিধিলিখন!ৎ ॥২.৩॥ শুভে তীর্থে শ্রীকালিদ্ধযাদৌ। তত্রাপি শ্রীবিশ্রান্ত্যাদৌ। . তদলাভে চ 

অন্তত্র সজ্জলে পবিভ্রনির্মলললিলে । তথ! চ:গ্রে লেখ্যং ভাবষ্যোগুরবচনং নগ্ভাদৌ বিমলে 
জল ইতি। ব্রতী উপবাসগরে! জনঃ. ধাআীফলং মুর্ধি, দা! তেন মণ্ডকং সংসৃজ্য শুভৈঃ 
জ্রীভগবৎ-লানাগ্চবশিষ্টেম হাপ্রসাদরূপৈঃ ককৈভ্ডিলৈঃ কৃত্ব। ্গানং কুরধ্যাৎ। তথ! চভবিষ্যে।»- 

উপোবিতত্ত যধ্যানছে কৃত! কফহিলৈঃ শুভৈঃ। ধাত্রীফনং শিরে দধ্যাপ্মহাপুপ্যবিবৃদ্ধর ইতি.1২৪) 

সম্মিলিত ঝরিয়া এইখানে বিবৃত হইল । ২২*। সগ্তমী তিথিতে দণনধারনান্তে একভক্ত কপ 

সংযম পূর্বক অষ্টদীর প্রভাতে সন্বগ্প করিতে .হইবে। ২২১। " রে ও 
"লয় ।- হে পরমেশ্বর !হে দেবকীনন্দন | দ্য জন্াষ্টমীদিনে উপবাস টি মন রঃ 

আহার করিব। ২২২.) অষ্রমীর দিন প্র্ঠাতে প্রভু হরিকে তিলঙগান ও. উৎব্ঘনাধি রাইয়া 
শিষ্টাচারাছ্ারে বিবিধ নুতন বন্ত প্রদ্দাম করিবে ২২৩1: উপবাসনিষ্ঠ। অভী মধ্যাহ-পসহ়ে ৃ 

যমুনাদি শুধতীর্থে (বিভীন্তি ঘাটে) বা ততাবে গন্ভ বিশুদ্ধ সঙলিলে পিরঃপ্রগেগেগদাদলকীধজ: 



১৫শ বিগাস; । ] জ্রীর্রীহরিভর্তি বিলাসঃ |. ১০১৯ 

অথ মাধ্যান্ফিকং নিত্যকত্যমন্তৎ সমাপ্য হি। 

হুদেশে রচয়েদিব্যং দেবক্যাঃ সতিকাগৃহম্ ॥ ২২৫ ॥ 
ভূষিতং মণিভির্বক্ত্বিতানৈন্তোরণৈরপি। আবদ্ধৈঃ.ফলপুট্পৈশ্চ ঘ্বতপক্কা দিভি স্তথা। 
যবদূর্বাদ্জাঘ্াঢ্যং বাঙগীতাদি সন্কুলম্। ঘারে চ শৃঙ্খলালোহ-খড়াচ্ছাগাদিসংযুতম্। 
গোকুলং বিলিখেত্তত্র গোপগোপীজনাবৃতম্। রক্ষপালাংস্য গেহশ্ত সর্বতোহবস্থতান্ লিখে ॥” 
তম্মধে! সর্ববতোভভ্রমণ্ডলে স্থাপয়েদ্ঘটম্। পত্র তদ্রপরি নাস্তেদ্বৈমং বৈণবমেব বা। 
দেবকীং স্থাপয়ে তত্র স্বর্ণেনান্তেন বা কৃতাম্। সঙ্পক্ষণাং সপর্যক্কে সপাং 'তপয়োধরাম্॥ 

তখৈব ভগবস্তঞ্চ তহৃৎসঙ্গে স্তনন্ধয়মূ। নিজলক্ষণদম্পন স্থাপয়েচ্ছদ্বিতং হুখম্॥ 
তথা কচিৎ প্রদেশে চ শ্রাষশোদাং সকন্তকাম্ । 

শ্ীনন্দং রোহিণীৎ রামং গোপান্ গোপীশ্চ গা অপি। 

' বন্ুদেবঞ্চ দেবক]া: সমীপে মুদিতাননম্। খড়াপাণিং স্তবস্তধ বিস্ময়োৎফুল্লপোচনম্। 
দেবান্ মুনীংস্চ তত্োর্ধে গ্রণতান্ পুষ্পবধিণঃ। গ্ধরবাপ্নরসাদীংস্চ গীতনৃত্যাদিতৎপরান্। 

ংসঞ্চ তৎপরীবারান্ গৃহীতাস্ত্রাং্চ নিদবয়া । 
মোহিতান্ স্থাপয়েৎ কাপি কুষ্ণায়াং কালিয়ং লিখে ॥ 

ইং কৃত্ধা যথাশোভং স্বশ জা স্থতিকা গৃহ্ম্। 
তত্তন্াশ বিস্তপত প্রারভেতার্চনং নিশি ॥ ২২৬॥ 

অন্তৎ ইউদেবপৃজাদি। হৃদেশে শোভনপ্রদেশে। দিব্য, পরমশোভনং ॥ ২২৫ ॥ তংগ্রকারং 

দর্শয়ন্ তদেব বিশিনষ্টি ভূষিতমিতি দ্বাত্যাং। তোরণাদিভিশ্চ ভূষিতং কৃত্বা গোকুলাদি সর্ববং 
লিখিত্ব। স্বস্বযোগাস্থানে তত্তনুর্তীশ্চ সংস্থাপ'চ্চনং প্রারভেত পুজারসং কুধ্যাৎ। নিশীতি নিশি 

পপ 

দিয়া পবিত্র কৃষ্চতিলযোগে মান করিবে। ২২৪। তৎপরে অপরাপর মাধ্যাহিক নিত্যক্জিয়া 

সমাধা করত মনোহর স্থানে দেবকীর দিব্য সুতিকাগৃহ রচন! করিতে হয়।২২৫। উক্ত স্ৃতিকা 

লয় মণি বসন বিতান তোরণ ও ফলকুমুম।দি দ্বারা অলঙ্কত, দ্বতপকাদি দ্রব্য সমদ্বিত, যব দুর্বা 

ও পদ্মবিশিষ্ট, গীত বাস্ভাদিপূর্ণ এবং দ্বারদেশ শৃঙ্খল, লৌহখড্া ও ছাগার্দি-সমন্বিত করিবে। 
& গৃহমধ্যে গোপ-গোপীকুলদমন্বিত গোকুল এবং গৃহের সমন্তাৎ রক্ষিগণকে অঙ্কিত করিতে 

.. হুয়। গৃহাত্যন্তরে সর্বতোভত্রমগ্ডল অঞ্কন পূর্বক তদুপরি ঘঁস্থাপন কর্তবঝা। তৎপরে এ 

ঘটোপরি হ্র্ণপাত্র বা বেগুনির্দিত পাত্র সন্নিবেশিত করিয়া সেই পাত্রে সর্ধনুলক্ষণলক্ষিতা 

পর্ধযঙ্কশায়িনী দেবকী দেবীর ্বর্ণমী বা অন্তধাতূময়ী প্রতিমূর্তি স্থাপন করিবে। দেবকী 
.. দেবীর অথ স্ন্তপায়ী স্থলক্ষণ-লক্ষিত, পর্যযষশায়ী শ্রীকফের-ৃতি স্থাপন করিতে হয়| স্থৃতিকা- 
গৃহের একঘেশে কন্তাসহ বশোদা, নন্দ, রোহিনী, বলভব্র, গোপ, গোপী, গোগণ এবং দেবকী 
দেখীর সরিধানে গ্রহথলমুখ, খড়াহত্, স্ততিপরায়ণ, বিদ্ষয়বিকাসিতনেজ বন্থদেবের মূর্তি চিতর- 
গটে অন্কন পূর্বক স্থাগ্রন করিবে। হ্ুতিকাগৃছের উর্ধভাগে.নতশিরাঃ কুম্ুমবর্ষণকারী দে 

++. ফুনিগণ নৃতানিতারিপরাহ়ণ গদধবডূল, অরাবর্, অহাখারী নিআাতিকূত.কংস.ও.কতসের 



১৩২৩ শ্ী্রহরিভক্তিবিলাসঃ। [১৫শ বিলাল: 

গন্ধপুষ্পাক্ষতাদীনি বস্ত্রালঙ্করণানি চ। নৈবেষ্াণি বিচিত্রানি ফলানি স্থাপয়েতথ] ॥ ২২৭ ॥ 
ততঃ শাস্ত্েজমন্ত্রেণ বিধিনাবাহ্ দেবকীম্। গ্রতিষ্ঠাপ্য চ তন্তৈ প্রাক্ পুষ্পাঞ্জলিমথার্পয়েৎ ॥ 

ও অথ ্দেবকীধ্য।নম্ ॥ 

গায়স্তিঃ কিন্নরাষ্ঘৈঃ সতততপরিবৃতা বেণুবীণাদিনাদৈ- 
ভূ্গা াদর্শকুস্ত প্রকরকুৃতকরৈঃ কিন্নরৈঃ সেব্যমান! 

পর্ধ্যক্ষে সাসৃতে যা মুদিততরমুখী পুত্রিণী সম্যগান্তে, 
স| দেবী দেবমাতা৷ জয়তি স্থৃতনয়। দেবকী কাস্তরূপা ॥ ইতি ॥ ২২৮ 

পুজা বিধাতব্য! দেবক্যাঃ কেশবশ্ত চে'ত ভবিষ্োক্তেঃ । অত্র চ চন্দরোদয়ে চন্ার্ঘযদানাৎ পুর্ববং 

দেবক্যা ভগবত ' ভবিষ্যে পুজোক্কে: শিষ্টবর্গাচারাহ্সারাচ্চ প্রথমরাত্র এব পুজারস্তো জেয 

ইতি দ্িক॥ ২ ৬॥ পৃজারস্ত প্রকারমেব লিধতি গঞ্জেতি। আদিশবেন পঞ্চামতোঘত ন-স্থগন্ধি- 

শুদ্ধাদকাদীনি । চন্জাধ্যার্থ: ন'রিকেলাদি চ। বস্্ণ শ্রীভগবদর্থ, পরিধানোত্তরীয়ং শুর্লবস্থযুগ্ধং 

জং । শুব্রবন্রযুগচ্ছন্নমিতি ভবিষ্যোক্কেঃ' নৈবেষ্ঠানি দ্বতশর্করাসহিত-পায়স-স্বতপকদধ্যাদীনি। 

অথেতি নমুচ্চয়াৎ বিচিত্রাণীত্যস্ত ফলানীত্যনেনাপি লন্বদ্ধ;। তানি চ স্পষ্ট তত্র তত্রৈবোক্তানি। 

অর্ধ্পান্ভা দ-দ্রবণি চ সর্বপূজ -সাধারণান্তেবেত্যঞ্র বিশেধতে৷ নোল্লিখিতানি। যগ্থপি গদ্ধ- 

পুষ্গাদীন্তপি পুজোপকরণানি দর্বপূজা সাধারণান্তেব, তথাপি মহোৎসববিশেষে২ন্মিন্ বিশেষত- 

স্ত্বদ্দব্যসমাহরণার্থং ভ্রব'বিশেষোপাহরণার্থঞণ তান্ছল্লিখিতানীতি দিক্ ॥ ২২৭॥ দেবক্যাধাহনে 

শান্ত্রোজমনত্রন্চ নমে| দেবো শ্রিয় ইতি লক্্মীমন্ত্র এব । পুষ্পাঞ্জলিসম্পণে চ গায়স্তিরিত্যাদি-প্লোক. 
এব শিষ্টসশ্মতে৷ মন্ত্ঃ। বিধিনেতি আবাহনমুদ্রা্দি গীতবাগ্নৃত্য-পুরাণপঠনাদি চ সর্বপৃজা- 

সাধারণো বিধিজেিঃ। 

ভূঙ্গারঃ সৌবর্ণলঘুক্ধলপানপাত্রং ৷ ভূঙ্গরাদীনাং প্রকরে সমূহে কৃতাঃ গ্ত্তাঃ করা যৈশতৈ 

ভূর্জারাদিপাণিভিরিতার্থ:। পাদাবভাগ্য়ন্তী শ্রীর্দেবক]াশ্চরণাস্তিকে, নিষ্ন! পঞ্চজে পৃজ্যেতি 
ভবিষেণত্বরোঞ্ং যদ্দেবকী-পৃজনানভ্তরং লক্মীপুজনং প্রায়ঃ শিষ্টবগানাদৃতত্বাৎ, তথাগ্রে 

অন্ুচরগণ ইহ' দিগের সুতি চিত্রলিখিত করিয়া! স্বাপন পূর্বক একদেশে কানিন্দীমধ্যগ ত কাঁলিয় 
সর্পের গততিযুর্তিও অন্কন করিবে নিজ সামর্থ্য অনুসারে এইরূপে ঘথাশোভ স্থতিকালয় - 

প্রস্তুত করিঘ্বা এ সমস্ত মুষ্তি বিস্তা করত নিশাযোগে অর্চনায় প্রবৃত্ত হইতে হয়। ২১৬, 
পুজ্াস্থলে গন্ধ, পুষ্প, অক্ষত, বদন, ভূষণ, নানাক্বপ ?নবেন্ধ ও বিবিধ ফল স্থাপন কর্তব্য ।২২৭, 

তৎপঞ্জে শাস্্বিহিত মন্তেচ্চারণ পূর্বক বিধা'ন কী দেবকীর জাবাহন ও (প্রতিষ্ঠা র্ 
তাহাকে কুন্থমাঞ্জলি দিবে । 

দেবকী-ধ্যান। -সংগীতপরায়ণ কিন্নরাির! বেগুবীণা-বাঞ্কার সংকারে যাহাকে নিরন্তর পরি- 

বেষ্টন করিয়া! রহিয়াছে, কিক্নরকুল হণ্ডে ভূঙ্গার, আদর্শ ও ঘট লইয়! সর্ব! যাহার শুশ্রযায় 
নিরত আছে এবং ধিনি পুত্র সহ গ্রয়ুবদনে আতৃত পর্ধযগ্োপরি সংস্থিতা রহিয়াছেন, কম: " 



:৫শ বিলানঃ। ] জী রীহরিভক্কিবিলাসঃ। 5০২১ 

তথ! প্ীকষ্দেবন্ প্রা্দাবাহনং বুধঃ। ৃ 
গ্রতিষ্ঠাঞ্চ বিধায়াশ্মৈ দস্তাৎ পুষ্পাঞ্জলিং ততঃ ॥ ২২৯ ॥ 
চঙ্ত্রোদয়ে বহির্গেহাং সংমার্জাজোপরীন্নবে। 

নারিকেলাদিকং শব্ধে কত্বা! তেনারধধ্যম্পয়েৎ ॥ 

অথ তত্র শস্তরং। 

ক্ষীরোদার্ণবসন্ৃত অক্রিনেব্রসমুদ্তব । গৃহাণার্ঘ্যং শশাঞ্ষেশ রোহিণ্য। মহিতে! মম ॥ 

জ্যোতঙ্গাপতে নমস্ত্ভাং নমন্তে জ্যোতিষাং পতে। 

নমন্ডে রোহিণীকাস্ত অর্ধ্যং মে প্রতিগৃহৃতাম্ ॥ ইতি ॥ 

ততে৷ দীন কৃত্বা জয়-জয়-ধ্বনিম্॥ ধ্যাত্ব। ্ীভগবজ্জন্ম কৃষ্ণায়ারধ্যং নিবেদয়েৎ ॥ 

অথ তত্র মস্ত 

জাতঃ কংসবধার্থায়েত্যাদি ॥ ২৩৭ ॥ 

নবম্যাং গ্রাতঃ পরীহূ্গাপুজনমপি নাত্র লিখিতং ৪২২৮ প্রাদিতি নিত্যপুজায়াং যথাবাহনাদিকং 

লিখিতমন্তি তথেত্যর্থ: ॥ তথ! জয়ন্তীব্রতে চ মন্ত্রবিশেষে! লিখিতোহগ্তি সোহপ্যত্র সর্ব! জ্ঞেমঃ | 

রোহিণীযোগেন দ্বয়োরপানয়োরভেদাৎ। তত্র এহি এহি জগন্নাথেত্যাদিরাবাহনমন্ত্ | মনোজুতি- 

রিতি প্রতি্ঠামন্ত্ঃ । পুণ্পাঞ্চলিসমর্পণে চ বিশ্বেশ্বরায়েত্যাণি মন্ত্র এব শিঃবগঁসন্মতঃ ॥ ২২৯ | নারি- 

কেলং ত্য শু্রশস্তম। দিশব্ান্দধিপুষ্পাক্ষতানি । দধিপুষ্পাক্ষতৈমিশ্রং ততোহর্ঘাং শশিনে মুলে 

ইতি ভবিষ্যোক্ে:। তচ্চ সর্ব শঙ্খে নিধায় তেন নারিকেনাদিনা কমলোপরি চন্্াসবার্ধ্যং দস্তা 

যন্ঘপি দেবক্যে ্রীতগবতে চার্ধ্যার্পণানস্তরমেব চন্্রার্্যার্পণং ভবিষ্যোত্তরে ভবিষ্যে চোক্তমন্তি, 

তথাপি গ্রামাণি *শিষ্টপিখিত-পদ্ধত্যঙলারেণ বুত্ক্রমেপাত্র লিখিতমিতি জেয়ং। গৃহান্তঃ পূজা- 

মন্দিরাভ্যন্তরে আগত্য প্রীভগবতো। জন্ম প্রাহুর্ভাবং তমদ্ভুতং বালকমন্থ জেক্ষণমিত্যার্দিনা 
শ্ীরশমন্কন্ধাছ্যকপ্রকারং ধ্যাত্বাশিষ্টাচারালারেণ তমস্ৃতমিত্যাদি ক্লৌকাংস্চ পঠন্ শুত্রনারিকেল- 

শন্ডেনৈব শহ্খনিহিতেনার্ধ্যদর্পয়েৎ।-_নারিকেলেন শুত্রেণ দৃষাদধ্যং বিচক্ষণঃ। কুষণায় পরয়। 

ভক্ত শবে কৃ বিধানত ইতি ভবিব্যোক্তে:। জাত; কংসবধারধায় ইত্যন্ত পরভাগোহ্র ন 

নীয়রূপ। সেই সপুন্রা | স্থরজননী রজনী দেবকী দেবীর জয় হউক্। ২২৮। পরে স্থুধী ব্যক্তি পূর্বাবৎ 

প্রকুষ্ক্ষে আবাহন ও প্রতিষ্ঠা করিয়া কুহ্থমাঞ্জলি দিবেন। ২২৯। তদনস্তর শশান্কোদয় হইলে 

গৃহের বহিদ্দেশে গমন করিয়। স্থান মার্জন পূর্বক শব্থস্থ নারিকেলাদি ঘার! চক্্রমাকে পদ্দো- 

৮ অর্ধ্য প্রদান করিবে। 

উক্ত চমবরথ্য দানের মন ।_ছ্েক্ষীরোদধিসন্ভৃত | হে অভ্রিনয়নজ।ত | হে শশাঙ্ক | হে ঈশ! 

আপনি রোহিনীস্যদ্ধিত হইয়া ন্ধত্ত এই অর্থ্য:গ্রহণ করুন্।. হে রোহিণীপতে ! আপন|কে প্রণাম । 

জাপনি দ্যোংঙগানাঞ্চ আপনাকে প্রণাম করি ; আপনি জ্যোতিষ্পতি, আপনাকে এরপাম।. আপনি 

'_ মগ্বত এই অর্ঘ্য গ্রহণ করুন্। . তৎপরে জয় জয় শব. করিতে করিতে হাতাতে গমন | 

পূর্বক দর চিত করিয়া তাহাকে সব্ পরান ক্ৰিবে। 
১২৭ 



১০২২ শ্ীগ্রহরিভক্তিবিলামঃ | [ ১৫ বিলাস; 

ততঃ ক্ষীরাদিন! শুদ্ধোদকেন তু যখাধিধি | : 
দেবকীসহিতং ভক্তযা শ্রীক্জং দাপয়ে কৃতী ॥ ২৩১। 

ভথ তত্র নস্ত্ঃ। 

যোগেশ্বরায় যোগসভ্ভবায় যোগপতয়ে গোবিদ্ধায় নমো! নম: ॥ ইতি ॥ 

কচিচ্চ।--যোগেশ্বরায় দেবায় দেবকীনন্দনায় চ। 
যোগোস্তবায় নিত্যান্র গোবিন্ধায় নমে! নমঃ ॥ ইতি 

অমিতে দেবমাতত্বমিত্যাদি প্রার্থ্য দেবকীম্। গন্ধাদীন্তপয়েত্বন্তৈ নমে| দেব্যে শ্রিয়ে ষঈতি ॥ ২৩২৪ 
অবতারহল্াণীত্যাদিনাভার্থয চ প্রতুম্। পাস্ধাদি বন্তৃষাণদ ধূপদীপাদি চার্পয়েৎ ॥ 

| অথ ভত্র পাদ্যাদিদীপান্তমন্তঃ | 
ও" যজেশ্বরায় যজসভ্ভবায় যজপতয়ে গোবিন্দায় নমে। নমঃ ॥ ইতি ॥ 

অথ নৈবেস্তমন্ত্রঃ। 

ও" বিশ্বেশ্বর'য় বিশ্বসস্তবায় বিশ্বপতয়ে গোবিদ্দায় নমে। নমঃ ॥ ইতি ॥ ২৩৩। 

সংগৃহীতঃ, ভবিষ্যপুরাণবচনমধ্যে তথা পূর্বৎ জযন্তীবরতে চ লিখিতত্বাৎ এবমগ্রেইপাৃহাং ।২৩০। 
যথাবিধীতি নিত্যপৃজায়াং ্বপনবিপিরনত্গীতবাদযাদিপূর্ববকো। যো৷ লিখিতত্তদহ্দারেেতার্থ;। 
রুতী তত্তংপ্রকারকুশলঃ ॥ ২৩১। 

অদিতে দের্বমাতত্বমিত্যাদি চ প্রার্থনামন্ত্র । নমো! দেব্যে শ্রিয়ে ইতি চ গন্ধান্যণমন্ত্ 
ইতি বিবেচনীয়। এবমগ্রেংপ্যৃহং । আদিশবাৎ পুণ্পধৃপনৈবেদ্যাদীনি ॥ ২৩২ ॥. পাদযা- 
দীতি গ্রথমেনাদিশব্েন মধুপর্কাচমনীয়াদি । দ্বিতীয়েন গ্ধপুষ্পাদি। তৃতীয়েন নৈবেদ্যাদি। 
তত্তগিশেষশ্চ সর্বপূজা-সাধারস্থাদত্র নোল্লিখিতঃ। এবমত্রোল্লিখিতো হন্যোইপুযুগচারঃ পৃজা- 
সাধারণস্বাদশেষ এবোহ্ঃ, যতোহত্র গ্রায়ো বিশেষভাগ এব দর্শিত ইতি অতএব লিখিতং 
রুতীতি ॥ ২৩৩॥ 

উক্ত ক্ধার্ধ্য-দান-মন্ত্।-হে দেব! কংসধ্বংস, ধরাভার অপনোদন, স্থ্রবর্গের হিত- 
সাধন, ধর্থস্থাপন, কৌরব নিপাত ও দৈত।কুলসংহারার্থ আপনার উত্তব হইয়াছে । আপনি 
দেবকীর সহিত মন্ধত্ত এই অর্থ গ্রহণ করুন্। দেবকী, পরিবারগণ ও লক্ষী সহ প্রকে 
অর্ধ্য দিতে হয়। ২৩*। পরে কৃতী জন ভক্তিমান্ হুইয়! বিধানে দুধ ও রি! বারা 
কচকে ন্নান করাইবে। ২৩১। 

উক্ত ্বানমন্ত্র।--আপনি যোগেশ্বর, যোগসভ্ভব, যোগপতি ও গোবিন্দ । আপনাকে প্রণীম্ঘ। 
এই মন্ত্বিষয়ে পুস্তকাত্তরে এইরূপ লিখিত আছে যে, "আপনি যোগেশ্বর, দেবকীতনয়, যোগো- 

 ভ্ঝ, নিত্য ও গোবিন্দ, আপনাকে গ্রণাম।' পরে.'“হে অদিতে দেবমাড:” ইত্যাদি গূর্বো 
মঞ্জে দেবকীকে প্রার্থনা পূর্বক “নমো দেখ প্রিগে” এই মনে তাহাকে গ্ধাদি প্রান করিবে। 
উদনত্তর “অবতারসহশ্রাণি” প্রভৃতি মনে কু পৃজ। করিয়া পদ্যাদি, বসন, পরা ধস | 

: ও দীপাদি প্রদান করিতে হয়। | রি 
উত্ত বিষয়ে পাদ্যাদি দীগান্তগ্রমান-মনধ।-.“ও যকেশরায" ইত্যাদি খপ বা 
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বন্থদেবং যশোদাঞ্চ নন্দং রামঞ্চ রোহিণীম। অন্তাংশ্চ পৃজয়েত্বততগামমনর্যধাবিধি ॥ ২৩৪ ॥ 
পক্কান্নানি বিচিত্রাণি খাদ্যানি বিবিধানি চ। তৎকালীনফলান্তত্র তাহ লঙ সমপয়েৎ ॥ 

অধ তও মন্ত্রঃ। 

ধন্শে্বরায় ধর্সস্তবায় ধর্মপতয়ে গোবিন্দায় নমো নমঃ ॥ ইতি ॥ ২৩৫ ॥ 

্ নিশীথে গুড়সপির্ভযাং বসোধধারাঞ্চ পাতয়ে ॥ ২৩৬ ॥ 

_ অথ কৃর্ধ্যান্তগৰতে! জাতকর্্মমহোৎসবম্। শ্রীনালবর্ধনং কুধ্যাৎ যণীনিঃসারণং তত: 

রাম, প্রীবলদেবম্ অন্তান্ গোপগোপীগবাদীন্ দেবাদীংশ্চ। তত্নূর্তিনিষ্বাণাশৌ চ স্থত্ডিলে 
আবাহনাদিকং কৃত্ব। পুজয়েদিতি লিখিতভবিষ্যোত্তরবচনতে। বোদ্ধব্াং। স্থ্ডিলে স্থাপয়েছ্দেবং 

শশাঙ্কং রোহিীং তথ! । দেবকীং বন্থদেবঞ্চ যশোদাং নন্দমেব চ। বলভদ্রং তপা! গোপান্ 
গোপীর্গোকুলমেব বেতি ভবিষ্যোত্বরোক্তেঃ। তস্য তন্য বস্থদেবাদেনামাত্মবকৈরমস্েঃ । তৎ 

গ্রকারশ্চ পূর্ববং সর্বত্র লিখিতোহন্ত্যেব। অত্র ভবিষ্যে ভবিষ্যোত্বরে চোক্তঃ।--ম্বনামভি 
শতৃধ্যন্তৈ: গ্রণবাদিনমোহস্তকৈ:। পৃজয়েযুখি'জা: সর্বে স্শূত্রা মন ত্রর্জিতা ইতি। অতোহয়ং 

গ্রয়োগঃ ।--৩ বন্থদেবায় নম ইত্যাদি । ষথাবিধীতি 'আবাহনাদিকং কৃত্বা | কশ্তুপো৷ বন্থদেবোই- 

যমিত্যাদি তথা ধ্যাত্বাবতারং গ্রাগুক্তমিত্যাদেশ্চ ভবিষ্যোত্তরোক্তশ্যানুসারতশ্ুতদ্্যানং কত্ব 

পাদ্যাদি-নৈবেদ্যান্তোপচারান্ সমর্পয়েদিতে)বং সর্বপুজা-সাধারণ-বিধান্ুসারেগ পূজয়েদিতার্থ;। 
২৩৪ ॥ অথ মহোৎসববিশেষন্তান্ত লক্ষণং পুনর্জব্যবিশেষসমর্পণৎ লিখতি পক্কান্নানীতি। 

খাদ্যানি চর্ব্যবীজেঙ্ষুকুড় কাদীনি। তৎকানীনানি অন্মাষ্টমী-সময়োস্তবানি। ফলানি কুম্মাও- 

কদলকাদীনি চ। ২৩৫ & 

নিশীথে অর্ধরাত্রে গুড়ঘুক্তেন গব্যত্বতেন বসোরধারাঃ পাতয়েখ। তত্র মন্ত্ঠ। বসোঃ 
পৃবিআমসীতি এতচ্চ লোক-জন্মানস্তর-সাধারণকৃত্যং ! ' কিঞ্চ শীনাল্ত শ্রীনাভিনাডা। বর্ধনং 

ছেদনং । তচ্চ হৈরণাক্ষুরেণ কুর্ধ্যাৎ। যখোপচারৈঃ যঠীকাষ়ৈ নম ইতি যষ্ঠীং সংপৃজ্য বিধি- 

বক্িঃলারণং কুর্ঘযাদিতি জেয়ং। সর্বঞ্চ ভঙ্গবন্লিবেদিত-শেষেণৈব সিধাভীতি স্থাপনে পৃথক্ ম 

লিখিতং। তন্তাঃ তন্তাঃ স্প্রসিদ্ধায়াঃ লীপায়াঃ পৃতনাবধাদি-কংসবধাস্তকীড়ায়াঃ অঙ্করণং। 

আচার্ধাং নিজপ্তরুং | যা ব্রতার্থে গুরুত্বেন বৃতং বিপ্রং সমভ্যর্চা বস্তালঙ্করণাদিন৷ সম্যক্ 

, "নৈবেদ্যদান-মঙজ।--*বিশ্বেশ্বরায়” ইত্যাদি মন্ত্রে নৈবেদ্য প্রদান করিতে হয়। ২৩৩। 

 ভানস্তর বসুদেহু যশোদ।, নদ, বলদেব, রোহিণী ও অপরাপর সকলকে তত্তপ্নামোচ্চারণ 

সহকারে বিধানে অচ্চনা করিবে। ২৩৪। বিটি পার, নানাক্ধপ খান, তৎকালজাত ফল 

ও তাল প্রদান করিতে হয়। 

উদ্ত উব্যাদি প্রদানের সর । আপনি ধর্েশ্বর, ধর্দসম্ভব, ধর্মপতি ও গোবিম্ম, আপনাকে 

প্রণাম । ২৩৫:। পরে মিঈখয়াতে গুড় ও স্ব খায়া বন্থধার! দিতে হয় | ২৩৬। তৎপরে প্রতুয় 

জাতক্রিযোৎসৎ) ওনপতর (হত্ণ্ুর খারা) নাড়ী্ছো, 'ধয়ে বঠী দেবীর অর্চনা, এই লমণ্ড 

2 শেষ করিরা- বিধানে ওদীয় নি্ষষণ, নামকরণ এবং পুতনাবিদাশাদি কংস-সংহারা 
শু 
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শ্রীনামকরণং তত্তলীলাঙগকরণস্তথা । অথাচার্ধ্যং সমভার্চয কুর্য্যাজজাগরণং মুদা। 
'গীতনৃত্যাদিনা বাল্যক্রীড়াশ্রবণপূর্ব্বকম্। ২৩৭ 

স্বান্দে ত্রদ্মনারদসংবাদে।-_ 

আজন্মোপার্জিতং পাপং তৎক্ষণাদেব লীয়তে। 

রাত্রো৷! জাগরণে বিপ্র দৃষ্টে নশ্তাতি দেহিনাম্॥ ২৩৮ ॥ 
প্রভাতে সতি নির্বর্তা নিত্যকন্মাণি বৈষবঃ। দেবমভ্যর্চয সম্প্ার্থ্য গ্রণমা চ বিসঙ্জরয়েখ | 

অথ প্রণামসন্ত্ঃ | 

যং দেবমিত্যাদি সার্ঘপদ্ঠম্ ॥ 

অথ প্রার্থনামন্ত্রঃ ৷ 

শাস্তিরস্তিত্যাদঃ ॥ ২৩৯ ॥ 

অথাচাধ্যায় তং সর্ধবৎ রীমূর্ত্যাদি সংক্ষিণম্। 
প্রদায় বিপ্রান্ সম্ভোজ্য বিদধ্যাৎ পারণোৎসবম্॥ ২৪৯ ॥ 

অথ পার্্বপরিবর্তনোৎসবঃ । 

ভাত্রন্ত শুরৈকাদস্টাং শয়নোৎসববৎ প্রভোঠঃ। 

কটদানোৎসবং কুর্য্যাঘৈষবৈঃ সহ বৈষ্ণব: ॥ ২৪১ ॥ 

পুজস্নিতা। বালাক্ীড়া উ্রভগবতঃ পুতনাবাদিচরিতং তচ্ছ বণপূর্ববকং জাগরণং কুর্ধণাৎ। জাগ- 

রণবিধিশ্চ সর্বব্রতসাধারণ এবেত্যত্র বিশেধতে। নোল্লিখিতঃ ॥ ২৭॥ কথং-লীয্বতে ইতা-' 

পেক্ষায়ামুক্তপোধন্তায়েনাহ রাত্রাবিতি । হে বিপ্র। দৃষ্টে তম ইতি পাঠে & তর্মোইজ্ঞানং ॥ ২৩৮ ॥ 

নিত্যকর্মাপি ল্লানাদীনি। সংপার্ধ্য ক্ষমন্যেত্যাদি কমভ্যর্থা বিসর্জয়েদিতি জন্মাষ্টমী-ব্রতার্থ-নির্মিত- 
্ীমৃত্তিবিশেষ্ত ব্রতান্তে গুরৌ সমর্পণার্থমিত্যেষা দিকৃ ॥ ২৩৯৪ তৎ সুতিকাগৃহোপকরণৎ 

তত্তন্তগবদার্দি-প্রতিমা+ আদিশবেন পৃজোপকরণাদিকঞ্চ । সর্বং দক্ষিণাসহিতং প্রকর্ধেণ 

প্রিক্ণঃ প্রীয়তামিত্যেবং দত্বা, তথৈব বিপ্রান্ সম্যক ভোজয়িত্বা, শ্রতপমাপ্তিক্পপ-মহোৎসবং' 
কুর্ধ্যাৎ। পরমহর্ষেণ বন্ধুভি; সমং ভগবন্মহা গ্রসাদাঘ়াদিকং তৃজীতেত্যর্থ;॥ ॥ ২৪০ ॥ 

০ 

খাবতীয় ক্রীড়ার অন্থকরণ করিবে । পরে বসন-ভু হ্ষণাদি দ্বারা আচার্ধাকে বিধানে 
অর্চনা! পূর্বক সানন্দে হরির বালাচরিত 'শ্রবণ করত নৃত্যগীতাঁি দ্বারা নিশাজাগরণ করিতে 
ইয়। স্বন্দপুরাণে ব্রঙ্ধনারদসংবাদে লিখিত আছে, হে দ্বি! নিশাজাগরণ দর্শন. করিলে 
দেহিগণের আজন্ম-সঞ্চিত পাতক আশু বিধ্বপ্ত হইয়া যায়। ২৩৮। তৎপরে প্রাতঃকালে 
বৈষবজন নিত্যক্রিয়া সমাপনাপ্ডে প্রভূকে পুজা, প্রার্থনা ও প্রপাষ করত ব্রিসজিম করিবে । . 

প্রণামমর।--“ঘং দবেবং* ইত্যাদি নার্ধ কবিতা উচ্চারণ পুর্বক নমস্কার করিতে হয়। 
্রার্থনা-মন্ত্র। _“শাস্তিরস্ত? ইত্যাদি (পূর্কথিত ) মনে প্রার্থন। করিষে। ২:৯। তৎগরে 

আচাধ্যকে দক্ষিণা সহ সু'তকাগৃহন্থিত উপকরণ ও. ভগবন্ম যানি অপর পূর্বক জান্গণ জোন 
করাইয়া! পারণোৎসব.সম্বাধ! করিবে। ২৪৯1. 



১৫শ বিলাসঃ। ] স্রীঞহরিতক্তিবিলানঃ |. ১০২৫ 

ভবিষ্যোতরে ।--- | 
প্রাঞ্ঠে ভাত্রপদ্দে মাসি একাদশ্যাং সিতেংভনি । কটিদানং ভবেদিফোম হাপাতকনাশনম্॥ 
জলাশয়াস্তিকং নীত্বা সম্যগভ্যচ্চ্য চ প্রতূম্ । কর্ণিকাপরিবৃত্তিঞ্ক দক্ষিণাঙ্ে প্রকল্পয়েৎ ॥ ২৪২॥ 

অথ অভার্থনসন্ত্রঃ । 

দেবদেব জগন্নাথ যোগিগম্য নিরঞ্জন । কটদানং কুরুঘাগ্য মাসি ভান্রপদে শুভে ॥ 
মহাপৃজাং ততঃ রুত্বা! বৈষবান্ পরিতোধ্য চ। 
দবেবং হ্বমন্দিরে নীত্বা! যখাপূর্ববং নিবেশয়েৎ ॥ ২৪৩॥ 

তথ শ্রবণদ্ধাদশীব্রতম্। 

ভাত্রন্ত শুর্ুদ্বাদস্াং যুক্তায়াং শ্রবণেন হি। উপোষ্য সঙ্গমে শ্াত্ব! দেবং বামনমঞ্চয়েৎ ॥ 
অথ তল্মাহাআ্ব্যম্। পু 

মাসি ভাত্রপদে শুরু। ঘ্বাদশী শ্রবণান্িতা। মহতী ছ্বাদশী জেয়। উপবাসে মহ!ফল!। 
অর্চয়িত্বাচাং ভক্ত্যা লভেৎ পুণ্যং দশান্বিকম্ ॥ ২৪৪ | 

০ শপ পপ ৮ শপ পা 

শয়নোৎসববদিতি যথ। শয়নে ক্ষীরাব্িমহোৎসবপ্রকারে! লিবিতত্তথেত্যর্থ । তত্র ষস্তপি 

_ ভবিষ্তোতরে একা*স্ঠামিতক্তং, তথাপি পূর্ববলিখিত.শয়নাদি-কাণনিণযাছুলারেণ দ্বাদশ্তা মিতি 
লিখিতং। তদ্বিশেষশ্চ পূর্বের শয়নোৎসবপ্রকরণে লিখিতোইস্তি | ভবিষ্যোত্তরে চ একাদশী- 

দ্বাদস্তোরভেদাভিপ্রায়েণোক্তমিতি বোদ্ধব্যং ॥ ২৪১ ॥ শয়নোৎসবাৎ কিঞ্চিিশেষমনূবাদপূর্ব্বকং 
লিখতি জলেতি ত্রিভিঃ। কর্ণিকায়াঃ কট্যাঃ পরিবৃতং দক্ষিণাজে প্রকল্পয়ে ইতি পূর্ববং বামা- 

জেন স্বপ্ন্তাধুন! দক্ষিণাজেন স্বাপয়েদিত্যর্থ; | তৎকালবিশেষস্চ পূর্ববমেব নির্ণীতোইস্তি ॥ ২৪২- 
২৪৩। দশাৰ্িকং দশাব ভগবদচ্চনজং পুণযং, তন্যামর্চয়িত্বা লভেং ॥ ২৪৪ ॥ আপ্রবাৎ সঙ্গম এব 

১ শাশাশশীাী শী শশী পপ পপ সপ ০ পপর এপ পক 

অনন্তর পার্খবপরিবর্ভমোৎসব বিবৃত হইতেছে।-__বৈঞ্*বজন ভাত্রীয়! শুর! একাদশী তিথিতে 

বৈষণবগণ সহ মিলিত হইঞ গ্রতুর কাটদানোৎসব সম্পাদন করিবেন। ২৪১ ভবিষ্যোত্তরে 

লিধিত আছে, ভাদ্রমাস উপস্থিত হইলে শুরু! একাদশী তিথিতে মহ্াবিষুণকে কাটদান করিলে 

ধহাপাপ ধ্বংস হয়। ভগবানের প্রতিমা জলাশয়-সঙ্মিধানে লইয়। তাহাকে সম্যক বিধানে 

অর্চনা করত কর্ণিকার (কটির ) পরিবৃত্তি কল্পনা! করিবে অর্থাৎ প্রথমে বামাজে শয়ন করান 
হুইযুছিল, অধুন! ছক্ষিণা্ে শয়ন করাইবে। ২)২। . 

'অভ্যর্থনমঞ্র।-- হে দেবদের ! হে জগংপতে ! হে যোগিগম্য! হে নিরঞ্জন ! কল্যাণকর 

ভাত্রমাসে অগ্ঠ কটিাম করুন্। তৎপরে গুতুর মহাপুজ। সমাধা পূর্বক বৈফবদিগের তৃষ্টি সম্পা- 

দন করত প্রতূব্বে আগন মন্দিরে আনিয়া! পূর্বববৎ স্থাপন করিবে। ২৪৩। 

_.. ছনতর শ্রবণহাদগীরত কথিত হইতেছে।-__তার্জমালের উুরুপন্জীয়া ধাদলী তিথিতে শ্রবণা- 
মক্ষ্ের যোগ. হইলে, উপবান করত নহী-সর্গমে ছবানাস্তে বামনদেবের পৃজ। করিবে । 

:..এ প্রবণহাদলী মাহাত্ম্য ।__তাজমাসের জুরপন্দীরা দাদলীতে আবপার যোগ হইলে তাহার - 
হামাদী কছে 1. & তিথিতে উপায় বরিলে যহাফল লাভ হয  এ.দিন তক্তিসককারে 



১৪২৩ শ্রী্ীহরিভক্তিবিলাসঃ। ১৫শ বিলাসঃ। 

ফলং দর্তং হুতানাঞ তস্যাং লক্ষগুণং ভবেৎ। 

স্কান্দে। - মানি ভাত্রপদে শুরা ঘাদণী শ্রবণান্থিতা। ম্হতী দ্বাদশী জেয়া উপবাসে মহাফল! ॥ 

সঙ্গমে সরিতঃ পুগ্যে ঘাদশীং তামুপোধিতঃ| আপ্লবাদেব চাপ্পোতি ঘাদশদ্বাদশীফলম্ £২৪৫॥ 

বুধশ্রবণসংযুক্তা সৈব চেদ্দা্ী ভবেৎ। অত্যন্তমহতী তন্তাং দত্ত, ভবতি চাক্ষয়ম্॥ | 
অর্চয়িস্বাচ্যুতৎ তক্তয। লভেৎ পুণ্যং দশাবিকম্। 
ফলং দত্বং হুঙানাঞ তস্যাং লক্ষগুণং ভবেৎ 

্র্ষবৈবর্থে পিতাপুঅমংবাদে ।__ 
মাসি ভাত্রপদে শুক্ুপক্ষে যদি হরেদদিনে | বুধশ্রবণসংযোগ: প্রাগাতে তত্র পৃজিতঃ। 

গ্রধচ্কতি শুভান্ কামান্ বামনে। মনসি স্থিতান্। 

_ বিজয়া নাম সা প্রো তিথি? গ্রীতিকরী হরে: ॥ 

সঙ্গমে সর্বতীথানাং সঙ্গমস্তত্র জাতে । শুক্লা ভাত্রপদে ম্ব্গং কৃষ্ণা কলুষসংক্ষয়ম্। 

ফান্তুনে কুরুতে মোক্ষমপি ব্রদ্থাবধা্পাম্। মহাপুণা প্রদ| হ্যা! সঙ্গমে বিজয়া তিথিঃ। 
সর্ধপাপক্ষয়ো নূনং জায়তে তছুপোধিণাম্ ॥ 

কিঞ্চ।--সর্ধবতীর্ঘানি তৃপৃষ্ঠে সঙ্গমে ঘাস্তি সঙ্গমম্ । বিজয়া-বাসরে সর্ব-দেবানাং সঙ্গমো ভুবি ॥ 

ইং সর্বপুরাণেষু রহস্তং পরিগীয়তে। সঙ্গমে বামনং পূজা প্রেতযোনৌ ন জাতে ॥ ২৪৬ ॥ 

_ঙ্গানাৎ ॥ ২৪৫॥ ভাত্রযাসে শুরু শ্রবণদ্াদপী স্বর্গ, কুক্ষতে। ফান্তানে ক কনুযলংক্ষং 

কুকতে। পৃজ্য পৃজযিত্বা॥ ২৪৬॥ 

রর অর্চনা করিলে দশবর্ষকৃত ভগবংপূজার ফল লাভ হয | ২৪৪। উক্ত তিথিতে ধান, : 
হোম ইতি যে কোন কর্ধের অনুষ্ঠান করা যায়, তাহাই লক্ষপ্ডণ ফলগ্রদ হইয়া থাকে। 
্কদ্দপুরাণে লিখিত আছে যে, ভাতমাসের শুরুপক্ষীয়া ঘাদশীতে শ্রবণার যোগ হইলেই তাহা 
মহা্াদশী বলিয়! পরিগণিত হয়; এ দিনে উপবাদ কাঁরলে মহাফল লাত হইয়! থাকে ।' স্বাদ 

শীতে উপবাস থাকি! পবিএর নদী-সন্দমে প্লান করিলে হাদশ ঘবাদশীর ফল প্রাপ্ত হওয়। যায়া২৪৫। 
এ ছাদশী বুধবার ও শ্রবণা-নক্ষ-সমন্থিতা হইলে তাহা মহতী নামে পরিকীর্ডিত হয় । এই 

মহতী তিধিতে যাহা! কিছু দান করা যায়, তাহা অঙ্গয় হয় এবং এ দিন ভি সহকারে 

শ্রহরির অর্চন! করিলে দশবর্ষকূত পৃজার ফল প্রাপ্ত হওয়া যায় এবং দন বা হোম করিলে 
লঙ্গগুণ ফল হইয়া খাকে। ব্রদ্ষবৈবর্তপুরাণে পিতা-পুজ-সংবাদে লিখিত আছে, ভাত্রী শুরু 

একাদনী বুধবার ও শ্রবণ! নক্ষত্র হইলে এ দিনে যদি, বামনদেষের অন্র্নী করা: যায়, 

বে পর চ৫ ওও -৫১৯০০ল৮পাএর এ পিএ, 

তাহা হইলে ভগবান্ যাবতীয় অভীন্গিত শুভ কামনা পরিপূর্ণ করিয়! দির্ধা থাকেন। এ ৃ 

ভিথিকে বিশ্বয়া কছে) উহা প্রীহরির প্রীতিসম্পা্িনী।. এ দিন ঈর্দী-সঙ্গদে নিধিল ভীর্থের 
সমাগম হয়। শ্রবণা-সংযুক্ত। ভাত্রী শুরু! ঘাদশী শ্ব্গগ্রধারিনী এবং শ্রবপা'সমদিত| কক). 

 স্বাদশী গাগনাশিনী। ফাল্গুনী শুরু ঘাষশীতে শ্রবণায় যৌগ হইলে & তিথি সানবগণের সু 

. হুত্যাপাতকেরও মোচন করিয়া দেয়। এই বিজযা-তিখি-সঙগে মহাপুণদারিনী হউন ধাখেজ। ... 



১৫ বিলাসঃ। ] জীপ্রহরিভক্তিবিলাসঃ। ১৪২৭ 
র শ্পরশুরাম উবাচ। 

বিষুধর্মোত্বরে 1-- | 
উপবাসাসদর্থানাং কিং স্তাদেকমুপোঘিতমূ। মহাঁফলং মহাদেব তন্মমাচক্ষ হুব্রত ॥ 

শ্রীশঙ্কর উবাচ। 
যা রাম শ্রবপণোপেতা ছবাদশী মহতী তু সা। তত্যামূপোধিতঃ ন্বাতঃ পজযিত্ব। জনাদ্দিনম্। 

গ্রাপ্গোত্যযত্বাৎ ধর্মজ হাদশ-ছাদশীফলম্ 1 ২৪৭ ॥ 

কিঞ্চ।- শ্রবণঘাদশীযোগে বুধবারে! ভবেদ্যদি। অত্যন্তমহতী রাম দ্বাদশী সা প্রকীর্তিত। ॥ 
ন্লানং জপাং তথ! হোমে! দানং শ্রাদ্ধ স্থুরাচ্চনম্। সর্বমক্ষয়মাপ্রোতি তন্তাং ভূগুকুলোদবহ ॥ 

তঙ্গিন্ ধিনে তথ! দ্গাতো! যোহপি কচন নঙ্ষমে। নস গঙ্গাঙ্গানজং রাম ফলং প্রাপ্পোতানংশয়ম্॥ 

. শ্রবণে সঙ্গমাঃ সর্বের্ পরিপু্টিগ্রদাঃ সদ ॥ :৪৮। 
বিশেষাদ্বাদশীযুক্ে বুধযুক্তে বিশেষতঃ ॥ 

শ্ীযুধিঠির উবাচ। 

তবিষ্যোত্বরে।-- | 
উপবাসাসমর্থানাং নদৈব পুরুযোত্তম। একা! যা দাদমী পুণ্য তাং বদ্য মমানঘ॥ 

শ্রীকৃষ্ণ উবাচ। 
মাসি ভাত্রপদে শুরু] ঘাদশী শ্রবণািত1। সর্বকামপ্রদদ। পুণ্য উপবাদে মহাফল। ॥ 

সঙ্গমে সরিতাং স্গাত্বা গল্গান্নানাদিজং ফলম্। দোপবাসঃ সমাপ্পোতি নাত্র কা্ধ্যা বিচারণ। ॥ 
, কিঞ।-_বুধশরবগমংযুক্তা সৈব চেচছদশী ভবেৎ। অতীব মহতী তন্তাৎ সর্বং দ মিহাক্ষয়ম্॥ 

উপোবিতমূপোষগং ॥ ২৪৭ ॥ পরিপু্িপ্রদাঃ পুর্যাতিশয়করাঃ ২৪৮। 

এ দিন উপবাস করিলে আশু পাতক হইতে মুক্তি প্রাপ্ত হওয়া বায়। আরও লিখিত আছে, 

বিজয়াবাসরে ধরাতলে সঙ্গমে নিখিল ভীর্থের মমাগম হইয়া! থাকে । এ দিন তৃতলে অখিল 

দেবগণ সমযেড হন। এ দিন সঙ্গমে বামনদেবকে অচ্চনা করিলে আর প্রেতযোনিতে জন্মগ্রহণ 

' ্ষরিতে হয় না, এই রহন্য সর্বপুরাণেই কীর্িত আছে। ২৪৬। বিষুবধর্টোত্রে পরশুরামের 

উদ্ভি আছে, হে মহাদেব! হে স্থব্রত! যাহার! উপবাসী থাকিতে অক্ষম, একটিমাজ কিরূপ 
উপবাঁল ছার! তাহারা মহাফল লাভ কর্গিতে পারে, তাহা মৎসকাশে বর্ণন করুন্।. মহাদেব 

'  খবলিবেন,হে তৃপ্তরাম! শ্রবণা-নক্ষঅবিশিষ্ট! ঘাদসীকে মহতী বলা যায়। হে ধর্শজ! এ তিথিতে 

উপবাঁস, গান ও হরিয় অর্চন। করিলে বিন! তবে স্বাদশ ছাদশীর ফল লাভ করিতে পারে ।২৪৭ 

.. আরও লিখিত গাছে, হে তৃপুরাম | শ্রবণা-ছাদদী-যোঁগে বুধবার হইলে সেই তিথি অত্যন্ত 

মহতী বলিয়া কীর্তিত হইয়া থাকে। হে তৃপুডুলতিলক | উক্ত তিথিতে আন, জপ, হোম, 

নিহত দেবপূ্ বাহ কিছু অঙ্টিত হয, তৎসমতাই অঙ্গয় হইয়া! থাকে। হে- বাদ 

ঃ পারা নিঃসন্দেহ গঙ্গান্গান-জনিত পুণ্য প্রাথ। হওয়! - 
উষ্ীবিনঘাঁসে নিধিল 'নদীসধমই নিরসর" পর্িপুষ প্র (পৃপ্যাতিপরপ্রদ) হইয়া দাঞ্চের 



১৫২৮ জী্রীহরিভভিহিলামঃ। [ "১৫শ বিলায়:।, 

কিঞ্চ তত্ৈৰ বণিগুপাখ্যানে। - 

শ্রাবণীদাদণীযোগে পৃজয়িত্বা জনার্দিনম্। মান দত্ব! বিপ্রেভাঃ সোপবাসে। বিজি 
মহানদী-সঙ্গমে চ ন্সাত্বা দিষ্টাস্তমাগতঃ। অবাপ পরমং স্থানং ছুল্লভং সর্বমানবৈঃ, £ 
যত্র কামফলা বৃক্ষ! নদ্যঃ পার়ূসকর্দমাঃ | শীতলামলপানীয়াঃ পুরিণ্যে। মনোহরাঃ। 

তং দেশমাসাদ্য বণিশ্বহাত্মা, হুমৃষ্টজাম্ব,নদভূষিতান্গা ।.. .. 
কল্পং সমগ্রং সুরহুন্দরীভিঃ, সাকং স রেমে যুদিতঃ সদৈব | 

কিঞ্চাস্তে ।-- মারে 

বুধশ্রবণ-সংযুকত-দবাদশ্তাং সঙ্গমোদকম্। দানং বহ্বোদনং শস্তমূপবাস: পরো! বিধি: 
সগরেণ ককুৎস্ছেন ধুন্ধুমারেণ গাধিনা। এতৈশ্চান্তৈশ্চ রাজেজ্ছ কামদা! দ্বাদশী. কতা ॥২ ২৪৪ ॥ 

ষ। দ্বাদনী বুধযুত! শ্রবণেন সার্ধং, স্তাৎ স! জয়েতি কথিতা মুনিভিন ভন্ে। 

তামাদরেণ নমুপোধা নরে। হি সমাক্, প্রাপ্রোতি দিদ্ধিমণিমাদি-গুণোপপন্নং ॥ ইতি ॥ ২৫৪ । 

বব ওদনা যশ্মিন তৎ। শ্তং মঙ্গলং ॥ ২৪৪ ॥ . নভত্তযে ভাদ্রে । সিদ্ধি মোক্ষং 

প্রবৈকুঠলোকংবা ॥ ২৫০ ॥ 

বিশেষতঃ উহাতে দ্বাদশী ও বুধবারের যোগ হইলে বিশেষ-ফল £দ হইয়। থাকে । ভবিষ্যোত্তরে 
কের প্রতি যুধিষ্টিরের উক্তি আছে যে, হে পুরুষশ্রেষ্ঠ! হে অনঘ! নিরস্তর উপবাসী 

থাঁকিতে অসমর্থ হইলে তাহাদ্দিগের পক্ষে এরূপ পুণান্বরূপ। কোন্ একটিমাত্র হাদী করিবার 
বিধি আছে, তাহ। মংদকাশে কীর্তন কর। গ্রক্জ কহিলেন, ভাদ্রমাসীয়া .শুরুপক্ষীয়। ছাদ- 

শীতে শ্রবণার যোগ হইলে সেই তিথিই সর্বধামদাত্ী- ও পুণ্যস্বরূপিণী; এ তিথিতে উপবান. 

কঠিলে মধাফল প্রাণ হওয়। যায়। এ দিনে উপবাসপরায়ণ_ ব্যক্তি নদীসঙ্গমে দ্বান করিলে 

নিঃলন্দেহ গঙ্ান্গানাদিজনিত ফল লাভ করিতে পারে.॥ . আরও লিখিত আছে, এ ্বাদশীতে 
বুধবার ও শ্রবণ নক্ষত্রের.যোগ হইলে তাহাকে অতীব মহতী বল! যায়। এ ভিথিতে দান 
করিলে তাহ। অক্ষয় হইয়। থাকে । উদ্ক স্থানেই বণিকের উপাখ্যানে লিখিত আছে যে, 
কোন জিতেস্রিয় বণিক্ শ্রবণাষে।গে উপবাসী থাকিয় হরির অর্চনা ও বিগ্রগণকে দান করত 

মহানদীপক্গমে ক্সানান্তে দেহ. বিসর্জন করিয়াছিল; সেই ফলে তাহার লোকছুর্ভ পরম? 

লান্ড হয়।, যে স্থানের তরুগণ ( কল্পতরুবৎ ) কামফল প্রদান করে, পায়মই যুঙ্জতা নদী- 

সমূহের কার্মন্থরূপ যে স্থানের মনোরম পুফরিণীসমূহ শীতল স্বস্ছজংলে পরিপূর্ণ, সেই মহাঙ্গভব . 

বণিক্ :চাদৃশ (দিব্য) স্থান লাভ করত সমুস্তাসিত কাঞ্চনভূষণ-বমলঙ্কত হইয়া আনন 

নিখিল কল্প যাব স্ুরনারীগণ সহ বিহার করিয়াছিল। উক্ত প্রসন্গান্তে আরও লিখিত আছে 

যে উক্ত দ্বাদখীতে বুধধার ও শ্রবপানক্ষঞ্জের যোগ. হইলে নবীসঙ্গমে জল ও তুরিপরিষিত 

অয্নদান গলম্বরূপ চয় জানিবে) পরস্ধ উ্ত তিথিতে উপবাসই প্রধান বিধি! হে রানমসূতম ! 

সগর, করুন, ধুদ্ধুমার ও গাধি এই সমস্ত নূপতি এবং অপরাপর বক্িরা কাদাযিনী. দবারশীয় 

আত সাধন করিয়াছিলেন। ২৪৯। ভাতীয়! গুরু! ছাদশীতে বুধবার ও. অরগা-নক্ষাতের যোগ... 



১৫শ বিলাসঃ। | জী্হরিভক্তিবিলাসঃ। ১০২৯ 
| অধ শ্রবণদ্থাদপী বর তনির্শরঃ | | 

্বাদশ্েকাদশী বা স্যাছুপোষ্যা শ্রবণান্বিত1। বিষুঃপৃ্খলযোগশ্চ তত্রয়ং মিশ্রিতং যদি ॥ 
| অথ শ্রবণদ্বাদশুযপবাসঃ | 

শীমার্কত্েরেঃ ।-- 

শ্রবণক্ষপষাযুক্ত! ঘাদশী যদি লভ্যতে। উপোধষ] াদশী তত্র অয়োদত্টান্ত পারণম্ ৪২৫১৪ 
যমশ্চ। - যদ! তু শুরুদবাদস্তাং নক্ষত্রং শ্রবণং ভবে । তদাসৌ তু মহাপুণ্যা ঘাদশী বিজয়া স্বতা 
তত্র দানোপবাসাদ্যমক্ষয়ৎ পরিকীত্িতম্। একাদস্টা বিশুদ্ধত্বে ছাদস্তাত্ত পরেহহনি। 

শ্রবণে সতি শক্তস্য ব্রতযুগ্ঠং বিধীয়তে ॥ 

কিঞ্চ। -অসমাপ্তে ব্রতে পূর্বে নৈব কৃর্ধযাদ্ত্রতাস্তরম্। 
ডা ইত্যাদি বচনস্যাত্র বাধকত্বং ন বিদ)তে॥ 

তথা হি অবিষ্যোতয়ে ।-- 

একাদশীমুপোষ্যৈব হাদশীং সমুপোষয়েং। ন চাত্র বিধিলোপ: স্যাহভয়োর্ে'বিতা হরিঃ ॥ ইতি 
অশক্তত্ত ব্রতদ্ন্থে ভূঙ.ক্ে বৈকাদশীদিনে । উপবানং বুধঃ কুর্্যাচ্ছ বণ-ছাদশী-ছিনে 

তথ! চ নারদীয়ে ।-- 
উপোষ্য ছবাদশীং পুণ্যং বিষুঃখক্ষেণ সংযুত!ম্। একাদশ্তাত্তবং পুণ্যাং নরঃ প্রাপ্সোতাসংখয়ম্ ॥ 

ঘ্বাদশীতি। শ্রবণনক্ষত্রযুক্তা! যদি বাদী শ্যাৎ তদা। শক্তৈরশকৈশ্চ সর্ব্বেরেব দ্বাদশ্রে-' 
ৰোপোষা| ; যদি বৈকানশী শ্রবণান্থিতা স্যাদ্াদস্তাং শ্রবণং নাস্তি, তদা সর্ব্বেরেকাদশ্টেবোপোষা! ; 
যদি চ তিধিক্ষয়াত্তত্রয়ং দ্বাদশ্টেকাদণী শ্রবণঞ্চ মিশ্রিতং একন্মিক্সেব দিনে অন্তোন্তমিলিতং 

স্যাত্বদা বিষুঃপৃঙ্ধপে! নাম যোগ, বিষুদেবত্যানাং অ্রয়াণামেকত্র শৃঙ্ঘলাবং গ্রথিতত্বাৎ। ততশ্চ 
সএবোপোধা ইত্যর্থঃ। তত্তদ্বিশেষশ্চোদা হরিধামাণ-বচনতোংগ্রে ব্যক্কো! ভাবী ॥ ২৫১॥ ন 
চৈবং শুদ্ধৈকাদশীত্যাগেন দোষ; স্তার্দিতি লিখতি উপোষ্যেতি ভ্রিভিঃ| বিষু-খক্ষেণ শ্রবণেন। 

হইলে তাহারই নাম আয়া। এঁজদ্লা তিথিতে সাদরে উপবাসী থাকিলে অপিমাদি-গপযুকত 
হা সিদ্ধি (মুক্তি বা বৈকৃঠপদ্ধ) লাভ করিতে পারে। 

' অতঃপর শ্রবণঘ্বাদশীব্রত নিরূপণ হইতেছে । _দ্ব'দদী বা একান্বশীতে শ্রবণার যোগ 
হইলেই তাহাতে উপবাদী থাকিতে হয়; তিনটা একত্র মমবেত হইলে তাহাকে বিযশৃখল- | 
রর কছে। 

: অনন্তর শ্রবণঘাদসীর উপবাদ বিষয় কথিত হইতেছে ।-__মার্কগেয়ের উক্তি আছে যে, 
খাতে শ্রবণার যোগ হইলে সেই দিন উপবাসী থাকিয়া! অস্ভোদসীতে পারণ করা কর্তব্য 
(২৫১ বমের উক্তি আছে যে, শুক্ুপক্গীয়। ঘবাদশীতিথিতে শ্রবণ! নক্ষজের যোগ হইলে এ 

.. স্বাদ: মহাপুণ্যন্বযূপিণী বিজয়! নামে অভিহিত হইয়া থাকে । এ দিনে দান বা উপবাসাদি 
বাহ বিছু অঙটিত হয়, ভাহাই অক্ষয় হয়। পর্্বাহে একাদশী শুদ্া হই পরদিন ছাদগীতে 
- মরার লক্ষমের পক্ষে র্বা। আরও লিখি আছে, নাহি 
ও টু ১২৭ক.. র রর, ্ : 



১৪৩০ _. শ্রীন্ীহরিভক্তিবিলাষঃ।  সখরিলানঃ। 

রাঁজপেয়ে যথা যজ্ঞে কম্হীনোহপি দীক্ষিত) । সর্ব ফলমবাপ্রোতি অন্গাতোহগ্যহতোইপি সন্ ॥ 
এবমেকাদশীং ত্য ক. ছ্াদস্তাং সমুপোষণাৎ। পূর্ববাসরজং পুণ্যং সর্ধং প্রাপ্রোতাসংশয়ম্॥ 
অতাল্পোধপ্যনয়োর্ধোগে। ভবেতিথিভয়োর্যদি। উপাদেয়ঃ স এব স্যাদিতাত্রোপবসেদ্রুধং ॥ 

তথা চ শ্রবণদ্াদনীং গ্ররুত্য তব্ৈবোক্রম।__ | 

তিথিনক্ষত্রয়োর্ধোগে যোগশ্চৈ নরাধিপ। থিরুলো যদি লভ্যেত স জেয়ো হ্ামিক: 
তখৈব মাৎস্যে ।-. 

দ্বাদশ শ্রবণাহুদ্ধা! কত! পুণ্যতম! তিথি; | ন তু সাতেন যু্তা চ ভাবত্যেৰ প্রশদ্যতে ॥২৫২% 
নারদীয়ে।-- 

অথ টি ইরা | 

যদি ন গ্রাপ্যতে খনক্ষং ছাদস্তাং বৈষবং কচিৎ। একাদশী তদোপোষ্যা পাপী শ্রবণান্থিতা | 
উদ্ভয়োর্দেবত। বিষুঃ পুরাঁণঃ পুরুযোতভমঃ। বিভেদৌহ্ত্র ন কর্তব্য বিভেদাৎ পততে নরঃ | 

 ফেচিচ্চেদমুপবাসঘয়ে প্রান্তে সত্যাসমর্থবিষয়কমিতি বাবস্থায়স্তি। তদধুক্ধং। বৈষ্কবানাং 
স্বাদশ্ঠাং শ্রবণযোগে মহাদ্বাদলীত্বেন ততৌপবামাৎ। তথা নারদীয়াদি-বচনেধত্র শক্তাশক্তাদি- 

বিশেষপরিত্যাগেন নর ইত্যাদিসামাগ্নির্দেশাচ্চ ॥ ২৫২ | 
বৈষবমৃক্ষং শ্রবণৎ কচিদিতি রাত্র্যাদৌ কম্মিংশ্চিং সমরেহপীত্ার্থঃ। অতএবোক্তং মাঁৎস্যে 

দ্বাদনীশ্রবণন্পৃষ্টেতি নারদীয়ে চৈততগপ্রকরণ এব _তিখিনক্ষ ৪যোগাগাং যোগশ্মৈব নরাধিপ। 
না হইলে অন্তব্রভ করিতে নাই” গ্রভৃতি যে বচন আছে, এখানে তাহার রাধকতা৷ হইবে 
না। ভবিষোত্বরে লিখিত আছে, একাদশীতে উপবান করিয়াও দ্বাদশীতে 

উপবাস করিতে হয়, তাহাতে বিধির হানি হয় না; কেন না, হরিক্ইে তিথিঘ'য়র 

দেবতা জানিবে। যদি ছুষ্টটা উপবাসে অক্ষম হয় তাহা হইলে একাদ্শীতে আহার করত 

শ্রবণদ্বাদ্শীতে উপবাসী থাকিতে হয়। এই বিষয়ে নারদীয়পুরাণে লিখিত আছে 
যে, শ্রবণাসমন্থিতা দ্বাদ্শীতে উপবাস করিলে নিঃসন্দেহ একাদত্যপবাসজন্ত ফল লাভ 
করিতে পারে। বাজপেয়যজ্ে দীক্ষিত হইলে ন্নানহোম ন! করিয়াও যেরূপ কর্ম্মরহিত বাক্ষির 

সমস্ত ফল লাভ হয়, সেইরূপ একাদশী বর্ন পূর্বক দ্বা্দশীতে উপবাণী থা্লে একাদশ্া- 
পবাসন্রন্ত সমস্ত ফল প্রাপ্ত হওয়! যায় সন্দেহ নাই। তিথি ও নক্ষত্রের যোগ অতাল্পমি 
হইলেও তাহাই প্রশস্ত ; তাহাতেই উপবাস করা স্থধী ব্যক্তির কর্তবা। শ্রবণাদ্ধাদণী অবলঘ্বন্, 
পূর্বক. উক্ত পুরাণেই লিখিত আছে যে, হে রাজন্! তিথিনক্ষত্রে। যোগে কলারযমাত্র 
যোগ ঘটিলে তাহাই অষ্টঘামিক. (অহোরা ত্ব্যাপী) বলিয়া বোন্ধব্য। মৎন্তপুর্রাণেঞ, কথিত 
আছে, শ্রবণাসমন্থিত| ছবাদশীই মহাপুপাতম| তিথি বলিয়। কীর্ভিত ). পরস্ধ সমস্ত ঘবাদশী£. ঘে. 
শ্রধগাসমন্থিতা হইলে এরূপ হইবে. তাহা নহে, ঘোগ.হইলেই এ প্রকার প্রশগ্ত হয় ২৫২1. 

_ ক্অনস্তর শ্রবণানক্ষত্ান্ধিত একাদত্যুপবাদের বিষয় বিবৃত হুইতেছে। -নার্দীয়.. পুরাণে 
লিখিত আছে, ঘাসে রাজ্যারি কোন. কালেই .রণার পি অথাৎ দার না. ... 

হরর 

জিন 



১৫শ বিলাসঃ। ] ্হীহরিভক্তিবিলাসঃ। ১৩৩১ 

অতএব ভবিষ্যোত্তরে ।-- 

একাদশী যদ! চ স্ঠাৎ শ্রবণেন সমন্থিতা। বিজয়া সা তিথি; প্রোক্তা ভক্তানাং বিজয় গ্রদা! 1২৫5 

বিষুপুরাণে ।-__যাঃ কাশ্চিত্তির? প্রোক্তাঃ পুণ্যা নক্ষত্রযোগ তঃ। 

তাম্বেব তদ্ব তং কুর্ধ্যাচ্ছ.বণদ্বাদশীং বিনা ॥ ২৫৪ ॥ 
একাদত্াপবাসে চ দ্বাদস্াৎ কষ্ণমর্চয়েং। প্রাছভূতে। হি ভগবান্ হাদশ্তামেব বামন: ॥ 

তথা চ মৎস্যপুরাণে।__ 
উপো্যৈকাদশীং তত্র স্বাদশ্যাং পৃজয়েছ্বীরিমূ ॥ 

অতো! যদি ন লভ্যেত মধ্যাহ্ছে দ্বাদশী তদ1। ছ্বাদশীমধ্য এবার্চ্যো বামনন্ডহি স্ুরিভিঃ॥ 
অথ বিষুশৃঙর্খলষোগঃ | 

মাৎপ্যে ।-_ছ্বাদশী শ্রবণম্পঈ| স্পূশেদেকাদশীং যদ । 
_ স এষ বৈষ্ণব! যোগে! বিষুশৃঙ্খলসংজ্জিতঃ ॥ 

দ্বিকলে! যদ লভেত স জয়ে হৃষ্যামিক ইতি।২৫৩।যাঃ কাশ্চিদিতি। যেন কেনচিন্নক্ষ ঘবিশেষ- 

যোগেন যাঃ কাশ্চিত্তিথয়ঃ পুণ্যাঃ প্রোক্তাঃ, তাস যদ্িহিতং ব্রতং তত্তাস্বেব কুর্ধযাৎ,ন তিথ্যন্তরে 

তত্তন্নক্ষ ৪যুক্তে । ষথ! ফাল্গুনী শুরু! ঘাদশী পুষ্যক্ষে ণ যুক্ষ। গোবিন্দদ্বাদ শী নাম, তস্মামুপবাসব্রতং 
বিহিতৎ, তস্যামেব কুর্য্যান্ন চ পুধ্যখ্বিতাতায়ামেকা দস্ঠাং, এবং নিয়ম্চ শ্রবণদ্বাদশীং বিন! । শ্রবণ- 
স্বাদশীব্রতন্ত শ্রবণৈকাদশ্টামপি তবতীতার্থঃ 1২৫৪1 নন শুহি ভগবতে। বামনদ্যার্চনমপি তর্টথব 
প্রসজোত নেতি লিখতি একেতি। কৃষ্ণং শ্রীবামনরূপম্ অবতারত্বেনাভেদাৎ। হি তঃ ভগবান্ 
শ্রীকফ্ে ছাদস্থামেব বামনরূপেণ জাত; 1 তথা চাষ্টমস্কন্দে। _ শ্রোণায়াং শ্রবদণাদশ্তাং মুহূর্তেই" 

তিথিত্বয়েরই দেবতা) উহার ভেদজ্ঞান করিতে নাই, ভেদ জ্ঞান করিলেই নিরয়ে মঞ্ন 

হইতে হয়। ভবিষ্যোত্তরে লিখিত আছে, শ্রবণানক্ষত্রযুক্তা হইলেই সেই সেই একাদশীকে 
বিজয্ন। কহে । এঁ তিথি ভক্তকুলের পক্ষে বিজয়দাত্রী ।২৫৩। বিষুঃপুরাণে লিখিত আছে,যে কোন 

তিথি নক্ষত্রযোগে পুণ্য বলিয়া উক্ত হুইয়াছে, শ্রবণান্াদশী বিনা সেই সমস্ত তিথিতে উপবাস 
করিতে হয়। ২৫৪। একাদশীতে উপবাস হইলে দ্বাদণীতে হরির পুজা করিতে হয়) কেননা, 
স্বাদশ্ীতেই ভগবান্ বামনদেব প্রাহুষ্থত হইয়াছিলেন। ম্ৎসাপুরাণে লিখিত আছে, একাদশী 
দিনে উপবাসী থাকিয়া ঘাশীতে জনার্দীনের অর্চনা! করিতে হয় ; সুতরাং মধ্যাহুসময়ে ছাদশী- 
প্রাপ্তি না ঘটলে ঘাশীমধ্যেই বামনদেবের পুজা! করা সুধী ব্যক্তির কর্তব্য । 

অনন্তর বিধুঃশৃঙ্খল্ধোগ বিবৃত হইতেছে । _মৎন্তপুরাণে লিখিত আছে, শ্রবণম্প্টা ঘারশী 
একা্বশীকে স্পর্শ করিলে ( যে একাদনীতে ব্রত হইবে, তাহাতে শ্রবণাদ্ধাদশীর যোগ ঘটিলে ) 

নেই ইবফব যোগকে বিফুপৃঙ্থল বল! ঘা । তদ্দিনে বিধানে উপবামী থাকিলে নিখিল পাতকু- 
হইতে উত্তীর্ণ হইয়। অপুনর্তবা পরমা সিদ্ধি লা করে অর্থাৎ ভাহাকে আর পুনরায় পংসারে 
দেহ ধারণ কঙ্গিতে হয়না 1.. এখানে একাদশীশবে আহারাত্র বোদ্ধবা, অর্থাৎ একাবশী অঙ্গ : 



১০৩২ জীত্রীহরিভক্তিবিলামঃ| [ ১৫শ বিলাসঃ।.. 

তশ্থিরূপোষ্য বিধিবননরঃ সংক্ষীণকল্মযঃ | প্রাপ্রোত্যন্তমাং সিদ্ধিং পুনরাবৃত্তিছুন্ন ভাম্ ॥ 
একাদশীপদেনান্্র তদহোরাত্র উচ্যতে। অন্তথ। দ্বাদশীম্পশস্তস্যাং নিত্যং হি বিদ্যুতে ॥. 

তিথিনক্ষত্রয়োর্ধোগ ইত্যাদ্যং যত, দর্শিতম্। তেনাল্লকালমংযোগেংপ্যষ্টযামিকতেষ্যতে ॥ 
অন্ৈব দবাদশীমধ্যে পারণৎ শ্রবণেহধিকে। - বক্ষ্যমাণঞ ঘটতেহন্তথ। গ্রাগমন্থিধ! রতম্ ॥ 

' খাদশী শরবপক্ষ খেত্যম্মিন্ পাঠে ভবেদিদম্। দ্বাদশী শ্রবণন্প্ ঠত্যন্মিং্চ স্প্ ইত! খনু। 
তত্তৎসাহিত্যমেবাহ পূর্বস্মাদেব হেতৃতঃ॥ 

অথ তন্মাদমস্ত তত্রৈব বিশেষঃ। 
ধথা বিষুর্পোতরে 1-- 

দ্বিতীয়বিফুশুঙ্খলযোগঃ। 

একাদশী ঘাদশী চ বৈষব্যমপি তন্তবেৎ। তথিষুশৃঙ্খলং নাম বিষুসাযুজারৃত্তবেং। 
তশ্মিহুপোষণাদচ্ছেচ্ছে তু ীপপুরং বম্॥ ২৫৫ ॥ 

ছবাদশ্টামুপবাসোহন্জ ভ্রয়োদস্াত্ত পারণম্। নিষিদ্ধমপি কর্তব্যমিত্যাজ। পারমেশ্বরী ॥ ২৫৬ ্ 

যোঁগোহ্য়মন্যো। দ্বাদষ্ঠাঃ ক্ষয় এবেতি লক্ষ্যতে। দ্বাদস্যামুপবাসাচ্চ অয়োদস্তাঞ্চ পারণাৎ। 

ত্রয়োদস্তাং পারণ! হি শ্রবণেহপি নিষেংম্যতে ॥ 

ভিজিতি প্রতুরিত্যাদি শ্রোণায়াং শ্রবণন্থ-চন্্র ইতার্থট॥ ২৫৫ ॥ নিধিদ্ধমপীতি। একাদশ- 
মুপোধ্যৈব দ্বাদস্াং পারণং স্বতং। আয়োদশ্তাং ন তৎ কুর্ধ্যাদ্দাদশ-ঘাদশীক্ষয়াদিতাদি মৎশ্য- 

পুরাপাদিবচনৈস্্রযোদস্তাং পারণনিষেধাৎ। এতচ্চ স্মুপদৃষ্টা। টবঞ্চবেতরবিষয়ক-ব্যবস্থাপেক্ষরা 
চেতি জেয়ং। অভ্রৈব শ্রবণক্ষেত্যাদিনা অয়োদশ্তামেব ্রমার্কতেয়োদিভিঃ পারণোজেঃ 

তথা প্রাযবৈষবানাং ঘাদশাাপবাসেন ত্রয়োদশ্তামেব পারণাপত্তেঃ। অত এবং ব্যাখ্যেয়ং।__ 
শীবিষুঃদাযুক্যাদাপেক্ষয়া সর্ববকর্দাদ্যনাদরেণ নিবিদ্ধমপি কর্তূ,মুচিতং ইত্যেফা চ পরমেশ্বরন্তা- 
জৈব | দ্বাদশীবন্পতন্ত ভগবতো! দ্বাদশীব্রত-প্রিয়ত্বাৎ। অতএব সর্দন্র বৈষ্ণবানাং ছ্বাদশী ব্রত- 

প্রমাণ থাকিলেও উহা অষ্টগ্রহরাত্মক বলিয়া কীর্তিতহয় ; নচেৎ একাদশীতে হাদশীষ্পর্শ নিতাই 
দৃষ্ট হইতেছে । এই থে তিথিনক্ষত্রের যোগাদি প্রদর্শিত হইপ, ইহা! অল্পকালমাত্র হইলেও অষ্ট 
যাষিকরূপে গৃহীত হয়। এই বিষুশৃঙ্খলে ঘাদশীমধ্যেই পারণ কর্তব্য; পরস্ত শ্রবণ! নক্ষজের 

আধিক্য ঘটিলে বক্ষামাণ বিধি গ্রহণ করিতে হইবে ঃ নচেৎ পূর্ববৎছুইটা ব্রত করণীয় হয়। 

“নধাদলী শ্রবণক্ষধ* এই পাঠ ঘ্বারাই এরূপ হইয়। থাকে। “ঘাদশী শ্রবণাম্প ই” বলাতে 

নিশ্চিততাই বুঝা যায়। পূর্ববহেতু নিবন্ধন এরূপ সাহিত্য বোদ্ধব্য। তাং এই ধবিধিই এ 
স্থানে বিশেষ বলিয়! জাঁনিবে। 

_ অতঃপর.ছিতীয় বিষুশৃঙ্খল যোগ বিষয় কথিত হইতেছে চির লিখিত আছে 
যে, এক দিনে .একাদপী, দবা্শী ও শ্রবণানক্ষ্ এই তিনটা ঘটিলে তাহাকেই বিফুনৃঙ্খল, 
কহে) উহা! সবার! হরিসাধুজা গ্রাপ্ত হওয়া যায়। এ বিফশৃঙ্খলে উপবাসী থাকিলে শ্রেতদ্ীপে 
গান কন্ধিতে.পারে। ২৫৫. উহাতে সবাদশীদিনে উপবাপী গাকিয়া অয়োদলীতে :পারণ কম্মিতে 
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অথ বিশৃঙ্খল এব বিশেষাম্তরমূ। 

্বাদশ্রেকাদসী পৌম্যঃ শ্রবণঞ্চ চতুষ্টগম। দেবছুন্দুভিযৌগোইয়ং হজ্ঞাযুতফলগ্রদঃ ॥ 
পারণাহে তু দবাদস্টাঃ শ্রবণায়াশ্চ বৃদ্ধিতঃ। রাত তু পারণাভাবাধ যুক্তং কর্তং ব্রতৎয়ম্ ২৫৭1 

ন চান্র বিধিলোপঃ স্যাদুভয়োদেবত। হরিঃ8২৫৮) ছাদস্তামুপবাসোহত্র ত্রয়োদস্ান্ত পারণম্ঃ২৫৯ 
দিনঘয়েছপি শ্রবণাভাবে তদ্যোগহানিতঃ | একাদস্তামুপোষ্যৈব দ্াদস্টাং বামনং হজেৎ | 

বিষুশৃঙ্খলকেৎপি স্তাৎ বৃতিনিশি পরত চেৎ। 

যদাধিক্যং তিথিভয়োঃ শক্তঃ কৃরধ্যাদ্ত্রত্ঘয়ম্ ॥ 

পারণায়। অনৌচিতাং তাবত্যাং নিশি চেস্তবেৎ। 
অশক্তন্ত,ত্রং কুরধ্যাদ্যোগস্যেবাস্ত গৌরবাৎ ॥ ২৬%। 

গ্রহণাদি শরয়ত ইতি দিক্ ॥ ২৫৬ পারণাহে বতপারণাদিনে বাসা: শ্রবণায়াশ্চ বৃদ্ধো সত্যাং 

শক্তশ্টেতর্হি ব্রততয়ং কুরধযাৎ ॥ ২৫৭ ॥ নম্গ,__পারণাস্তৎ ব্রতং জেয়ং ব্রতাস্তে দিজভোজনং। 

অসমাধে ব্রতে পূর্বে নৈব কৃর্্যাদ্ব তাস্তরামতি বিষুধর্মোত্তরোক্তেরপারণে দোষ; স্যাৎ। তত্রাহ 

ন চাত্রেতি। উভয়োঃ একাদশী-হ্বাদস্ট্োঃ ॥ ২৫৮ ॥ এবমপমর্থো ব্রতমেকমেব কুর্ধ্যাদিত্যায়াতং | 

তন্ত্র চ শ্রবণেন সিতা যত্র দ্বাদশী লভাতে স্কচিৎ। উপো্যৈকাদশীং তত্র দ্বাদশ্টা মর্চয়েদ্ধরি মিতি 
ভ্রষমাছাক্তেরশক্শ্তৈকাদস্টামেবোপবাসশগ্ শ্তা,অতো। লিখতি দ্বাদস্তামিতি । টবঞ্চবেষ্টমহ1- 
্বা্বপীব্রতন্ নিত্যত্থাৎ। ভঙ্চ পূর্বমেব তত্ৈব লিখিতমন্তি॥ ২৫৯ ॥ নম্ক যথা জন্মাষ্টম্যাং 
রোহিপ্যাদিষোগাভাবেইপুযুপবাসঃ, তথাত্র শ্রবণযোগাভাবেহপি ্রাবামনদেব-প্রাহূর্তাবাপেক্ষয়া 

সমর্থেনোপবাসদ্য়পক্ষে হাদস্ঠামূপবাঁসঃ কর্তবো! ন বেত্যাশঞ্কয লিখতি দিনেতি। তগ দবাদস্ঠাং 
শ্রবণযোগস্ত হানিতঃ :অভাবাৎ। যতত্তদেধাগাপেক্ষয়ৈবার ছাদস্।মুপবাসবিধানমিতি দিকৃ। 
জে পুজয়েৎ॥ ২৬ ॥ 

হয়। অআয়োরশীতে পারণ করিতে নাই সত্য, তথাপি ভগবানের আদেশ নিবন্ধন মহাত্বাদশীর়প 
বৈষ্ণবত্রতে ত্রযোদশীতে পারণ মবিহিত নহে। ২৫৬। দ্বাদশীর ক্ষয়ে অপর একটি যোগ দৃ 
হইতেছে, উহাতে দ্বাদশীতে উপবাস করিতে হয় বলিয়া ভ্রয়োদশীতে পারণ করিবে? কিন্ত 

' শ্রবণায় অয়োদশীতে পাঁরণ করিতে নাই। ৃ 

'“ অনস্তর বিষুশৃঙ্ঘলযোৌগের বিশেষ কথিত হইতেছে ।_ একদিনে একাদশী, দ্াশী, 
বুধবার ও শ্রবণানক্ষত্র এই চারিটা দৃষ্ট হইলে তাহাকে দেবছুদ্দুভিষোগ কছে। এই যোগ 
হঞ্জাযুতফলপ্রদ। যদি পারণাছে ছাদশী বা! শ্রবণার বৃদ্ধি হয়, তাহ! হইলে সেম্থলে নিশা 
ভাগে পারণের নিষিদ্ধত! নিবন্ধন চুইটা ব্রত( করিবে | ২৫৭। ভগবান্ হরিই যখন ভিথিছয়ের 
দেবতা, তখন এক্প করিলে বিধিহাঁনির সম্ভাবনা নাই। ২৫৮। : উহাতে দ্বাদশীতে উপবাসী 

'খাঁকিয়া অয্বোদপীতে পারণ করিতে হয় । ২৫৯ | একাদশী ও দ্বাদশী এই উভয়দিনে অবাক 
অগ্রান্তি ঘটিলে উক্ত যোগের বিলোপ নিবন্ধন একাদশীতে উপযাসী থাকিয়া হ্বাদশীতে বার- 
দের পুজা ' করিখে।' বিজ্ুশৃঙ্ঘলে পরদিন রাছিতে তিথিনক্ষত্রের আধিক্য ঘটলে ছুইটা 
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অথ তত্র পারণকালনির্ণযঃ। 

সচ ব্রতবিকল্ে দ্বিতীয়বিষুশৃঙ্খলে চ ম্পষ্টএব কেবলশ্রবণনিকর্ষে তু ন তদাদরঃ। 
তিথিনক্ষত্রসংযোগ ইত্]াদিবক্ষামাণেভ্যঃ। 

 গ্রথমবিকুশৃঙ্খলে পারণনিপরঃ| 

অস্থবৃতিদ্বয়োরেব পারণাহে ভবেদ্যদি। তত্রাধিক্যে তিথেবৃত্ে ভাস্তে সত্যেব পারণম॥ 

যদুক্তং নারদীয়ে ।__ তিথিনক্ষত্রয়োর্ধোগে উপবাসে। ভবেদ্যদা 
পারণস্ত ন কর্তবাং যাবনৈকন্য সংক্ষয়ঃ ॥ ইতি ২৬১॥ 

খক্ষম্ত মতি চাধিক্যে তিখিমধ্যে হি পারণম্। 

হাদশীলঙ্ঘনে দোষো বছুশে! পিখিতে। যতঃ ॥ ২৬২ ॥ 
তথা চোত্তং :-- 

তিথিনক্ষভ্রসংযোগে উপবাসো! যদ! তবেৎ। তাবদেব ন ভোক্তবাং যাবন্ৈকম্ত সংক্ষয়ঃ 
বিশেষেণ মহীপাল শ্রবণং বর্ধতে যদি। তিথিক্ষয়েণ ভোক্তবাং দ্বাদশীং নৈব লঙ্ঘযেং 

. হয়োততিথক্ষয়োঃ দ্াদনী-শরবণয়োঃ পারণাহে অচবৃতিঃ বৃদধিক্রমেবাগমঃ। তিদেহবদহা 
আধিক্যে বৃ বৃত্তে সতি ভাস্তে শ্রবপান্তে পারণম্। এতচ্চ বিষুধৃঙ্খলযোগাপেক্ষয়! পূর্ব 
দিনোপবাপাভি গ্রায়েণেত্যুহং ॥ ২৬১ ॥ খক্ষন্ড শ্রবণনক্ষত্রশ্তাধিক্যে দ্বাদশীতো বৃদ্ধৌ সত্যামপি 
্বাদশীমধ্য এব পারণং স্যাৎ) অত্র ন খক্ষাস্তো২পেক্গণীয় ইত্যর্থ:। নন্থ খক্ষান্তে পারণং কুরধ্যা 
দিত্যুক্তৎ, তত্র লিখতি দ্বাদশীতি। লিখিত: পূর্ববং দ্বাদশী- -পারণনিরয়ে ॥ ২৬২ ॥ তাবদিতি তিথি-. 
উপবাস করাই সক্ষম ব্যক্তির পক্ষে বিখেয়। নিশাভাগে পারণ করা অবিধেয় ১ স্থৃতরাং 

যোগের গৌরব নিবন্ধন পরদিন ব্রত করাই অক্ষম ব্যক্তির উচিত। ২৬*। 
অনন্তর বিষুশৃঙ্খলের পারণ-কাল নিরূপিত হইতেছে ।-_এই ব্রতের বিকল্পে দ্বিতীয় বিষু- 

শৃঙ্খলে স্পষ্টই প্রকাশিত আছে যে, কেবল শ্রবগাতে আদর নাই, কেন না, তিথিনক্ষরযোগাদি 
বক্ষযমাণ বচনে জানিতে পার! যায় যে, কেবল শ্রবণ আদরণীয় নহে। 

গ্রথম বিুশৃঙ্খলে পারণনির্ণয় ।- পারণাতে তিথি ও নক্ষত্র উভয়ের অন্থবৃত্তির আধিক্য 

হইলে তিথির আধিক্াস্থলে নক্ষত্রান্তে পারণ করা কর্তব্য । এ বিষয়ে নারদেরও উক্তি আছে 

যে, তিথি-নক্ষত্র-যোগে উপবাস হইলে একটির শেষ ন। হইলে পারণ করিতে নাই | ২৯১। 
বদ্ধ নক্ষত্রের আধিক্য হয়, ভাহা হইলে তিথিমধ্যেই পারণ করা বর্তব্য; কেন না, ছাদশী 
লঙ্ঘন করিলে বহু দোষ ঘটে। ২৬২। এই বিষয়ে কথিত আছে যে, তিপি ও নক্ষত্র এই 

উভয়ের যোগে উপবান হইলে যাবৎ এ ছুষঈটার মধ্যে একটার শেষ না হয়, ভাবৎ আহার 
নিষিদ্ধ? হেরাজন্! বিশেষতঃ শ্রবণ] নক্ষত্রের বৃদ্ধি হইলে সে স্থলে তিথির অস্তে আহার 

রবে; দ্বাদশী লঙ্ঘন করিতে নাই; দ্বাদশীতেই পারণ কর! বিধি। এইক্ধপ তিথি নক্ষপ্র 

রাত্রি পধ্যন্ত ব্যাপিয়া থাকিলেও দ্বিবাজে পারণ করা কর্তধ্য) রাত্রে পারণ নিষিদ্ধ 

ইহা অন্তত্র্ নির্দিষ্ট, আছে। . রাজিগত দ্বাদশীর অংশ বিচার করিতে নাই। “অতো 



৯৪শ বিলাসঃ। ] শ্ীতীহরিভক্িবিলাসঃ। ১০৩৫ 
এবং হ্য়োনিপাব্যাপ্তো চাহ্ছি পারণমীরিতম্। 
ন রা পারণং কু্ধ্যাদিতি হ্ৃন্ত সঙ্মতষ্ ॥ 

যতো রাত্রাবৃক্ষলন্ধাবপি ঘ্বাদস্ঠতিক্রমঃ। অতঃ কৃতং পৌনরুক্তং ছাদশীং নৈব লঙ্ঘয়েৎ ॥ 
এবকারণে চ পুনস্তদেব নিরধারি যং। দ্বাদস্থনাদরো! নাত; কাধে ভন্ত তু স স্বতং॥ 
তথা চ স্কান্দে।-- 

যঃ কাশ্চিৎ ঠিথয়ঃ প্রোকাঃ পুণ্যা নক্ষত্র যোগতঃ | 

খঙ্ষান্তে পারণং কুর্যযািন। অবণরোহিণীম্॥ ইতি ॥ 
অতে। রাব্রিগতো দ্বাদশ্ঠংশে। নাত্র বিচার্ধ্যতে । অতো! বধ্ধত ইত্যাহ পারণাসময়াত্যয়ম্ ॥ 

অ্য়োদশ্তাং পারণস্ত নৈতঘ্বিযয়মিষ্যতে | . জয়োদস্টামপীত্যেতদনুক্তেরতিধা ততঃ। 

প্রত্যুতাত্র তৃশবেন তশ্তৈকধ্যং প্রদর্শিতম্। পর্ধ্যবস্তেদতে। যুক্ত) দ্বাদশীক্ষয় এব তৎ॥ 
তথাপি সন্দিহানশ্চেদগ হবীয়াচ্চরণামৃতম্। পারণায়াঃ পরং সম্যক্ পূরকং তত্তবেদযতঃ ॥ 

গৌতমীয়ে তু ক্ষ'টমেবোক্তম্।-_ 
যদৃক্ষং ব৷ তিথির্বাপি রাজিং ব্যাপ্য ব্যবস্থিতা | 
দিবসে পারণং কুর্ম্যাদম্তাথা পতনং ভবেৎ ॥ ইতি ॥ ২৬৩৪ 

রা অথ পবামনব্রতবিধিঃ। 

নত্ব! গুরুমনূজাপ্য পশ্চান্লিয়মগাচরেৎ | ন হি সিধ্যেদগুরোর্ডক্তিং নিয়মঞ্চ বিন! ফলম্্॥ . 

নক্ষঅ্রনংষোগং যাবন্ন ভোল্তব্যংৎ১ একবিয়োগেন পারণং কর্তব্যং, তত্র চ দ্বান্শ্তাং সত্যাং 
তন্তামেব পারণং ন তু তদ্দতিক্রমেণেত্যর্থ; ॥ ২৬৩॥ | 
ওর 0: 

বর্ধতে” বলাতে পারণের পমর লঙ্ঘন কর! হইয়াছে; কেন না, নিশাভাগে নক্ষত্র 
থাকিলেও 'ন্বাদশী লঙ্ঘন করিতে নাই অর্থাৎ গাদশীতেই পারণ বর্তব্য। এই জন্ 

পুনরায় বলিয়াছেন যে, ভ্বাদশী লঙ্ঘন করিতে নাই । এই ঝচনোক্ত “এব” দ্বার নিরপিত 

হইগাছে যে, দ্বাদশীর অনাদর না করত নক্ষত্রের অনাদর কারবে+ অর্থাৎ ছাদশীতেই 

গারণ কর! কর্তব্য, শ্রবণার শেষে পারণ করিতে নাই। শ্রবণ! থাকতে থাকিতেই পারণ 

করিবে। এই বিষয়ে স্বন্দণুরাণে লিখিত আছে যে, যে সকল তিথি নক্ষতঅযোগে পুণা। 

বলিয়া! অভিহিত, তথায় নক্ষত্রের ক্ষয়ে পারণ করিতে হয়; কিন্তু রোহিণী ও শ্রবণা- 

নক্ষত্রে নে ব্যবস্থা নহেঃ সে স্থলে রক্ষত্রমধ্যেই পারণ কর্তব্য। .হুধীগণ বিষুশৃন্খল 
যোগে অয়োদশীতে পারণের মত প্রকাশ করেন.। কিন্তু পশ্চাহুক্তি নিবন্ধন জয়োদশীতেও 
প্লিরপবমন্ব খিবিধ হইতে পারে না ).“'তু" শব্দ ঘার! পারণের একক্প কালই প্রকাশিত 'হই- 
যাছে।.. বাণীর অস্তে এ বিধি পর্যবসিত হয় অর্থাৎ ছাদশীর অস্তে ভ্রয়োদশীতে পারণ] 
কুর্তরা। তথাপি সন্দেহ জন্সিলে ঘাদশীতে ও চরপোদ ক গ্রহণ করিবে ) কেন না, চরগামত 

পুনে পারণা পূর্ণ হুইয়। থাকে । গৌতমীয়তে স্পষ্টই লিখিত আছে যে, নক.ব! তিথি রারি 
চি চাচি ইপ কর্তক, নডেখ, অধঃগাত রটে | .৬৩। : 



১৪৬৬  ্রশ্নীহরিভকিবিলাসঃ | | খ বলাদ। 
তত্র দিয়মমন্ত্ঃ | . 

একাদস্তাং নির|হারঃ বা চৈধাপরেহহনি। ভোক্ষ্যে শ্ীবামনানত্ত শরণাঁগতবৎসল ॥ ২৬৪ 

একদখ্বা রজগ্তাংবা ছবাদস্তাং চার্চয়েৎ প্রভৃষ্ | ২৬৫ | 

স্ব্ণরূপ্যম'য় পাজে তাবংশময়েখপি বা। কুও্তিকাং স্থাগয়েৎ পার্খে নিসানিরগিন। | 
শুভাঞ্চ বৈণবীং যাটিমক্ষমুত্রং পবিত্র কম ॥ ২৬৬। 
পুশ্পৈরগদ্ধৈঃ ফলৈধূপৈবামনং চার্চয়েদ্ধরিম্। 

নানাবিধৈশ্য নৈবেস্ৈর্ডক্ষাভোজোগু ড়ৌদনৈং। 

জাগরং নিশি কুবধীত গীতবাস্া'দিনর্তনৈঃ ॥ ২৬৭॥ 

এবমারাধ্য দে€বশং প্রভাতে বিমলে সত | জদাবর্ঘ্যং প্রদধাতবাং পশ্চান্দেবং প্রপূজয়েৎ। 
নারিকেলেন গুভেগ দদ্যাদর্ঘযঞ্চ পূর্ব্ববৎ | 

অথ অর্থযদানমন্ত্রঃ | 

বামনায় নমস্তভ্যং কাস্ত্রিতৃবনায চ। গৃহাণার্ধ্যং ময় দততং বামনা মোহ তে। 

বামনায় অর্ধ্যং নমঃ ২৬৮। 

গুরুমিতি। নিজ গুরুর্ঘদি সঙ্গিহিতঃ স্যাত্তর্হিি তৎ তদভাবে আচার্ধাত্বেন বৃতং বিগ্রমেকং। 
পশ্চাদিতি আদৌ গুরুগৃহে গন্ধ গশ্াঙ্গিয়মমাচরেৎ। শির্তৎপাদয়োঃ কতা পাদো স্প্ই! চ 
মৌলিনা। কৃতাঙলিপুটে। ভূত গ্রারথযিত্ব! গুরুন্ততঃ | ইতি স্কান্দে জ্য্তীব্রত গ্রসঙ্গোকেঃ। 
নিয়মং সন্বল্লাদিকং | তথা চ তত্রৈব ।-নিয়মাৎ ফলমাপ্রোতি ন শ্রেয় নিশমং বিনেতি 8২৬৪) 

একামস্তা রঙ্বন্তামিতি ঘাদশীক্ষয়াভিগ্রায়েণ। কদাচিচ্চ স্বল্ায়াং বৃদ্ধায়ামপি তস্যাং পারণাপেক্ষ- 

যতি দিক্ ॥২৬৫। স্বরণময়ে ঝ্প্যময়ে তাঅময়ে বংশময়ে বা পূর্ববপূর্বাভাবে উত্তরোততরন্মিন্ ইতি 
জেয়ং। অত্র কুস্তস্থাপনাদিকং সর্ব পূর্ববলিখিতবিজয়াদিব্রতাম্সারেণ ভ্রষ্টবামেব। অজ চ 

: ক্কচি্বিশেষ এব কিঞিদমবাদপূর্ব্বকং লিখিতম্ ইতি জয়ং 1২৬৬ গুড়োদনৈপু ডপাচিতোদনৈ- 

মিষ্টানৈর্ব! ॥ ২৬৭।. পূর্বববদিতি পুষ্পাদিসছিতেন শব্খনিহিতেনেত্যর্থঃ॥ ২৬৮ | - মনত্রবিশেষে 

অতঃপর বামনবতের বিধান কথিত হইতেছে ।-_গুরুদেবকে প্রণাম করিয়া তদীয় আজ! 

গ্রহণ পূর্বক পরে নিয়ম গ্রহণ করিতে হয়; কেন না, গরু৪ক্তি ও নিয়ম গ্রহণ ব্যতীত. ফল- 
সিদ্ধির আশ! নাই। টা | 

অনস্তর সহরমন।-হে বামন! হে অনন্ত! ছে শরপাগতবৎসল | ' একাদশঈীতে উপবাপী : 
থাকিয়া! পরদিন আহার করিব। ২৬৪। হাদশীর ক্ষয় হইলে একাদ্ীর নিশীভাগে বা পরদিন 

্বাদশীতে বামনদেবের পূজা করিবে। ২৬৫। হুব্ণ, রৌপা, তাঁত বা বংশ ইহার, মধ্য যে... 
কোন একটার দ্বার! পাত্র প্রন্থত ক্রিয়া কুণড স্থাপন করিবে এবং পার্থভাগে ছত্র, গাছুকা 
উৎকষ্ট বেগুহ, অঙ্গস্ত্র ও পবিত্র স্থাপন করিতে.হর। ২৬৯। কুনুম, গন্ধ, ধুপ, নানার়গ. 
ৈবেস, তক্ষ্য-ভোজা ও গুড়োদন ইত্যা্ি বায়! বামনদেষের পূজা করিতে হয় এবং দত, ..: 
বাড ও নৃত্াপরায়ণ কারি নিখাজাগরণ করিবে। ২৬৭। এই একারে বেবদেখের: উপল, না. 



১৪প ব্লগ |]. শ্রীত্রীহরিভক্তিবিলাসঃ। ১৩৩৭ 

মতন্ত কৃষ্মৎ বরাহঞ্চ নরসিংহঞ্চ বামনম্। রামং রামঞ্চ কৃষক ক্রমাদ্দৌ..বুদ্ধকক্ষিনৌ। 
পাদংয়াজণহুনোগুহে নাভ্যামূরসি কক্ষয়োঃ। ভূজয়োমৃ্থি, রববাজেধষ়েদাযুধানি চ॥২৬৪৯। 

মহাপূজান্ততং কৃত্বা গোমহীং কাঞ্চনাদিকম্। 
শক্ত্যাচার্ম্যায় দাতব্যং ব্রাহ্মণেভ্যশ্চ মন্ত্রতঃ ॥ ২৭০ | 

্রাঙ্মণশ্চাপি মস্ত্রেণ গ্রতিগৃহ্বাত মন্ত্রধিৎ। দদাতি মন্ত্রতে। হোব দাতা ভক্তিসমন্থিতঃ | 
তও দানমন্ত্রঃ। 

বামনো বুদ্ধিদে। দাতা দ্রব্যস্থো বামন: স্বয্মূ। বামনশ্চ প্রতিগ্রাহী তেন মে বামনে রতিঃ। 
প্রতিগ্রহমন্ত্ঃ। 

বামনঃ দিনার বামনো বৈ দদাতি চ। বামনস্তারকে ঘ্াভ্যাং তেনেদং বামনে নমঃ 7২৭১ ্ 

এবং কৃত্বা! বিধানেন ভোজনং পৃষদাজ্যকম্। পূর্ব দদ্যাৎ ব্রাহ্মণেভ্যঃ পশ্চাতুপ্জীত বন্ধুভিঃ ॥২৭২ 

পৃঞ্জাবিশেষং লিধতি মৎস্যমিতি দ্বাভ্যাং । মৎস্যাদীন্ পাদধয়াদিঘেযু ক্রমাদর্গয়েৎ। তত্র 

ুদ্ধকদ্ধিনৌ তব সর্ববান্গেষেকাত্রৈব পূজয়েদিতি বোদ্ধব্যং। পার্থক্যেন নরকলিখনাৎ। অতএব 

সমস্তত্বেন তো লিখিতে। তথ৷ ঘবাবিতি চ। কল্তচিন্মতে চ রামদ্বয়মেকত্র। এবমাদিরত্র বিবিধোহচ্চা- 

বিধিঃ তত্র যথাসন্প্রদধায়মনুসব্যঃ | প্রয়োগঃ।--ও" মৎস্যায় নমঃ পাদয়োরিত্যাদি । মন্ত্রাশ্চে্তত 

এব পূর্ববজ-জ্ঞেয়। আযুধানি চ পৃজয়েখ। ও" সর্কেভ্য আদ্বুধেভ্যো নম ইতি ॥ ২৬৪ 

ব্রাঙ্মণেভাশ্চ দাতব্যং ॥ ২৭*॥ ব্রাহ্মণোহত্রাচাধ্যোহম্বেষ্যঃ ॥ 

দ্বাভ্যাং ছয়োঃ দাতৃ:প্রতিগ্রাহিপোঃ ॥ ২৭১ ॥ পৃষদাজ্যকং দধিমিশ্রং রত: ॥ ২৭২ ৪ বামন- 

পূর্বক প্রকাশিত প্রাতঃকালে প্রথমতঃ অর্ধ্য দিয়া পরে প্রভুর অর্চন! করিবে। ূ্বববৎ 

স্থেত-নারিকেলাম্, ছারা অর্ধ্য দিতে হয়। | 

অর্ধ্যদানমন্ত্র।--হে গ্রভো ! আপুনি বামনাকারে জিলোক আক্রমণ করিয়াছেন, আগনি 

মন্ধত্ত এই অর্থ্য গ্রহণ-করুন্। বামনমূর্তিরূপী আপনাকে গ্রণাম। এই মন্ত্র পাঠ পূর্বক “বামনা 

নম£* বলিয়া অর্ধ্য দিতে হয় ।২৬৮। তদনস্তর পদথয়ে মংস্তের,জাঞঘয়ে কৃর্ের,গুহে বরাহের, 

নাভিতে নৃসিংহের, বঙ্ষঃসছলে বামনের, কক্ষদ্ধয়ে রামের, তুজ্য়ে রামের, মন্তকে কুফণের ও 

সর্ব বুদ্ধ ও ক্ধীর অর্ভনা করিবে। তৎপরে “ও সর্বেভ্য আফুধেভ্যো নমঃ” বলিয়া 

অস্ত্রসমূহের অর্চনা করিতে হয়। ২৬৯। তৎপরে মহাপৃজ। সাধন পূর্বক শক্তানুসারে মন্ত্রোচ্চারণ 

সহকারে আচাখ্যকে ও ঘিজ্গণকে গো) ভূমি ও স্বর্ণাদি দান& করিবে । ২৭%॥ মঙ্রবিদ্ 

অচারধ্যও মন্ত্রো্চারণ সহকারে গ্রহণ কন্পিবেন, মন্ত্রপাঠ পূর্ব্বক ভক্তিসহকারে দান করাও 

দাতার কর্ব্য। 

তন্মধ্যে দধীনমন্ত্র কধিত হ্টতেছে।--বামনদেবই বুষধিগ্রদ, বামনগেবই দাতা, কিনি 

ভ্যারণে বিরাঞিত, তিনিই প্রতিগ্রাহী; সুতরাং সেই দেবের প্রতি মদীয় রতি হউক্। 

: শ্রীতিগ্রহমনজ।--বামনই শ্রতিগ্রহীতা, বামনই দাতা, তিনিই দাতা ও প্রতিগ্রহীত৷ এই 

উভয়ের উ্ধারকর্তা । ছতরাং তাঁহাকে এ্রপাম। হ৭১। তৎপরে 'দিসংঘুকত স্ব প্রাশন পূর্বাক 

১২৮ 



2৬৩৮, জীক্রীহরিভক্িবিলাসঃ। | [৯শ বিলাস£। 

যহ্বামনপুরাঁণে চ যন্তবিষ্যোত্তরে ব্রতম্। বামনসে]াদিতং কল্যারদারারিখিতং এ 
্রক্ষবৈবর্তে ।-_ 

গৃহীত্ব! নিয়মং প্রাতর্গত্বা নদ্যোশ্চ-সঙ্গমে। সৌবর্ণং বামনং কৃত্বা সৌবর্ধন্বাধকেণ বা। 
যগাশক্ত্যাথ বিত্ত কুভ্তোপরি জগৎপতিম্। স্বরণপাত্রে স্বাপরিত্বা মনত্ররৈতৈষ্চ পৃজয়েৎ । 

| তত্র বামনগুজা-মন্ত্ঃ | 
ও* বামনায় নমঃ পাঁদৌ কটিং দামোদরায় চ। উর শ্রীপতয়ে গুহং কামদেবায় পৃজয়েৎ । 
পৃজয়েজ্জগতাং পত্যুরুদরং বিশ্বধারিণে। হৃদয়ং যোগনাথায় ক শ্রীপতয়ে নমঃ ॥ 
মুখঞ্চ পক্তজাক্ষায় শিরঃ সর্বাত্মনে নম:। ইথং সংপৃজ্য বাসোভিরাচ্ছাদ্য চ জগ্গুরুমূ। : 

দদ্যাৎ সুশ্ধয় চারা নারিকেলাদিভিঃ ফট | | 
তত্র অর্ধ্যদানমন্ত্রঃ। 

ও" নমো নমন্ডে গোবিন্দ বুধশ্রবণসংজ্ঞক। অধৌঘসংক্ষয়ং কৃ! প্রেতমোক্ষগ্রদে! ভব ॥ 
ছত্রোপানহ-গোদানং দদাদত্র কমগুনুমূ। বিশেষেণ দ্বিজ্গাগ্রায় বামনঃ প্রীয়তামিতি ॥ 

যথাশক্যা চ দানানি হিজাগ্রেভাঃ প্রদাপয়েৎ। কুর্ধ্যাঙ্জাগরণৎ রাত্রৌ গীতশাগ্মসমন্থিতম্ ॥ 
অন্ধয়। পরয়া যুক্কো৷ নিশামনিমিযেক্ষণঃ। প্রভাতে ভোজয়েদি গ্রান্ ঘবাদস্তাং পারণং ততঃ । 

কুর্ধ্যাৎ স্বয়ং শ্রদ্বয়া তৎ সর্বং সফলতাং ব্রজেৎ ॥ 

পুরাণে প্রেতেন শবণদাদপীতরতসূ্তং । ভবিষেত্তরে চ স্বয়ং ভগবতা বতা ীযুখিটিরং প্রতি বামন: 
সারি 

প্রধমত: দ্বিজাতিগণকে ভোজন করাইয়া পরে বন্ধুগণ মহ নিলে আঃ আহার:করিবে।২৭২। বামন: 
পুরাণে ও ভবিষ্যোত্তর-পুরাদে যে বামনব্রত বর্ণিত আছে, তদনুসারেই এই ব্রত বিবৃত হইম। 
রদ্ধবৈবর্ত পুরাণে লিখিত আছে, প্রভাতে নদীদঙ্গমে গম্ন পূর্বক স্বল্প করিয়া একমাধা প্রমাণ 
স্বর্ণ ছার! বা! শক্ত্যনগনারে সম্পত্যন্থারে যথাসম্ভব ব্বর্ণ থঘারা বামনদেবের গ্রতিমূর্তি প্রন্থত 
করিবে এবং কুস্তোপরি হুবর্ণপাত্রে স্থাপন পূর্বক ত্বান করাইয় ( বক্ষ্যমাণ ) মন বায় অর্চনা 
করিবে। 

বামন-পৃজন-প্রণালী ।--পাদদ্বয়ে ও" বামনায় নমঃকটিতে ও দামোদরায় সির ওঁ 
খ্রপতয়ে নম+, গু ও* কামদেবায় নমঃ জঠরে ও বিশ্বধারিণে নমঃ হতগ্রদেশে ও" যোগনাথায় 
নম, কঠদেশে ও' ্রপতয়ে্সমঃ, মুখে ও পদ্বজাক্ষায় নমঃ) মন্তকে ও সর্বাত্মনে নমঃ বলিয় 
অঙ্চন! কবিতে হয়। এইকধপে. জগর.গুরু ভগবানের অর্চন! পূর্বক তাহাকে. বসনাচ্ছাদিত 
করিয়া মহতী শ্রদ্ধ! সহকারে নারিকেলফল ঘার! অর্ধ্য দিবে। | 

উক্ত অর্ধ্দান-মন্ত্র। “হে গোবিন্দ! হে বুধশ্রবপসংজক | আমার পাপরাশি ক্ষয় করিয়া 
পরলোকে মোক্ষপ্রদ হউন্।” এই মন্ত্রে অর্ঘ্য সমর্পণ করিবে. « যামনদেব প্রসঙ্গ হউন্” 
বলিয়া! বেদবেত। দ্বিজাতিকে ছত্র, পাদুকা, গে! ও. কমণ্ডলু ছান-রুরিবে।. পরে ব্)জিতে ধ্মনি- 
মেষনেহ:ও মহা! শরন্ধাবান্ হইয়। গীতবাদ্য সহকারে জাগরণ, কবে পে. প্রা, 

€ 



১৫শ বিলাসঃ।] জ্রীহরিভক্তিবিলানঃ। ১৩৩৯ 

তত্রৈব।-- তক্মাহাত্যম্। 
এবং কৃতে তু কালেয় তেখসষিন বিজয়াদিনে। নছুরভিতরং কিকিদিহলোকেইধব| পরে ॥ 

ফমস্য ব্রতস্যোক্তং দত্ব। পিত্রের্নরোভ্তমঃ। বংশোস্কারকরে| মুক্তিং যাতি পৈস্রাৎ খনাদপি॥ 

ন পাবনতরং কিঞ্দিতঃ পরমিবোচাতে ॥ বিজয়াব্রততুল্যঞ্চ ন পর পরিপঠ্যতে ॥ 

ভবিষ্যোত্বরে ।-- 
সমাপ্ডে তু ্ রতে তন্মিন্ ষং পুণাং তঙ্লিবোধ মে। চতু্চুগানি রাজেন্্র সপ্তসপ্ততিসংখ্যয়!। 
প্রাপ্য বিষুপুরং রাজন্ ক্রীড়তে কালমক্ষরম্। ইহাগত্য ভবেদ্রাঞজ প্রতিপক্ষ ভয়ঙ্কর? ॥ 
হস্তাশ্বরধযানানাং দাতা ভোক্ত। বিমতদরঃ। রূপসৌভাগ/সম্পরে। দীর্ঘামুর্নীকজে। ভবে ॥ 
রর পুত্রপৌন্রৈঃ পরিবৃতে। জীবেচ্চ শরদাং শতম্ ॥ ২৭৩ ॥ 

জথাঙ্িনকৃতাযম্ | 

আব্নদ্য নিতে পক্ষে দশম্যাং বিজয়োৎসবঃ। 

কর্তব্য বৈধণবৈঃ সার্ধং সর্বত্র বিশলয়ার্থিন! ॥ ২৭৪ 
অথ বিজয়োৎসবনিধি2। 

রথমারোপ দেবেশং সর্বালক্করশোভিতম্্। সাসি-তৃণধনূর্ববাণ'পাণিং নক্ঞ্চরাস্তকম্। 
 স্বলীলয়া জগত্রাতুমাবিস্ূতং রঘৃঘহমূ। রাজোপচারৈ; রাম শমীবৃক্ষতলে নয়েৎ ॥ 

শ্রবণহাদশীব্রতক পৃশকৃ নিরূপিতং। তদমুলারতণ্চ বামনদ্য ব্রতমিদং লিখিতং,অতোংর গ্র্থৈক- 

মাতরষ্ট্যাৎনাদরে! ন কার্ধা ইতি ভাব; ॥ ২৭৩ 
সর্বত্র অন্মিন্ লোকে পরম্মিং্চ ॥ বিজয্বার্থিন। উংকর্ষেন্থ,না ॥ ২৭৪ ॥ 

কালে ত্বিজাতিবর্গকে মাহার করাইয়া! ঘ্বাদশীর মধ্যেই নিজে পারশ করিবে। যদি এই সমস্ত 
কর্ণ শ্রদ্ধ। সহকারে কর! যায়, তবে অবশ্যই নফল হয়। 

অনন্তর উক্ত বিষয়ের মাহাত্ম্য কথিত হইতেছে। ব্রদ্ধবৈবর্ধপুরাণে লিখিত আছে, হে 
কালেয় ! বিজয়ারতাহে এইক্কপ করিলে কি ইহ কি পরকাগে, কুত্রাপি সেই ত্রতীর কিছুমাত্র 

দৃশ্রাপ্য থাকে ন। যে নরশ্রেষ্ঠ পিতামাতার উদ্দেশে এই ব্রতফল অর্পণ করেন, তিনি কুল- 

ভ্রাতা হইয়া পিতৃণ হইতে উত্তীর্ণ হন। অপর কোন ব্রতই এই বিজয়াত্রত মপেক্ষা পবিজ্র- 
কর নহে; অন্ত কোন ব্রতই ইহার সন্ৃশ শ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিগণিত নহে। ভবিষ্যোত্তরে লিখিত 

. আছে, হেরাজসত্তম ! এই ব্রত পরিসমাপগ্ত হইলে যে পুণা অর্জিত হয়, তাহা কীর্ণন করি, 
* অবধান কর। এই ব্রতকারী ব্যক্তি হরিধামে গমন পূর্ব্বক সথসপ্ততিযুগরূপ অক্ষয় কাপ 

তথায্ন'বিহার করে। পরে তথ৷ হইতে ধরাধামে আগমন পূর্ব্বক নৃপতিপদে প্রতিষিত হয়। 

নেই নময়ে কেহই তদীম্ব প্রবণ শক্র বিদ্যষান থাকে না। গিনি এই ভ্রত সাধন করেন, তিনি 

গান, রথ ও বানাদির দাতা, ভোক্তা, নির্মংসর, রূপবান্, লৌভাগ্যশালী, দীর্ঘাক, নীরোগ 

ও পুতপৌনেবান্ হুই়। শতবর্ষ জীবন ধারগ করেন। ২+৩। 7 | 
... অনপ্তর আঙ্গিনরত্য কথিত হইতেছে।-_আস্িনমাসে শুরুপক্ষীয়! দশমীতিথিতে বৈবগণ 
০ লহ দিদি হইয়া বিযোৎসব কঃ সর্মার অ্বকাী-ব্যকির বর্তব্য। ২৭৪1 | 



১০৪৩ জ্ত্রীহরিভভিবিলানঃ। 

সীতাকান্তং শমীযুকতং ভক্তনাম ভয়ঙ্করমূ। অগ্চয্িতা শমীবুক্ষমর্চয়েছিজয়াগুয়ে ॥ 
ৰ অথ তন্ত্র; । | 

শমী শময়তে পাপং শমী লোহিতকণ্টকা। ধরিত্রাঙ্ছ্বনবাণানাং রামস্য প্রিয়বাদিনী। 
করিষামাণ| য যাজ। যথ।কালং স্থবং ময়! | তত্র নির্ধি্কর্্ী ত্বং স্ব শ্রীরামপূজিতে ॥ 

গৃহীত্ব! সাক্ষতামার্রং শমীমূলগতাং ম্বদম্। গীতবাদিত্রনির্ধোধৈস্ততে। দেবং গৃহে নয়েৎ। 
কৈশ্চিদৃক্ষৈস্তত্র ভাব্যং কৈশ্চি্তাব্যঞ্চ বানরৈ:। কৈশ্চি্র জমুখৈর্ভীবাৎ কোশলেন্্রদ্য তৃইয়ে ॥ 
নির্জিতা রাক্ষস! দৈত্যা বৈরিণে| জগতীতলে । রামর।জ্যৎ রামরাজাং রামরাঙ্জামিতি ক্রবন্। 
আনীয় স্থাপয়েদ্দেবং নিজনিংহালনে স্থুখম্। ততো নীরাজ্য দনেবেশং গ্রণমেন্গুবন্তুবি । 

হা প্রসাদবন্ত্াদি ধারয়েছৈঞচবৈঃ সহ ॥ ২৭৫॥ 

ইতি শ্রীবিষুরধর্শোক্তাঙ্গসারেণ ব্যলেখ্যয়ম্। বিধিঃ প্রীরামবিয্বোৎ্সবস্যো্সবকৃৎ দতাম্ ॥২৭৬ 
সীতা৷ দৃষ্টেতি হনৃমহ্বাকাং শ্রত্বাকরোৎ প্রভৃঃ। 

বিজয়ং বানরৈঃ সার্ঘাৎ বাসরেইস্থিন্ শমীতলাৎ ॥ ২৭৭ | 
ইতি শ্রীগোপালভর্টবিলিখিতে শ্রীমন্তগ বন্তক্তিবিলাসে দিব্যাবি9াবে! নাম পঞ্চদশবিলানঃ ॥ 

খঙক্ষাদিভিরাবামিতি তচ্চেষ্টাদিকমনর্তব্যমিত্যর্থ; ॥ ২৭৫॥ গ্রীরামবিজ্রয়োৎসবমা বিধিঃ | 

উৎমবকৎ আনন্দজনকঃ॥ ২৭৬॥ তন্মিন্ দিনে শমীবৃক্ষতলে তৎপুজাদিকারণং লিখতি 
নীতেতি ॥ ২৭৭॥ ইতি পঞ্চদশবিলাসঃ ॥ ১৫ ॥ 

অতঃপর বিজয়োনববিধি।__যিনি লীলাবশে রঘুবংশে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, সেই 
দেবদেব সর্ধবাভরণভূষিত, অসি-তৃণ-ধস্থববাণধারী, রক্ষঃকুলহস্তা রামচন্দ্রকে রাজোপচারে অর্চনা 
পূর্বক শমীতরুতলে লইয়া যাইবে | তদনন্তর ভক্তকুলের অভয় প্রদ, শমীযুক্ত সীতাপতিকে 

পুজা করিয়া বিজয়লাভার্থ শমীতরুর অর্চনা করিবে । 
উক্ত পুজার মঙ্্।__শমী পাঁপ হরণ করেন, শমী লোহিত কণ্টকে পরিপূর্ণা, শমী অজ্জুন- 

'বাণের ধরিত্রী ও রামের প্রিয়বাদ্িনী । আমি যথাকালে সুখে যাত্র। করিব। হে রামপৃজিতে | 
তৃমি আমার সম্ব্ধে নির্ব্নকরী হও | এই-মস্ত্রে শমীতরুর অন্চন! পূর্বক শমীমৃরস্থ আর্ত 
ম্বত্তিকা অক্ষত সহ লইয়া! গীতবাদ্য সহক।রে প্রস্থুকে গৃহে লইয়া যাইবে। এ সময়ে কেহ কেহ 
রঘুবরের প্রীত্যর্থ ভল্লক, কোন কোন ব্যক্তি বা লোহিতমুখ বানরে চেষ্ট। করিবেন অর্থাৎ 
খক্ষ বানর দির পূর্বকৃত তন্তৎকর্মাদি অন্থকরণ করিবেন.। পরে, “রামরাজ্য রামরাজ্য” 
এই কথা উচ্চারণ করিতে করিতে রঘুবরের প্রতিম। আনয়ন পূর্বক তনয় সিংহাসনে সুখে 
সংস্থাপন করিবে। তানন্তর নীরাঙ্জন করত দণ্ডবৎ পতিত হুইয়া এভুকে নমস্কার পূর্বক 
বৈষণববর্গ সহ মহাপ্রসাদ বলনাদি ধারণ করিবে। ২৭৫ শ্রীরামের এই বিজয়োত্সব-বিধি 
বিবুধ্দ-কথিত নিয়মান্মারে বর্ণিত হইল। ইহা দ্বার .সাধুগণের আনন্দ জন্মে। ২৭৬। 
"আমি সীতাকে দেখিয়াছি হ্নূমানের এই কথ| শ্রবণ পুর্ঘক এ দিবসে শ্রীরাম :বানরকূল 
সহ মিলিত হইয়া! শমীতরু-সূলে বিজয়োৎসব সম্পাদন করিয়াছিলেন । ২৭৭। 

ইতি দিব্যাবিরাব নামক পঞ্চদশ বিলাস সমাধ। . .. 
০০ 



যোড়শবিলাসঃ | 
পট এপ 

অথ কার্তিককৃত্যম্। 

দামোদরং প্রপচ্ভেইহং শ্রীরাধারমণং প্রভূম্। 
প্রভাবাদ্যস্া ততপ্রোষ্ঠঃ কার্তিক; সেবিতো ভবেৎ ॥ ১ ॥ 

ভাত কাতিককৃত্যাদি স্বান্দশান্সাদিু স্ফুটমূ। তথাপ্যেকত্র সংগৃহ সারতোহত্র বিলিখ্যতে ॥২। 

কার্তিকেংন্মিন্ বিশেষেণ নিত্যং কুবর্বাত বৈঝুবঃ | দামোদরার্চনং প্রাতঃ-্ানদানব্রতাদিকম্ ॥৩ 

তথ। দ্রিনবিশেষে ষত্তগবংপৃঞ্জনাদিকম্। কৃর্যিধিবিশেষেশ লেখামগ্রে বিবিচা তৎ 198 

অথ কার্তিকব্রতনিত্যত৷ | 

স্বান্দে ব্রহ্মনারদসংবাদে ।-.. 

দুশ্রাপ্যং প্রাপ্য মানুষ্যং কার্তিকোক্তং চরের ছি। 
ধর্ং ধর্মমভূতাং শ্রেষ্ঠ স মাতৃপিতৃঘাত *:॥ 

অব্রতেন ক্ষিপেদ্যস্ত মাসং দামে'দরপ্রিয়ম্। 

তিথ্যগৃযোনিমবাপ্রোতি সর্বধন্বহিদ্কৃতঃ ॥ ৫ ॥ 
তত আপে সস 

শ্রীভগবৎ-প্রন্ণতম-কাভিকমাসকত্যং লিখন্ তদধিষ্ঠাতৃদেবং প্রীরাধিকাসহিতং প্রদামোদরং 
শরণং যাতি দামোদরমিতি। পেবিতঃ কৃত্যলিখনাদিদ্বারা ॥ ১॥ তৎক্ত্যাদিকঞ্চ সর্বত্রৈব 
প্রসিদ্ধমিতি লিখতি ভাতীতি। আদিশন্বাৎ তন্মাহাত্যাদি। নম্থ তি কিমত্র তল্লিখনেন, তত্র 

লিখতি তথাগীতি। সারত ই:ত তত্র তত্র বিবিধকশ্মমিশ্রিতৎ সাধারণঞ্চ বর্ততে, অত্র চ 

কেবন্ং তদেব বিশিষ্ট লেখ্যমিতি ॥ ২ ॥ তত্রাদৌ কার্ডিকক ভ্ানিয়মনিত/ তাং লিখিষ্যন্ তাদর্থং 

সংক্ষেপেণ তত্র নিত্যকত্যৎ দিনবিশেষকৃত্যঞ্চ লিখতি কার্তিক ইতি দ্বাভ্যাং। আদিশবেন 
দীপদানরাজিশেষজাগরণাদি। তচ্চ সর্ধং লবিশেষমগ্রে ব্ক্তং ভাবি॥ ৩॥ তথেতি লমুচ্চয়ে। . 

দিনবিশেষে কৃষ্যাইটম্যাদৌ। আদিশবেন লানাদি ॥ ৪ ॥ 

: কার্তিকে উক্ত কৃত্যত্বেনাভিমতং ধর: ব্রতাদিকং যো নাচরেং। অব্তেন ব্রতং বিনা । » 

অতঃপর কার্তিককৃত্য কথিত হইতেছে ।--আমি নেই রাধাপতি দামোদর দেবের শরণ 

গ্রহণ করি, যাহার প্রভাবে তৎ" প্রিয় কার্তিকমান সেবিত হইবে। ১। 

স্বম্দপুরাণে ও পদ্মপুরাণে কার্তিকরুত্যাদি স্পষ্ট বর্ণিত থাকিলেও আমি একত্র সর সঙ্ষলন 

পূর্বক তাহ] এখানে প্রকাশ করিতেছি । ২। এই কার্তিক মানে বিশেষরূপে প্রত্যহ দামে 

'ঘরের পৃজ। প্রাতমান,দান ও বরতাদি ক্রিয়। সম্পাদন কর! বৈধ ব্যক্তির কর্তব্য। ও। 

 অই.মানে দিনতেদে যে ভগবদাচিনাদি করিতে হয়, তাহ! বিবেচনা! পূর্বক. পরে লিখিব।-৪। 

- স্মনন্বর কার্তিবরতের, নিত্যতা কথিত হইতেছে। -কনদপুরাণে অন্ষমারদ-সংবাদে লিখিত 



১০৪২ _ শ্রীস্ীহরিভক্তিবিলাসঃ | [ ১৬শ বিলাসঃ। 
ম বরদ্মহা স গোর্ন* ্বরণন্ডেয়ী সবানৃতী। ন করোতি মুনিশ্রেষ্ঠ যে! নরঃ কুর্ডিকে ব্রতম্। ৬। 
বিধব| চ বিশেষেণ ব্রতং যদি ন কার্ডিকে। করেংতি মুনিশাদদল নরকং যাতি স| ফ্রবম্। 
তত কার্তিকে মনে যদ| ন কুরুতে গৃহী। ইঞ্টাপৃ্ং বৃখা তন্ত ধাবদাহৃতনারকী ॥ 
স্পরাপ্তে কার্তিকে মানে ঘিজে। ব্রতপরাজুখঃ। ভবস্তি বিমুখাঃ সর্ব তন্ত দেবাঃ সবামবাঃ ॥ 
ই চ বহতিজৈ: কতা শ্রান্ধণভানি চ। হ্বর্ং নাগ্মোতি বিপ্রেন্্ অকুত্ব। কার্তিকে ব্রতমূ॥ 
যতিশ্চ বিধবা চৈব বিশেষে বনাশ্রমী। কার্ডিকে নরকং যাতি অকত্ব। বৈফবং বরতমূ॥ 
বেদৈরদীতৈঃ কিন্তুসা পুরাপপঠনৈশ্চ কিম্। কৃতং যদি ন বিপ্রেন্ত্র কার্তিকে বৈফবং ব্রতম্॥ 
জন্ম গ্রভূ'ত যং পুণ্যং বিধিবং সমূপাঙ্দিতম্। ভন্মীভবতি তৎ সর্বকত্বা কার্তিকব্রতম্ ॥ 
যদ্দতঞ্চ পরং অধ্ধং কতঞ্চ স্থমহত্বপঃ। সর্বং বিফললতামেতি অকুৰ! কার্তিকে ব্রশুমূ। 
সপ্ত্রন্নাজিতং পুণ্যং বৃথ! ভবতি নারদ। অকুত্া কার্তিকে মাসি বৈষ্ণবং ব্রতমুমম্॥ 

পাপভৃতাস্ত্ তে জেয়া লোকে মর্ত্যা মহামুনে | বৈষবাধ্যং ব্রতং ধৈদ্ব ন কতং কার্তিকে শুভম্ ॥ 
কিঞ্চ।--অকৃত্ব। নিয়মং বিষো: কর্তিকং ষঃ ক্ষিপেররঃ। 

জন্মার্জিতন্ত পুণাম্ত ফলং নাপ্পোতিনারদ ॥ ৭ ॥ 

্রতং চাত্রানদয়্গানাদিনিয়ম: কিকিত্তক্ষাত্যাগরূপনিয়মো বা । তত্র চ সদাহদকঘালাদিপরাী 
মন্তমাদতোইত্র কশ্চিত্তততদ্থিবিশেষঃ, ভৈক্ষ্যাহারিণাং তন্রতত্রোক্তানাং ষতিগ্রভৃভীনাং ন।ম. 
সংকীর্তনাদিনিয়মবিশেষো! জেয ইতি দিক্ ॥ ৫ ॥ অনৃতী মিথ্যাবাদী ॥ ৬॥ বৈষ্ণবমিতি ববরূপ- 
আছে, হে ধার্শিক্ প্রবর! দুর্নভ মানবঙজন্ম ধারণ করিয়| যে ব্যক্তি কার্তিকোক্ত ধর্ের অহ্ঠান 
না করে, তাহাকে পিতৃ-মাতৃ-হত্যাপাতকে পণ্ড হইতে হয়্। কোনরণ নিষ্বম মবলঘ্বন না 
করিয়! দামোদরপ্রিয় কার্তিকমাস অতিবাহিত করিলে সর্ববধর্মরবিবর্জিত হইয়া তিক যোনি 
গ্রহণ করিতে হয়। ৫1 হে তাপদতরেষ্ঠ! কার্তিকমাসে বত না করিলে ব্রন্মহস্তা, গরোহস্তা, 
ণন্তেযী ও নিরস্থর মিথ্যা ভাষী বলিয়া পরিগণিত হইয়া! থাকে। ৬। হে মুনিশ্রেষ্ঠ! বিশে- 
বতঃ বিধবা হইয়া! কার্তিকমাসে ব্রতাচরণ না! করিলে নিঃসন্দেহ নরকে গমন করিতে হয়। গৃহী 
হইয়া কার্তিক মাসে ব্রত না করিলে ইঠ্রাপূর্ত ক্রি॥ নিক্ষগ হয় এবং সে ব্যক্তি মহাপ্রলয় 
যাবৎ নরকে অবস্থিতি করে। ব্রাহ্মণ হইয়া কার্তিক মাণে ব্রতবিমুখ হইলে ইন্জ প্রঃখ দেবগণ 
তাহার প্রতি পরাহুখ হইয়। থাকেন। হে বিগ্রততঘ! কার্তিক-মাসীয় অত পরিত্যাগ পূর্বক 
অসংখ্য যজ ও শত শত শ্রাদ্ধ করিলেও স্বর্গনাভের সম্ভাবন! নাই। যতি, বিধবা, বিশেষতঃ 
বনাশ্রমী বাক্তি কার্তিকে বৈধ ত্র না করিলে নিরয়গতি হইয়। থাকে। হে দ্বিজরসততম | 
কার্তিকমাদে বৈধব ব্রত না করিলে বেদাধায়নে বা পুরাণাধ্যয়নে কি ফল ? কার্তিক মাসে 

, ব্রত না করিলে বিধানে আজন্ম-নঞ্চিত যাবতীয় পুণ্য ভন্ীভূত হয়। যেব্যক্তি কার্তিক মাসে 
ব্রত না করে, তাহার কৃত দান, জপ ও হুমহং তপস্য/দি সকলই. নিক্ষন হর। হে ধেবর্ষে 
কার্ধিকম'নে পধি বৈফবৰ ব্রতের অনুষ্ঠান লা করিলে সংসারে সে: ব্যক্তি পাপিষ্ঠ লিগা : 

 সবীর্তত হর।- আরর, লিখিত. আছে, হে দেবর্ষে| বিষুয় নিয়ম ধারণ নাক্রিয়া কার্িকঘাম : 



৯৬ বিলাসঃ। ] জউহরিভক্তিবিলাস;| ১৪৪৩ 
কিঞ্চ।_ নিয়মেন বিনা চৈব যো নয়েৎ কার্টিকং মুনে ॥ 

চাতুর্শাস্যং তথ! চৈব ব্রহ্মহা! স কুলাধমঃ ॥ ৮ 

কিঞ্চ।-_পিগুদানং পিভ,ণাঞ্চ পিতৃপক্ষে ন বৈ কৃতম্॥ 
ব্রতং ন কার্তিকে মাসি শ্রাবণ্যামধিতর্পণম্ 

চত্রে নান্দোলিতে। বিষুতর্মাঘনানং ন সঙ্জলে। ন ক্কতামর্দকী পুষে শ্রাবণে রৌহণাষ্টমী। 
সঙ্গমে ন কতা যেন দ্বাদশী শ্রবণান্থিত।। কুত্র যান্ততি তে মুঢ়া নাহং বেছি কলিপ্রিয় ৪৯! 

পাদ্ে চ ্রীনারদশৌনকাদিমুনিগণ-সংবাদে ।_ 
মানুষঃ কর্্মভূমৌ যঃ কার্তিক নয়তে মুধা। চিস্তামণিং করে প্রাপ্য ক্ষিপ্যতে কর্দমান্বনি ॥ 

নিয়মেন বিন! বিপ্রাঃ কার্তিক ষ: ক্ষিপেনরঃ | 

কৃষ্ণঃ পরাজ্ুখস্তশ্য যন্মাদৃর্জোইন্য বললভঃ ॥ ১০ ॥ 

অথ তত্র বিপেষেণ /নদান|দিসং-কর্ন্মনিত্যতা। 

স্কান্দে তত্রৈব|__ 
ধৈর্ন দত্বং হুতং জণ্তং ন দানং ন হরেব্রতম্। ন কৃত কার্তিকে পুত্র দ্বিজান্তে বৈ নরাধমাঃ ॥ 

কিঞ্চ।__ ৈর্ন দত্তং হতং জগ্তং কার্তিকে ন ব্রতং কৃতম্। 
তেনাত্মা! হারিতে। নৃনং ন প্রার্ধং শর্বিত উন 

শা পা ০ শপ শ শা শী ০ আপ 

নির্দেশ: সর্বস্তাপি কার্ভিকরতন্ত বিষুঃপরত্থাৎ । ৭ ॥ তথা চাতু্ান্তমিতি াতুদান্তবতন্তাপি 
নিত্যত্বং দশয়িত্ব দৃষ্টান্তত্বেনাত্রোদাহতমিতি। এবমগ্রেহপি ॥ ৮॥ আমর্দকী হামর্দকীব্রতং । 
এবমগ্রেংপি ॥ ৯ ॥ মুধেতি নিয়ম বিনেতার্থ; ॥ ১০ ॥ | 

এবং সামান্যতো। ব্রতস্য নিতাতাং লিখত্বেদানীং দানাদ্িকর্মববিশেষস্য পিখতি ধৈন” দত্ব- 

মিত্যাদিফড় ভি: | ব্রতং কচ্ছাদি কিঞ্ত্তক্ষ্যত্যাগাদি বা। কিংবা দত্তাদিকপমেতদ্বরেব্রতম্। 
ওযা সব? রর পাঠ 

অতিবাহ্ছন করিলে আজন্ম সঞ্চিত পুণ্য বিনষ্ট হয়। ৭। আরও লিখিত আছে, ছে খষে! 

বিন। নিয়মে কার্তিক মাস ব! চাতুন্মান্ত ক্ষেপণ করিলে কুলাঙ্গার ও বরক্ষপ্গ বলিয়! অভিহিত 

হইতে হয়। ৮ আরও লিখিত আছে, হে কলিপ্রিয় ! যাহার! পিতৃপক্ষে পিতৃগণকে পিগু- 

সান, কার্থিকমাসে ব্রত, শ্রাবণ মাসের পূর্ণিমায় খধিতপ্পণ, চৈত্রে হরির দোলযাত্রোৎসব, 

মাঘমামে পবিভ্র নলিলে ন্নান, পুধ্যাতে আমর্দকী ব্রত, শ্রাবণে রোহিপ্যষ্টমী এবং সঙ্গমে 

বণ স্বাদশী ব্রতের অনুষ্ঠান না করে; সেই মুুগণের যে কোথায় গতি হয়, তাহা! আমি 
অবগত নহি। পদ্মপুরাণে নারদ-শৌনকাদি-সংবাদে লিখিত আছে, যে ব্যক্তি কর্দক্ষেত্রে কার্তিক 
সন বৃখা, অভিবাদন করে, সে করস্থ চিন্তাঘণিকে কর্দম-সপিলে নিক্ষেপ করে, হে 
দবিজগণ | . বিন! নিয়মে যে সকল ব্যক্তি কার্তিকমাস অতিবাহন .করে, হরি তাহাহিগের 
শাক বে কেননা এন্যাস হক্ষিয় পরম শ্রীতিশ্রদ। ১৪। 

-শিগেষত। স্কারথলগানথানাদি 'অৎকর্শের, নিক কথিত হইছে খখস| থে 
নি 

৪ 



১১৪৪ শ্ীপ্রীহারিভক্তিবিলাসঠ1. . [ ১৬খ-বিলাস$। 

কিঞ্চ | _ সম্প্রাপ্চে কার্তিকে মাসি যে রতা!৷ ন জনার্দনে | 

তেষাং সৌরিপুরে বাসঃ পিতৃভিঃ সহ নারদঃ ॥ ১২ ॥ 
কিক ।-- 

কার্তিকে নার্চিতো৷ যন্ত ভক্তিভাবেন কেশব: । নরকং তে গমিষ্যস্তি ধমদৃতৈস্ত যঙ্জ্রিতা: ॥১৩| 
জন্মকোটিসহতৈস্ত মাহযাং প্রাপ্য ছুল্ন'ভম্। কার্তিকে নার্চিতো বিষুহ্বারিতং তেন জন্ম টব। 

বিষ্ঞোঃ পূজা কথা বিষ্ঠোবৈঞ্চবানাঞ্চ দর্শনম্। 
ন ভবেৎ কার্থিকে যগ্য হস্তি পুণ্যং দশাব্িকম্ ॥ ১৪ । 

অথ কার্তিকমাহাজ্মাম ৷ 

কার্তিকস্যতু মাহাত্মাং প্রাক্ সামান্তেন লিখ্যতে। 

ততে। বিশেষতন্তত্র কর্মদেশাদিভেদতঃ ॥ ১৫ | 

অথ সামান্ততঃ বার্তিকমাহাজ্মাম্। 

স্কান্দে তত্রৈব।-_ 
কার্তিকস্য তু মাসস্য কোট্যংশেনাপি নাহতি। 

সর্ধবতীর্থেষু ষৎ স্বানং সর্ববদানেষু যৎ ফলম্। ১৬॥ 

পুন হে শ্রীনারদ ৪১১ ॥ ন রতাঃ পুজাদিন! ন ভক্তাঁ, প্রীতিং ন কুতবস্তো বা ॥১২॥ ভক্তৌ ভাব 

একাগ্রতা ভেনেত্যর্থ; ॥ ১৩॥ ক্ানমতি পাঠে ক্পনমিতার্থ; | তেনাপি পৃজৈব লক্ষতে ॥ ১৪.॥ 
তত্র কার্তিকে কন্মাদিভেদেন যে। বিশেষস্তেন। আদিশবযাতীর্থাদি ॥ ১৫॥ 
০ 

সমস্ত বিগ্র কার্ধিক মাসে দান, হোম, জপ, সান ও হবব্রত সাধন না করে, তাহার! নরাধম 

বলিয়! পরিগণিত হয়। আরও লিখিত আছে, যে সকল ব্যক্তি কার্তিকমাসে দান, হোম, জপ 
অথবা! রতের অনুষ্ঠান না করে, তাহার। আম্মবঞ্চিত সন্দেহ নাই.) এবং তাহারা কখন প্রার্থিত. 

ফলপ্রাঞ্ধ হয় না। ১১। আরও লিধিত আছে; হে দেবর্ষে | কার্তিকমাস সমাগত হইলে যে 
সকল ব্যক্তি হরিতে রত না হয়, তাগার! পিতৃপুঞ্কষ সহ শমননগরে জবন্থিতি করে ! ১২। 

আরও লিখিত আছে, যে সকল বাক্তি কার্তিকমাসে ভক্তি সহকারে জনার্দীনের পূজা না করে, 

তাহার! শমনদুত কর্তৃক প্রনড়িত হুইয়! নিরয়ে গমন করিয়া থাকে । ১৩। সহশ্রকোটি- 
জগ্মান্তে পরমছুত্াপ্য মানব জম্ম লাভ করিয়া কার্থিকমানে হুরির পূজা! না করিলে তীয় 

জন্মই রিফল। কার্তিকমাসে হরির অর্চনা, হরিকথা শ্রবণ ও হুরিদর্শন যাহার ভি: না 

ঘটে, ততৎরত দ্বশবর্ধের পুণ্য ক্ষয় প্রাপ্ত হয় । ১৪। 

অনস্তর কার্থিকমাহাত্ম্য ।-- প্রথমে সামান্তঃ কার্িকমাহ্যত্য বর্ণিত হইছে তদনস্তর 

কার্যতেদে ও দেশাদিভেদে সবিস্তর কীর্তিত হইবে ॥ ১৫1 ৰ 

সামান্তঃ কার্তিকমাহাত্ময |: স্বন্দগুরাথে পূর্বোক্ত, দনারদসবাদেই লিখিত. আছে, 
নখিলভীর্ঘনানন্বনিত ও যাবতীয় দানজনিত.কলও কার্ভিকফলের, কোটি : অমশের “একাংশের 

সপ সপ পা ০০৯, এপ 



১৬শ বিলাস: ] শীশ্রীহরিভক্তিবিলাসঃ। ১৩৪৫ 

একতঃ সর্বতীর্থানি সর্ব্বে যজ্ঞাঃ সদক্ষিণাঃ | 

একতঃ পুরে বাসঃ কুরক্ষেত্রে হিমাচলে। 

মেরুতুল্াস্থবর্ণানি সর্ধবদানানি চৈকতঃ। 

একতঃ কার্তিকো বস সর্বদা কেশবপ্রিয়ঃ ॥ ১৭ ॥ 

যৎ কিঞ্চিং ক্রিয়তে পুণ্যং বিষুঃমুদ্দিন্ত কার্তিকে। 
তদক্ষয়ং ভবেৎ সর্বং সত্যোক্তং তব নারদ ॥ ১৮ ॥ 

কার্তিকং খলু বৈ মাসং সর্বমাসেষু চোতৃমম্। 

পুণ্যানাং পরমং পুণ্যং পাবনানাঞ্চ পাবনম্ ॥ ১৯॥ 

কিঞচ।-__যথ৷ নদীনাৎ বিপেন্দ্র শৈলানাব নারদ । 
পুণ্যং কার্তিকমাসে তু যৎ কিঞিৎ ক্রিয়তে মুনে। 
ন তস্যান্তি ক্ষয়ে! ব্রঙ্গন্ পাপস্যাপ্যেবমেব চ ॥ ২০ ॥ 

ন কার্তিকসমে। ম'সো ন কৃতেন সমং যুগম। ন বেদসদৃশং শাস্্রং ন তীর্থং গঙ্গয়। সমম্ 

কার্তিক; গ্রবরে! মাসে। বৈষ্ণবানাং প্রিয়; সদ। | কার্তিকং সকলং বস্তু ভক্ত! সেবেত বৈষবঃ। 

পিতৃঙ্ছদ্ধরতে সর্ববান্ নরকস্থান্ মহামুনে ॥ ২১॥ 
গান্পে চ তত্রৈব। - 
ছাদশন্বপি মাসেষু কার্তিক: কুঞ্চবল্লভঃ। তন্মিন্ সংপুজিতো বিষুরপ্লীক রপ্যুপাঁয়নৈ: ॥ 
দদদাতি বৈষবং লোকমিত্যেবং নিশ্চিং ময়া | যথা দ্ামোদরো ভক্তবৎসলে। বিদ্নিতো। জনৈঃ। 

তন্তায়ং তাদৃশে। মাস; স্বপ্পমপুযুকুকারকঃ ॥ ছুল্লভো মানযো দেহে! দেহিনাং ক্ষণভঙ্গুরঃ | 

কার্ঠিকশ্ত' কার্থিককৃত্যযাহাত্মযস্ত কোট্যংশানামেকেনাপ্যংশেন সর্বতীর্ঘন্ানাদিফলং 
সমতাং নাহ্তীত্যর্থ: ॥ ১৬ সর্বদা! কলিকালাদাবপি ॥ ১৭॥ সত্যোক্তং সামুক্তম্ ॥ ১৮। 

কার্তিকমু-উত্তমং বিদ্ধীতি শেষঃ ॥ ৯ পাপস্যাপ্যেবমিতি কার্তিকে কৃতস্য পাপস্য ক্ষয়ে! 

সদৃশ নহে। ১৬। হে তাত! একদিকে অখিল তীর্থ, সক্ষিণ নিখিল যজ, পুফরবাস, কুরুক্ষেত্র- 
বাস; হিমাচলবাস, মেকতুল্য স্বর্ণদান ও নিধিল দান এবং অন্যদিকে হরিপ্রিয় কার্তিক মাল 

স্থাপন করিলেও কার্িকই গুরুতর হয়।১৭ হে দেবর্ষে! আমি সত্য করিয়া বলিতেছি যে, 

হরির উদ্দেশে কার্তিকমাসে যে কিছু পুপোর আচরণ করা! যায়, তৎসমস্তই অক্ষয় হয়। ১৮। 
কার্তিকমান যানতীয় মাসের মধ্যে শ্রেষ্ট, পুণান্বরূপ এবং পবিভ্র-সমূহের মধ্যেও পরম পবিজর . 
| ১৯। তে গ্বিজসতম ! হে দেবর্ধে! যেরূপ নদী, গিরি ও সাগরের ক্ষয় নাই, সেইকপ কার্তিক- 

মাসে যে কিছু পুণ্য উপার্জন কর যায় বা যে কিছু পাপ করা যায়, তাহাই অক্ষয় হয়।২+। 
হেছ্িজ! কার্তিক মাসের সদৃশ মাস নাই, কৃতধুগের তুল্য যুগ নাই, বেছের সমান শান্ত 
নীইআহ্্বী-সমান তার্ঘ নাই ) স্থতরাং বৈধাবগণের পক্ষে এ মাসই নিত্যপ্রিয় ৷ হে মহ্ষে! যে 

বৈধায উক্তিধহ'কারে সম্পূ্ণ-কার্তিকমাঁসে হরির উপাঁসন! করেন, তাহার দ্বারা নিখিল পিতৃগণ 
উত্ভীণত্হইা খাকেন। ২১৭ পগাপুরাণের উক্ত সথলেই লিবিত আছে যে, ঘাদশখাগের খখো 



১০৪৬ | প্ী্রীহরিভক্তিবিলাসঃ | 1 ১৬খ বিলাসঃ। 

তত্রাপি ছুল্পভঃ কালঃ কার্তিকো হরিবল্লভঃ ॥ দীপেনাপি হি যত্রাসৌ প্রীয়তে হরিরীশ্বরঃ। 

নুগতিঞ্চ দদাত্যেব পরদীপপ্রবোধনাং ॥ ২২ ॥ 
অথ তন্ত্র ব্রতমাহাজ্মামূ। 

স্কান্দে তত্রৈব।__ 
্রতানামিহ সর্বেষামেকজন্মান্গং ফলম্। কার্তিকে তু ব্রতন্তোক্তং ফলং জন্মশতানুগম্ ॥২৩ 

অক্ররতীর্থে বিপ্রেন্্ কার্ডিক্যাং সম়ুপোষ্য চ। 

গাত্বা যং ফলমাগ্সোতি তচ্ছত্বা বৈষবং ব্রতম্।॥ ২৪। 
বারাণন্যাং কুরুক্ষেত্রে নৈমিষে পুফরেইর্বদে। গন্বা যৎ ফলমাপ্রোতি ব্রতং কৃত্বা তু কার্তিকে॥ 

অনিষ্ট! চ সদা যক্র্ন ₹ৃত্বা পিতৃডিঃ শ্বধামূ। ব্রতেন কাঠিকে মাসি বৈষ্কবস্ত পদং ত্রজেৎ ॥২৫। 
প্রবৃতানাঞ্চ ভক্ষ্যাণাং কার্থিকে নিয়মে কৃতে। অবশ্তং কষ্ণরূপত্বং প্রাপ্যতে মুক্তিদং শুভম্ ॥ 

কিঞ্চ।-- 

রাঙ্মণঃ ক্ষত্রিয়ো! বৈশ্তঃ শূত্রো বা মুনিসন্ম। বিষোনিং ন ব্রজত্যেব ব্রহং কৃত্ব! তু কার্তিকে 

নাসতীত্য্থ। অতঃ কার্ডিকে বন্ততঃ নর্বধা গাঁপং পরিঃরণীয়মিতি ভাবঃ॥ ২৯॥ অত্র ্রীনারদ-: 
শৌনক|দি-সংবাদে এব ॥ ২১ ॥ উপায়নৈঃ উপচারৈঃ ॥ ২২॥ 

ত্রতং কার্রিককৃতনিঃমন্তম্য যং ফলং কার্ধিকব্রতোৎপন্নং পুণ্যং তজ্জন্মশতান্তহগচ্ছতীতার্থ;। 
পাঠান্তরে তু তথৈবার্থঃ॥:২৩॥ বৈষবং ত্রতং কার্তিকনিয়মং শ্রত্বাপি তদাপ্লোতি 1২৪ পিতৃভিঃ 
পিতৃভ্যঃ। যদ্যকরণাদিন! পাঁতিত্যং স্ুচিতঃ, তথাপি কার্িকব্রতেন বৈষ্ণবং পদং যাতি 1২৫ ॥ 

প্রবৃভানাং নিত্যং ভক্ষামাণানামিত্যর্থঃ। নিয়মে সঙ্কোচে কিঞিৎ ত্যাগে কৃতে নতীত্যর্থ।। 

কার্তিকমাসঃ হরির প্রীতি প্রদ। এ মাসে অল্লমান্র উপচারেও ভগবান্ নিঃলন্দেহ মেই পৃজ' 

ককে হরিধাম সমর্পন করেন। দামোদর যেবূপ সর্বজন-সকাশে ভক্তবৎসল নামে প্রথিত, তীয় 

এই কার্তিকমান তন্্রপ, এই মাস অল্পকেও অধিক করিয়া থাকেন। দেহিগণের মধ্যে ক্ষণভঙ্থুর 
নরদেহই দুশ্পপ্য ) তন্মধ্যে আবার কৃষ্ণবল্লভ কার্তিকমাস অধিকতর দুপ্পাপ্য । এই কার্তিক 

মাসে হরির উদ্দেশে গ্রদীপমাত্র সমর্পণ করিলেও তাহার প্রীতি লাভ হয় এবং অন্তদত্ত দীপ 
উদ্দীপিত করিয়! দিলেও স্থগতি প্রা হইতে পারে। ২২। 

: অনন্তর কার্ভিকব্রতমাহাত্ম্য কথিত হইতেছে ।--ন্বন্দপুরাণে ব্রদ্ধনারদ-সংবাদে লিখিত 

আছে, হে দেবর্ষে ! যতগ্রকার ব্রত আছে, তৎসমস্তের ফল একজদ্বমাত্র অন্গমন করে, কিন্তু 

কার্ডিকমাসকত ব্রশ্কল শত জন্ম যাবৎ অহ্গামী হয়। ₹৩। হে বিগ্রসত্তম] কার্ডিকী পৌর্দ: 

মাদীতে অনাহারী থাকিয়া! অক্র,র-তীর্থে গান করিলে যে ফল লাভ হয়,কার্ধিকমাসে বৈধ, 

শ্রবণ থারাও তাহ! প্রা হইতে? পারে ।২৪। কাশীধাম,নৈমিষকানন,পুফধর ও অর্ক তীর্থে গমন 
করিলে থে পুণা অঙ্গিত হয়, কার্তিকব্রত দ্বার তাহা লাভ করিতে পারে। যে ব্যকি কোনও, 

কামৌই ষক্ঞাহ্ঠান করে নাই এবং যে ব্যক্তি কখনই গিতৃগণেয় উদ্দেশে পিওদান করে নাই, ... 
কার্তিকব্রত করিলে মে ব্দ্িও হরির পরম পদে গতি লাভ করে। ২৫। 'প্ত্যহ যাহা আহার য় 



১শ বিলাস।] সীশ্রীহর়িভক্তিবিলাসঃ | ". ১০৪৭ 

কিঞ।- কার্থিকে মুনিশার্দুল স্বশজ্যা বৈষ্বং ব্রতম্। 
য; করোতি যথোক্তস্ত মুক্তিস্তম্ত করে স্থিতা॥ 

স্থপুণো কার্তিকে মানি দেবষিপিতৃসেবিতে । 

ক্রিয়মাণে ব্রতে নৃণাং স্বল্লেইপি স্যান্সমহাফলম্ ॥ 

অথ তত্র কন্দরবিশেষমাহাত্বাম্। 

স্কান্দে তত্রব।  দানং দত্বং হুতং জণ্তং তপশ্চৈব তথা কৃতম্। 
তদক্ষয়ং ফলং প্রোক্তং কার্তিকে চ ছিজোত্বম ॥ 

কিঞ্চ।_ যৎ কিঞ্চিৎ কার্তিকে দতং বিষুঃুদ্িশ্ট মানবৈঃ। 
তদক্ষয়ং লভ্যতে বৈ অন্নদানং বিশেষতঃ ॥ ২৬॥ 

কিঞ্চ। -যন্ত সংবৎসরং পূর্ণমগিহোত্রমুপাসতে। 

কার্ধিকে স্বন্তিকং কৃত! সমমেতন্ন সংশয়; ॥ ২৭ | 

কার্ধিকে যা করোত্যেবং কেশবালয়মণ্ডলম্। স্বর্স্থা শোভতে স! তু কপোতী পক্ষিনী যুথ| ॥ 
য;ঃ করোতি নরো নিত্যং কার্তিকে পত্রভোজনম্। নস দুর্মতিমাপ্রোতি যাবদিন্্াশ্তুদিশ ॥ 

কৃফরপত্বং কৃষ্ণসানূপ্াং। মুকিদং সংমারছুঃখযোচনং। শুঁভং পরমমঙগলং সখঘনমিত্যর্থঃ। | তত্ৈব 

রীরুল্মাঙ্গদমোহিনীসংবাদে তু মুক্তিদাধকমিতি পাঠে মুক্তি* সাধিকা যন্ত তৎ। বদ্ধ! অকার- 

প্রশ্নে যণ অমুক্তিঃ কষে ন ত্যাগন্তৎসাধকমূ্। বিষোনিৎ কুজন্ম পাপৈরঞ্জিতৈরপি ন প্রাঞ্মোতি। 

দীয়ত ইতি দানমন্ত্রাদি ॥২৬। যণ্চ কার্ঠিকে স্বস্তিকং কৃত্ব। স্থিতঃ, কুর্ণ্যাদিতি বা পাঠঃ ॥ ২৭॥ 

কর! যায়, কার্তিকমানে তন্মধ্য হইতে (কিঞ্চিৎ পরিত)াগ করিলে পরম মঙ্গলময় হরির সারপ্য 

লাভ করিতে পারে সন্দেহ নাই। আরও লিখিত আছে, হে খষিসত্তম! কার্তিকব্রত করিলে কি 

ব্রাহ্মণ, কি ক্ষত্রিয়, কি বৈশ্ঠা, কি শুত্র, কাহাকেও বিযোনিতে দেহ ধারণ করিতে হয় না। 

আরও লিখিত আছে, হে খবিশার্দ,ল ! ধিনি:বিধানে কাপ্ডিকোক্ত বৈষ্ণবএত সাধন করেন,মোক্ষ 
তাঁহার করতগত জানিবে। দেবধি-পিতৃগণ-নিষেবিত ন্পবিত্র কার্মিকব্রত অল্পপরিমাণে 

' অনুষ্টিত হইলেও মহাফল গ্রদ হয়। 
অনন্তর কার্তিকমাসে কর্মবিশেষের মাহাত্ময কথিত হইতেছে ।--স্বদ্দপুরাণে ব্র্নারদ সংবাদে 

লিখিত আছে, হে বিগ্রনতম ! কার্চিকে অন্নার্দিদান,হোম, জপ ও অপর যাহা! কিছু কর! যায়, 

তাহাই অক্ষয় বলিয়। গ্রকীিত। আরও লিখিত আছে, হরির উদ্দেশে কার্রিকমানে যাহ! কিছু 

দান কর! যায়, বিশেষতঃ যে অল্প দান করা যায়, তাহাই অক্ষয়ফলগ্রদ হয়।২৬| আরও লিখিত 

'সাছে, কার্তিকমাসে স্বস্তিকানুষ্ঠান করিলে সংবৎসরকৃত অগিহোত্রধাগের ফল প্রা হওয়। যায় 

সন্দেহ নাই।২৭। যে রমণী কার্তিকমাসে হরিমন্দিরে মণ্ডল নির্মাণ করেন, তিনি গগনচারিণী 

কপোতীর স্তায় স্থরপুরে বিরাজ করেন। কার্তিকমাসে পত্র সেবন করিলে চতুর্দশ ইন্ত্রপাত 

যাবৎ ছুর্গতি প্রাপ্ত হইতে হয় ন। কার্তিকমামে পলাশপজে আহার করিলে আজন্মসঞ্চিত পাতক 

হে উত্বীর্ঘ হইতে পারে যারতীয় কামন। সিদ্ধ হয়, .সর্বতীর্ঘফন -প্রাথ হইতে পানে, এবং 
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জন্ম প্রভৃতি যৎ পাপং মানবৈশ্চ কুতং ভবেৎ। তৎ দর্বৎ নাশমাপ্রোতি ত্রহ্ষপত্রেযু ভোজনাৎ ॥ 
সর্ববকামফলং তশ্ত সর্ববতীর্ঘফং লভেহ। ন বাপি নরকং পশ্যেঘ ক্ষপত্রেষু ভোজনাং ॥ ২৮ ॥ 

ব্রহ্ম ঠৈষ স্বৃতঃ সাক্ষাৎ পলাশঃ সর্বাকামদঃ। মধ্যমং বঞ্জিতং পত্রং শূত্রস্য মুনিসত্তম। 
ভুপ্্নরকমাপ্রোতি যাবদিস্দ্রাশ্ততুর্দশ ॥ তিররদানং নদীন্নানং সংকথ সাধুসেবনমূ। 
ভোজনং ব্রদ্মপত্রেষু কার্তিকে মুক্তিদায়কম্॥ জাগরং কার্ভিকে মাসি যঃ করোত্যরুণোদয়ে। 

দামোদরাগ্রে বিপ্রেন্্র গোসহম্র-ফলং লভেৎ ॥ জাগরং পশ্চিমে যাঁমে ষঃ করোতি মহামুলে। 

কার্তিকে সন্বিধৌ বিষ্োন্তৎপদৎ করসংস্থিতম্ ॥ ২৯ 
নাধুসেব। গবাং গ্রাসঃ কথা বিষ্োস্তথার্চনম্। 

জাগরঃ পশ্চিমে যামে ছুল্লভঃ কার্থিকে কলৌ ॥ ৩০ ॥ 

কিঞ্চ।-জলধেনুসহন্র্চ বুষসংস্থে দিবাকরে। 
তোয়ং দত্ব। যদাপ্রোতি স্নানং কৃত্বা তু কাহ্িকে ॥ 

সন্নিহত্যাৎ কুরুক্ষেত্রে রাহুগ্রস্তে দিবাকরে । হৃরধ্যবারেণ যৎ স্নানং তদেকাহেন কার্ধিকে ॥ 

পিতৃহদিশ্য যদ্দতং কার্তিকে রৃঞ্চব্টতে। অন্োদ কং মুনিশরেষ্ঠ অক্ষ জায়তে ন্ ণাম্।৩১। 

কিঞ্চ।__গীতশান্্বিনোদেন কার্তিকং যো নয়েন্নরঃ। 
ন তগ্য গুনরাবৃতিম্া দৃষ্া! কলিপ্রিয় 

কিঞ্চ।--প্রদক্ষিণঞচ যঃ কুর্যযাৎকার্তিকে বিষুসন্মুনি। 

পদে পদেশ্বমেধনা ফলভাগী ভবেন্নরঃ | 

বর্ষ পলাশবৃকষস্ত্য পত্রেযু॥ ২৮ পশ্চিমে অন্ত্যে। তপ্য বিষ্ঠোঃ পদং তন্য করদংস্থিতম্॥২৯। 

ুর্নভঃ মহাভাগ্যেনৈব নিধ্যতীত্যর্থঃ | ৪* ॥ নন্লিহতা। নাম হদপ্তাং প্রাপ্যেতযর্থ; ॥ ৩১ ॥ যব- 
শর এর 

কদাচ নিরয় দর্শন করিতে হয় না । ২৮। হে খধিশ্রষ্ঠ ! পলাশতরু সাক্ষাৎ ব্রদ্মস্বরূপ ও সমস্ত 

কামগ্রদ। পলাশের মধ্যম পত্র ত্য।গ করা শুত্রের কর্তব্য; এঁ পরে আহার করিলে চতুর্দশ 

ইন্দ্রের রাজত্ব পরাস্ত নরকে অবস্থিতি করিতে হয়। কার্তিকমাদে তিলদান, নদী-নান, সংকথা- 

শ্রবণ, সাধুগণের পরিচর্ম্যা এবং ব্রদ্ষপত্রে (পলাশপত্রে ) আহার এই সমস্ত মোক্ষ প্র বলিয়া 
কথিত। হেবিগ্রসত্তম! কাঠিমাসে অরুণোঁদয়কালে শ্রীহরির সমীপে জাগরণ করিলে 

গো-সহন দানের ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। হে মহর্ষে! কাণ্িকের শেষ গ্রহরে হরির সমীপে জাগরণ 

করিলে হরিপদ করগত হয়। ২৯। হে ছ্বির্জ | মাধুগণের গুশ্রষা, গোগ্রাস, হরিকথ-্শ্রবণাদি, 

হরিপূজা ও শেষ যামে জাগরণ, কলিকালে কার্তিকমাসে এই সমস্ত দুপ্রাপ্য | ৩,। আরও 

লিখিত আছে, বুষরাশিগত ভাস্কর ( জ্যষ্টমীসে ) জলধেন্ছ ( দবানার্থ কর্ম ধেছু) ও জল দান 

করিলে যে পুণ্য হা;কার্িক মাসে কার্তিক-রত ছারা তাহ প্রাপ্ত হইতে পারে। রবিবারে সুধা 

গ্রহণে কুকুক্ষেত্রে সন্নিহত্যা! নামক হদে ন্লান করিলে যে ফল হর,কার্তিকমীসে এক দিনেই তাহ! 
প্রাপ্ত হওয়া যায়। হে তাপসশ্রেষ্ঠ! হরিপ্রিয় কাহ্িকে পিতৃগণের উদ্দেশে অরঞলাদি যাহা কিছু 

দান করা যায়)তৎসমত্তই অক্ষয় হইয়া থাকে।2১। আরও লিখিত আছে। হে কৃলিপ্রিয দেঁব্ধে! 
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গীতং বাস্ঞ্চ নৃত্যঞ্চ কার্তিকে পুরতো৷ হরে; । ঘঃ করোতি নরো! ভক্ত্য। লভতে চাক্ষয়ং পদম্ ॥ 
হরেন'ম-সহস্রাধ্যং গঞজেনস্ত চ মোক্ষণমূ। কার্তিকে পঠতে যন্ত পুনঞ্জন্স ন বিদ্দতে ॥ 
কার্ডিকে পশ্চিমে যামে শুবং গানং করোতি যঃ॥ বসতে শ্বেত্বীপে তু পিঁভি: সহ নারদ ॥ 
নৈবেস্তদানেন তু হরেঃ কার্তিকে যবসংখ্যয়! : যুগানি বসতে স্বর্গে তাবা্ত মুনিসত্তম ॥ ৩২ ॥ 
অগুরুন্ত সকর্পরং যো দহেৎ কেশবাগ্রতঃ। কার্িকে তু মুনিতরেষ্ঠ যুগান্তে ন পুনর্ভবঃ ॥ ৩৩॥ 

কিঞ্চ। - নিয়মেন কথাং বিষ্যোর্ষে শৃণ্স্থি চভাবিতা: । 
শ্লোকার্ধং শ্লোকপাঁদংব! কার্কিকে গোশতং ফলম্15৪| 

সর্ধধর্মান্ পরিত্যজ্য কার্তিকে কেশবাগ্রতঃ1। শাস্ত্রাবতরণং পুণ্যং শ্রোতব্যঞ্চ মহামুবে | 
শ্রেয়স৷ লোভবৃস্ধ্যা বা ষঃ করোতি হরেঃ কথাম্। কার্তিকে মুনিশার্দ,ল কৃলান।ং তারয়েচ্ছতম্॥ 

নিত্যৎ শান্ত্রবিনোদেন কার্তিকং যঃ ক্ষিপেন্নরঃ। নির্দহেত সর্বপাপানি যজ্।যুতফলং লভেং ॥ 

ন তথা তুষ্যতে দানৈন ধজ্ৈগ্গোগঞ্জাদিকৈঃ। যথা শান্বকথালাপৈ; কার্তিকে মধুস্থবনঃ। 
কার্তিকে কে মুনিশারদি ল ষঃ শৃণোতি হরেঃ কথাম্। স নিস্তরতি ছুগাণি জন্মকোটিশতানি চ ॥5৫॥ 

মারসংখ্যধা বাবস্তি নৈবেদ্যানি তাবস্তি যুগানি। দিকৃথেত পাঠেহপি তথৈবার্থ: 5২ ২ যুগাস্তেইপি 

সতি ॥ ৩৩ ॥ ভাবিত৷ ভাবধুক্তাঃ। তেষাং গেশতদানফলং শ্যাৎ ॥ ৩৪ ॥ বিশেষতঃ কার্তিক 

সন্তিঃ সহ। ভগবৎকথামাহাত্ম্যমাহ সর্ধবতি পঞ্চভিঃ | দুর্ণীণি আপদঃ ॥ ৩৫ ॥ ভাগবতং : 

সংগীতশান্-চর্চ। দ্বারা কার্তিকমান অতিবাহন করিলে আর পুনর্জন্ম গ্রহণ করিতে হয় না। 

আরও লিখিত জাছে, যিনি কার্তিকমা:স হরিমন্দির প্রদক্ষিণ করেন, পদে পদে তাহার 

অশ্বমেধযজ্ঞফল লাভ হইয়া থাকে । কার্তিকমাসে বিষ্ণুর সম্মুখে ভক্তি সহকারে নৃত্য গীত ও 
বাগ্ত করিলে অক্ষয় পদে গতি হয়। কা্ভকমাসে যিনি হরির সহন্রনামস্তোত্র ও গজেন্্রমুক্তি 

অধায়ন করেন, তাহাকে সংসারে পুনরাগমন করিতে হয় না। হে দেবর্ষে! কার্তিকমাসের 

শেষ যামে হুরিস্রতি বা হরিগুণ গান করিলে পিতৃগণ সহ শ্বেতথীপে বাদ করিতে পারে । হে 

দ্বিগশ্রেষ্ঠ ! কার্তিকমাসে হরিকে যবনৈবেগ্ দান করিলে সেই নৈবেছ্যে যতগুলি যব থাকে, 
তত যুগ স্থরপুরে বাস হয়।৩২। হে তাঁপসপ্রবর ! যিনি কার্িকমাসে হরির সম্মুখে কর্প সংযুক্ত 

অগুক্ষ দ্ধ করেন, যুগান্তেও তাহাকে আর পুনরায় সংসারে দেহ ধারণ করিতে হয় না । আরও 

লিখিত আছে, ধাহার! কার্তিকমাসে ভক্তিমান্ হইয়া হরিকথা শ্রবণ করেন,সেই কথা গ্লোকার্ছ 

ৰাপাদমার হইলেও শত গোদানের ফন প্রাপ্ত হওয়ু! যার। ৩৪। হে মৃহর্ষে! সর্ববধর্মবিপঞ্জন 

পূর্বাক কার্তিকমাসে হরির সম্মুখে পুণ্যম্বরূপ শাস্্রকথা! শ্রবণ করিবে। হে খাবিশার্দল | 
কল্যাণবৃন্ধিতে ব। লোতবুদ্ধিতে যে কোনরূপে হউক্,কার্তিকমাসে হরি কথ কীর্তন করিলে শতকুল 
পরিজ্রাপ হয়। যিনি প্রত্যহ শী্বচর্চর বার! কার্তিকমাস অতিবাহিত করেন, তিনি নিখিল 
গাতক ভ্মীভূত করিয়া যজ্ঞাবুতফল লাভ করিয়া থাকেন। কার্তিকমাসে হরি যেবপ প্রীতি লান্ত 

করেন, গো গঞগাদি দান ও বজাদি ত্বারাও সেরূপ প্রীতি গ্রাণ্ড হন ন1।. হে খবিশার্দ,ল | ধিনি 

কার্তিকমাসে হাঁরবখ। শ্রবণ করেন,াহাকে শতকোটি জন্মের ুর্গতি প্রাপ্ত হইতে হয় ন| (৩৫ 



১০৫০ জীশ্রীহরিভক্তিবিলাঃ। [ ১*শ বিলাস: 

যঃ পঠেৎ গ্রয়তো নিত্যং ক্লৌোকং ভাগবতং মুনে। অষ্টাদশপুরাপানাং কার্তিকে ফলমাপু যা ৩৬1 

কিঞচ।-_সর্বান্ ধন্মান্ পরিত্যজ্য ইঠ্টাপূর্তাদি কান্ধরঃ । 

কার্তিকে পরয়া ভক্ত বৈষবৈঃ সহ সংবসেৎ ॥ ৩৭ ॥ 
পাল্সে চ তটত্রেব ।--- 

কার্ডিকে ভূমিশাহ্ী ঘে ব্রদ্ষচারী হবিষাভূকৃ। পন্াশপত্রং তুঙ্ানো দামোদরমথার্চয়েৎ। 
স দর্বপাতকং হিত্বা! বৈকুষ্ঠে হরিসঙ্লিধৌ। ঘোদতে বিষুসদূশে। ভজনাননদনিরর্তঃ ॥ ৩৮৪ 

কিঞ্চ।_ 

কার্তিকং সকলং মাসং গ্রাতঃঙ্গায়ী জিতেন্দিয়; | জপন্ হবিষ্যভূগ দাঃ সর্বপাপৈঃ প্রমূচ্যতে ৪৩৪৯ 
কার্মিকস্ত নরে৷ মাদং ঘঃ কুর্ধযাদদেকভোজনম্। শৃরশ্চ বহুবীর্ধযশ্চ কীর্তিমাংস্ স জায়তে 8৪. 

কিঞ্চ। --পলাশপত্রভোজী চ কার্তিকে পুরুষো৷ নরঃ। 

নিষ্পাপ; স্যাত্তু নৈবেস্তং হরেতু'্জ1 বিমুচাতে। 
মধ্যস্থমৈশ্বরং পহং বর্জয়েদব্রাক্মণেতরঃ ॥ 

 কিধ।--অপরাধসহম্রাণি পাতকানি মহাস্তাপি। ক্ষমতেইস্ত হরির্দেবঃ পুজিতঃ কার্তিকে গ্রভূঃ॥ 
নৈবেগ্যং পায়সং বিষ্োোঃ প্রিয় খণ্ডং দ্বতা্বিতম্ । 
বিভজ্য তচ্চ ভূঞ্জানো৷ যজ্ঞসাম্যং দিনে দিনে ॥ ৪১ ॥ 

পপর পর সপ ++ পপ 

ভগবৎপরং ভাগবতীয়ং বেত্যর্থঃ ॥৩৬॥ অতএব বিশেষতঃ সৎদঙ্গমাহাত্মামাহ সর্ববা- 
নিতি 8 ৩৭ ॥ বিষুঃসদৃশঃ সারপ্যাদি গ্রাণ্ডেঃ ॥ ৩৮ ॥ দাস্ত; জিতক্রোধাদিঃ ॥ ৩৯॥ শৃরঃ সর্ব 
শকিমান্। _বন্থবীর্্যঃ মহাপরাক্রমঃ ॥ ৪* ॥ যজ্ঞনাম্যং যজ্ঞমমফলং লভত ইতি শেষঃ 83১ 

হে খষে! সংত্ব হইয়া কার্তিকমাসে প্রতাহ ভাগবত্প্লোক অধায়ন করিলে অষ্টাদশপুরাণপাঠেন 
ফল প্রা হওয়া যায়। ৩৬। আরও লিখিত আছে, ইঠ্টাপূর্নাদি নিখিল ধর্ম বিসর্জন পূর্বক 

কার্ডিকমাসে মহতী ভক্তি সহকারে বৈষবগণ সহ অবস্থিতি করিতে হয় | ৩৭। পন্মপুরাণের 

পূর্বোক্ত স্থলেই লিখিত আছে, ধিনি কার্টিকমাসে ভূশধ্যাশায়ী, ব্রহ্মচ্ধ্যবান্ ও হবিষ'ভে।'জী 

হইয়া পলাশ শত্রে আহার পূর্বক শ্রীহরির পূজা করেন, তাঁহার নিখিল পাপ ধ্বংস হয় এবং 
তিনি হরসদৃশ ও ভঙ্গনানন্দে নিত হইয়া! বৈকুঠধামে হরিসমীগে আনন্দভোগ করেন। ৩৮। 
আরও লিখিত আছে যে, সমগ্র কার্ধিকমাসে প্রাতঃন্নায়ী, জিতেন্দ্রিয় জপনিষ্ঠ ও হবিষ্যভোজী 
হইয়া থাকিলে সমস্ত পাপ ধ্বংস হয়। ৩৯। যিনি সম্পূর্ণ কার্তিকমান একভক্ত হইয়া অবস্থিত 
করেন, তিনি সর্বশকিসম্পন্ন মহাপরাক্রমশ।লী ও কীর্টিশালী হইয়া দেহ ধারণ করেন | ৪8৪ । 
আরও লিখিত আছে, যিনি কার্তিক মাসে পলাশপত্রে করিয়! হরির নৈবেস্ত সেবন করেন, 
তাহার পাপরাশি বিদুরিত হয় এবং তিনি মুক্তি লাঁভ করেন। ব্রাঙ্গণ ভিন্ন. অন্ত জাতিরা 
পলাশ পত্রের মধ্যপৰ তাগ করিবে; কেন না, এ পত্র এইবর (রুত্র কর্তৃক অধিষ্টিত)। আরও 
লিখিত আছে, কার্ডিকমাসে দেবদেব জনার্দনের অঙ্চন! করিলে ভগবান্ সহ সহ অপরাধ 

ও মৃহাপাপপুষ্জ ক্ষমা করেন.। যিনি কার্তিকমাসে হুরিপ্রিয় খণ্ড ও সন্ত গায়সঈন্বে্ঠ হরিকে. 



১৬শ বিলাসঃ।] স্ীপ্ীহরিভত্তি'বিলাসঃ | ১০৫১ 

তত্রৈব শ্রীকঞ্ণসত্যা-সংবাদে। _ 
ন্নানং জাগরণং দীপং তুলসীবনপালনম্। কার্তিকে ঘে গ্রকুর্বস্তি তে নরা বিষুঃমূর্তযঃ ॥৪২ 

ইখং দিনতয়মপি কার্তিকে যে প্রকু্ধতে। দেবানামপি তে বন্দ্যাঃ কিং যৈরাজন্ম তৎ কৃতম্॥ 
তত্রেব কার্ডিকব্রতাঙ্গ।নি। 

হরিজাগরণং প্রাত:-নানং তুলসিসেবনম্। উদঘাপনং দীপদানং ব্রতান্তেতানি কার্তিকে ॥ 
পঞ্চভির্ব,তকৈরেভি: সম্পূর্ণৎ কার্ডিকে ব্রতী । ধলমাপ্রোতি তত প্রোজং তুক্তিমুক্তিফল গ্রদম্॥ 
বিষ্কোঃ শিবন্ত বা! কু্্যাদালয়ে হরিজাগরম্। কুধ্যাদশ্বথমূলে বা তুলসীন|ং বনেষু চ॥ 
আপদগতে। যদাপ্যভে। ন লভেৎ সবনায় সঃ। ব্যাধিতো বা পুনঃ কৃুর্যযাদ্বিষোণর্নামাপমার্জনম্ ॥ 
উদ্ঘাপনং বিধিং কর্ত,মশক্তো। যো ব্রতে স্থিত: ব্রান্দণান্ স্োবয়েচ্ছক্তা ব্রতক্পুর্ণহেতবে 

অভাবে তুলসীনাঞ্চ পৃজয়েদৈফবং দ্বিজম্। সর্ববাভাবে ব্রতী কৃরধ্যাদ্ব দ্বণানাং গবামপি। 
সেবাং বা বোধিবটয়োব্র তসম্পূর্ণহেতবে ॥ 

স্কান্দে তত্রৈব।-_ অথ তত্র দীপদানমাহাস্ব্যম। 

কল্পকোটিসহম্রাণি পাতকানি বহুন্তপি। নিমেষার্ধেন দীপস্য বিলয়ং যাস্তি কার্তিকে 19৩৫ 

নাং জাগরণং নিত্যং রাত্রস্তাযামবিষয়কম্। বিজুর বিফুদারপ্যং প্রা বস্তীতার্থ: ॥ ৪২ ॥. 
কল্পকোটিসহত্রাণি ব্যাপ্য যানি পাতকানি। কৃত্বা ইতি পাঠে স্থিতান্তেতি শেষ; । ॥ বুনি 

সপ পাপ ৪ সি পম পপ সে আন সপ 5 পল পাস 

নিবেদন পূর্বক সেবন করেন, তিনি দিনে দিনে বদল প্রাপ্ত হন | ৪১। ব বদাপুরাণে 
কুষ্$সত্যভামাসংবাদে লিখিত আছে ষে, কার্থিক মাসে দান, জাগরণ, দীপদান এ তৃলসী- 
কাননরক্ষা! এই সকল কার্ধ্য করিলে মানব হরি-সারূপ্য লাভ করে। ৪২। আজীবন এইরূপ 
নিয়ম রক্ষ! করার বথ। দূরে থাকুক্, যাহার! কার্তিকমামে দিনত্য়মাত্রও এই নিয়ম রক্ষা 

করেন, তাহারা স্থরগণবন্দনীয় হন। 
অনন্তর কার্তিকব্রতের অঙ্গনমূহ। -উক্ত পুরাণেই লিখিত আছে, হরির উদ্দেশে জাগরণ, 

প্রাতঃন্নান, তুলসীসেবা, উদ্যাপন ও দীপার্পণ, এই সমস্ত কার্তিকমাসের কর্তবা ব্রত। ব্রতী 
জন কার্তিকমাঁসে এই পাঁচটা ব্রত সম্পাদন করিলে ভূক্তিমুক্তি-ফল লাভ করিতে পারেন। হুরি- 

মন্দিরে, শিবমন্দিরে, অশ্বথমূলে অথবা তুলসীকাননে হরিজাগরণ করিবে। আপর হইয়া 
্ানার্থ জন প্রাপ্ত না হইলে কিংবা ব্যাধিপ্রস্ত থাকিলে হরিনাম ঘার। আপোমান্জ ন :সলিলম্পর্শ) 
করিবে। ব্রতস্থ হইয়া! উদ্যাপন করিতে অক্ষম হইলে ব্রতসম্পূ্ণার্থ শক্তান্ুসারে ব্রাঙ্গণ ভোজন 
করাইতে হয়। কার্ডিকমাসে দীপদানে অক্ষম হইলে অন্তদত্ত দীপ উদ্দীপিত করিয়! দিবে কিংবা 
সংদ্বে সমীরাদি হইতে সেই দীপসমূহের রক্ষা বিধান করিবে । ভাহারও অভাব হইলে তুলসী, 
বৈষ্ণব ও দ্িত্বাতির অঙ্চনা করিবে । যদি তৎসমত্ভেরও অভাব হয়, তবে ব্রতমপ্পূর্ণার্থ ছিজ, 
গর অশ্বখ ও বটতরুর সেবা! করিবে | 

-জনন্তর দীপদান-মাহাত্থা ।স্্কন্দপুরাণে অক্ষ-নার্দসংবাদে লিখিত আছ্ছে, হিনি কোটি হজ 

_ গাতকে পাত কী.হইয়াও কার্ডিকমাসে হরিষন্দিরে নিমেযার্ডের জনও দীপ দান করেন, তিনি 

সপ আজ 
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কিঞ্চ।- শৃণু দীপন্য মাহাত্মং কার্তিকে কেশবপ্রিয়ম্। 
দীপদানেন বিপ্রেন্দ্র ন পুনজয়তে ভূবি ॥ 

রবিগ্রহে কুরুক্ষেত্রে নর্দদায়াং শশিগ্রহে। তৎ ফলং কোটিগুণিতং দীপর্দানেন কার্তিকে ॥ 

স্বতেন দীপকো যন্ত তিলতৈলেন বা পুনঃ। জ্বলতে মুনিশার্দ,ল অশ্বমেধেন ত্য ক্ম্। 

ম্ত্রহীনং ক্রিয়াহীনং শৌচহীনং জনার্দনে। সর্ব সম্পূরণতাং যাতি কার্তিকে দীপদানতঃ॥ ৪৪ ॥ 
তেনেষ্টং ক্রতুভিঃ সর্ব্ৈঃ কৃতৎ তীর্থাবগাহনম্। দীপদানং কৃতং যেন কার্তিকে কেশবাগ্রতঃ। 
তাব্দগজ্জণন্তি পুণ্যানি স্বর্গে মর্তে রসাতলে। যাবন্ন জলতে জ্যোতি; কার্তিকে কেশবাগ্রতঃ 18৫1 

শঁয়তে চাঁপি পিতৃভিগাথা গীতা! পুরা দিজ। ভবিষাতি কুলেংস্মাকং পিতৃভক্তঃ স্থতো ভূবি। 

কার্তিকে দীপদানেন বস্তোষয়তি কেশবম্। মুক্তিং প্রাপ্ন্যামহে নৃনং প্রসাদাচ্চক্রপাণিন: ॥ 
কিঞ্চ।- মেরুমন্দরমাত্রাণি কৃত্বা পাপান্যশেষতঃ | : 

দহতে নাত্র সন্দেহো৷ দীপদানাত্ত, কার্িকে ॥ 
গুহে ধায়তনে বাপি দীপং দদ্যাচ্চ কার্তিকে | পুরতো বান্থদেবন্ত মহাফলবিধাগ্িনঃ ॥ ৪৬ ॥ 

স জাতে! মানুষে লোকে ন ধন্তঃ স চ কীন্তিমান্। 
প্রদত্ত: কান্তিকে মাসি দীপো! বৈ মধুহাগ্রতঃ ॥ 

 হাত্ত্যপি বিবিধান্তগীতি বা । ৪৩॥ কুরুক্ষেত্রাদদৌ বিষয়ে রবিগ্রহাদৌ দানাদিন! যৎ ফলম্। 
মন্ত্রীনং জনার্দনে যৎ কর্ম তৎ। যত্বা জনার্দনে দীপদ।নত ইতি সধ্বন্ধং ॥ ৪৪ ॥ জ্যোতিঃ 
দীপঃ18৫॥ আয়তনে দেবালয়ে । বাস্থদেবন্য হুদেবন্ত পুরতে। দী দীপং দদ্যাং। মহাফনং বৈকুষ্ঠলোক প্রাপ্তি- 

_নিথিল পাতক হইতে উত্ভীর্ঘ হন। ৪৩। আরও লিখিত তত আছে, ৫ হে দ্বিজসত্তম ! কার্তিক 

মাসে হরিপ্রিয় দীপদানের মাহাত্ম্য বর্ণন করিতেছি, অবধান কর। এই মাসে হরিমন্দিরে 
দীপদান করিলে আর ধরাধামে পুনরাঁগমন করিতে হয় ন1। সুর্য গ্রহণ-কালে কুরুক্ষেত্রে এবং 
ন্দরগ্রহণে নর্খদাতীর্ঘে দানাঁদি করিলে যে পুণ্য হয়, কাহিক মাসে দীপদান করিলে তাহা! 

অপেক্ষা! কোটিগুণ পুণ্য উপাজ্জন করিতে পারে। যাহার প্রদপ্ত ঘ্বৃতদীপ বা তিলতৈগ্দীপ 

হরিমদ্দিরে গ্রজলিত হয়, হে খবিশার্দল ! সে বাক্তির অশ্বমেধ যজ্ঞ করিবার আবস্টক কি? 
কার্তিকমাসে হরিকে দীপদান করিলে মন্ত্রবঙ্জিত ও শৌচবজ্জিত কর্ম ও সম্পূর্ণ হয় | ৪৪। 
ধিনি কার্তিক মাসে হরির সম্মুখে দীপ দান করেন, নিখিল তীর্ঘনান ও নিখিল যজ্ঞ তৎ- 
কতৃক সম্পাদিত হইয়াছে জানিবে। যাবৎ কার্রিকমাসে হরির সম্মুখে দীপ গ্রজাপিত করিয়া 
দেওয়া না যায়, তাবৎকালই পুণ্যসমূহ স্বর্গ, মর্ত্য ও পাতালে গঞ্জন করিতে থাকে । ৪৫। 
হে তক্ষন্! পুরাকাল হইতেই পিতৃগণ এই গাথা গান করিয়া থাকেন যে, যদি আমাদের 
বংশে ভূমণ্ডলে এরূপ সম্ততি জন্মে, যে কার্ঠিকমাসে দীপ দান দ্বার! হরির গ্রীতি সমূৎপান 
করে, গাহা হইলে আমরা! জনার্দনের প্রসাদে অবস্ত মুক্তিভাগী হইব। আরও লিখিত; 

আছে, মন্দরগিরিসদৃশ অসংখ্য পাপ করিয়াও কার্তিকমাসে - দীপ: দান করিলেই নিঃসেহ 
নিখিল পাঁতকের বিমোচন হয়। কর্তিকমাসে হরিগৃছে বা তীহায় পুরোভাগে শীপান . 

শক 
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নিমিষার্ধার্থমাত্রেণ দীপদানেন কাণিকে | ন তৎক্রতৃশতৈঃ প্রাপ্যৎ ফলং তীর্থশতৈরপি ॥ 
সর্বাহষ্ঠানহীনোহপি সর্বপাপরতোইগি সন্। পূর্নতে নাত্র সন্দেহে দীপং দত্ব। তু কার্তিকে! 
তন্রাপ্তি পাতকং কিকিব্রিযু লোকেষু নারদ । যন্ন শোধয়তে দীপঃ ঝাণ্তিকে কেশবাগ্রতঃ ॥ 

_ পরতে! বাহুদেবন্ত দীপং দত্বা তু কার্থিকে। প্রাপ্মোতি শাবতং স্থানং সর্ববাধাবিবজ্জিতম্ ॥ 

ষঃ কুর্ধযাৎ কাত্তিকে মাসি কর্পুরেণ তু দীপকম্। খ্াদস্তাঞ্চ বিশেষেণ তন্ত পুণ)ং বমি তে॥ 
কুলে তশ্ক প্রস্থত। যে থে ভবিষ্যন্তি নারদ । সমত্তীতাশ্চ যে কেচিদেঘযাং সংখ্য। ন বিদ্যুতে । 

ক্রীড়িত্বা স্থচিরং কা'লং দেবলোকে যদৃচ্ছন়া । তে সর্ব মুক্তিমায়াস্তি গ্রসাদ।চক্রপাঁণিনঃ ॥ 

কিক।-. 

দ্যুতব্যাজেন বিপ্রেন্্র কার্তিকে কেশবালয়ম্। দ্যোতয়েদেষ! মহাঁভাগ পুনাত্যাসপ্তমং কুলম্ ॥ 
কার্তিকে দীপদানস্ত কুর্ধ্যাদেব। বৈষণবালয়ে। ধনং পুত্রে। ষশঃ কীর্তিবেতন্ত চ সর্বদা ॥ ৪৭ ॥ 
যথা চ মথনাতবহ্ছিঃ সর্ববকাষ্ঠেযু দৃশ্ুতে ৷ তথ! চ দৃশ্যতে ধর্শো। দীপদানে ন সংশয়ঃ॥ ৪৮॥ 

লক্ষণং তছ্বিধায়িন ইতি দীপদানমাহাত্মযং হচিতং ॥ ৪৬ ॥ নিমিষার্দার্দমাত্রেণ যত স্তাৎ ॥ ৪৭ | 

ইদানীং মাহাত্মযদ্বারৈব নিত্যতামভিপ্রৈতি যথেতি ভ্রিভিঃ॥ সর্বকাষ্ঠেযু স্থিতোহগি বহির্ষধা 
ম্থনাদেব দৃশ্ততে প্রকট! ভবতি, তথ৷ সর্ববকর্মযু স্থিতোইপি ধর্শো দীপদানে সত্যেব দৃশ্াতে, 
নান্তথা অত্র চ সংশয়ে! নান্তি ) অতো! দীপদানং বিন! সর্বধর্দো! বিফল; স্যাদিত্যর্থঃ | ৪৮॥ 

পচ সরি আরা 

করিলে মহাফল লাভ হয়। ৪৬। ধিনি কার্তিকমাসে কেশবের সম্মুখে দীপ দান করেন, 

তিনি ভূমগ্ডলে ধন্ত ও কীর্ভিশালী হইমা! অবতীর্ণ হুন। কার্ডিকে নিমেষমাআ ব 

নিমোর্ধ কালের জন্তও হরিমন্দিরে দীপ প্রদান করিলে যে পুণ্য অঞ্জিত হয়, শত শত যর 
দ্বারা বা! শত শত তীর্থসেবা ধারাও সে পুণ্য গ্রাপ্তির সম্ভাবন। নাই। সর্বাহ্ষ্ানরছিত ও সর্ব্ব- 
পাঁপে পাপী হুইয়াও কার্তিকমানে দীপদ।ন. করিলে নিঃসন্দেহ পবিত্র হইতে পারে । হে দেবর্ষে 
অ্িভৃষনে তাণৃশ কোন পাপ দৃষ্ট হয় ন।, যাহ! কার্তিকমাসে হরির সম্মুখে দীপদান ঘারা ধ্বংস 

না হয়। . হে তাপস! ধিনি কার্ধিকমাসে.হরির পুরোভাগে দীপ দান করেন, তিনি সর্ববাধা- 
রহিত নিতা-পদ লাভ করিয়া থাকেন। যে ব্যক্তি সম্পূর্ণ কার্তিকমালে বা কেবলমাত্র ঘবাদশী- 
দিনে সকপূরে দীপ অর্পণ করে, তাহার যে পুণ্য অজ্দিত হয়, তাহা বলিতেছি, অবধান কর॥ 
হে দবেবর্ধে! সক্ূুর দীগদান করিলে সেই দ্বীপদাতার বংশে যে সকল ব্যক্তি উৎপন্ন হইয়াছে, 
ভবিষ্যতে যাহারা! উৎপন্ন হইবে এবং যেদকল ব্যক্তি অতীত হইয়াছে ও যাহাদের নংখ্য। নাই, 
তাহার! সকলেই চিরদিন হ্বেচ্ছাবশে স্ুরধামে বিহার পূর্বক হরির কৃপায় মোক্ষ লাভ করে। 
শারও.লিখিত.আছে, হে হি্সসন্রম | কার্তিকমাসে দৃতক্রীতাচ্ছলেও হরিমন্দির আলোকিত 
করিলে ভদ্র! শ্বীয সপ্তকুল.পৰিতর হয়। যিনি কার্ডিকমাসে-হরিমন্দিরে দীপ. দান. করেন, ' 
'ভিমি;নিরত্তর ধন, সম্ভান, যগঃ ও কীর্ডিভাঙগী হন. ৪৭। কাষ্ঠ ঘর্বণ করিলে যেয়প 
তাহাতে দেখা বায, সেইরপ দীপ. দান. করিলেও: নিপন্মেহ ধর দুষ্ট হয়।-৪৮1 

৯৬৩ 



৬৬১৫৪ . প্রীহ্ীহরিভক্তিবিলাসঃ | - [ ১৬শ বিলাসঃ 

কিধ | 

নির্ধনেনাপি বিপ্রেন্জ কৃত্ব! €ব চাত্মবিক্রয়ম্। রা দীপদানস্ত যাবৎ কার্তিকপূর্ণিমা 1৪৯) 
বৈবে। ন স মন্তব্যঃ সংপ্রান্তে কার্ডিকে মূনে। যে! ন যচ্ছতি মৃঢাত্মা দীপং কেশবসক্মনি ৪৫০ 

নারদীয়ে প্ররুক্সাঙ্গদমোহিনীনংবাদে ।-- 

একতঃ সর্বদানানি দীপদ্দানানি চৈকত:। কার্তিকে ন সমং প্রো দীপাদে| চি শৃতঃ 14১ 
পাম্সে চ তত্রৈব।-- 

কার্ডিকেহখগুদীপং যো দদাতি হরিসন্গিধৌ। দিব্যকাস্তি-বিমানাগে রমতে স হরেঃ পুরে 1৫হ। 
স্কান্দে তত্রৈব।-__ অথ তত্র পরদীপগ্রবোধনমাহাস্ব্যম্। | 

পিতৃপক্ষেই্সদানেন জ্যোষ্ঠাধাঢ়ে চ বারিণা। কার্তিকে তৎ ফলং পুংসাং পরদীপপ্রবোধনাৎ ॥ 

বোধনাৎ পরদীপন্য বৈষ্বানাঞ্চ সেবনাং। কাত্তবিকে ফলমাপ্রোতি রাজনুয়াশ্বম্ধয়ো; ॥৫৩1 

দীয়মানস্ত যে দীপং বোধয়স্তি হরেগহে। পরেণ নৃপশার্দ,ল নিস্তীর্ণা যাতনা ॥ ৫৪ ॥ 

ন তপ্তবতি বিপেন্ত্র ইঞ্টেরপি মহামখৈঃ ৷ কার্তিকে যৎ ফলং প্রোক্তৎ পরদীপ প্রবোধনাৎ। 

একাদশ্যাং পরৈর্দত্তং দীপংপ্রজাল্য মৃষিক1। মাহুষ্যং ছুক্সভং "প্য পরাং গতিমবাপ সা 8৫৫ 

আত্মবিক্রয়ং কৃত্ব! বেতনাদিকং কৃহাণি ॥9৯॥ বৈষ্ণবানাং চৈতদা বশ্ত কমিত্যাই বৈষ্ণব ইতি 1৫০ 
এত কর্মন্বয়ং সমং ন প্রোক্তং ব্রন্ধা্দিভিঃ ॥ ৫১ ॥ অখগুদীপো। রাত্রিং দিনমবিচ্ছে:দন যে! 

অলতি তং ॥ ৫২॥ অস্ত্র তাবদন্দীপদানমাহাত্মযং কার্তিকে পরদীপপ্রবোধনেনাপি রুতার্থত্া 

স্যাদিত্যাহ পিতৃপক্ষ ইতি পঞ্চভিঃ ॥৫৩| পরেণ দীয়মানং 4৫87) তৎফলং সাক্ষান্দ ইমেবাস্তীত্যাহ 

একাদগ্ডামিতি। অয্মমিতিহাদশ্চ পাম্সে কার্তিকমাহাত্মো প্রসিদ্ধ এব ॥ ৫৫ । 

আরও লিখিত আছে,হে দ্বিজসত্তম ! ধনহীন হইলেও আত্মবিক্রয় দ্বার! কার্তিকী পৌর্ণমাসীতে 

দীপ গ্রান করিবে ।৪৯। হেখষে! কার্ভিকমাঁনে হরিমন্দিরে দাপদান ন। করিলে সেই 
মুর্খ বৈষব বলিয্না পরিগণিত হইতে পারে না। ৫০। নারদপুরাণে রুল্সাহগদমোহিনী-সংবাদে 

লিখিত আছে, একদিকে নিখিল দান এবং অন্ত ধিকে কার্তিক-দীপদান স্থাপন করাতে 

উহা তুল্য ন হুইয়৷ দীপদানই গুরুতর হইল ।৫১। পক্মপুরাণে পূর্বোক্ত স্থলেই লিখিত 
আছে, যিনি কার্তিকমাসে জনার্দীনের সমক্ষে অখণ্ড ( অহোরাত্রব্যাপী ) দীপ প্রদান করেন, 

তিনি উর, বিমানে আরোহণ পূর্ববক হুরিধামে গিয়া! ক্রীড়া করেন ।৫২। 
তঃপর পরদীপ-প্রবোধন-মাহাত্ম্য বর্ণিত হইতেছে ।-স্বন্দপুরাণে রন্ষনারদ-সংবাষে 

কর পিতৃপক্ষে অল্নপদান করিলে এবং জ্যেষ্ঠ বা আষাঢ়মাসে সলিলদান করিলে যে 

গুণ] হয়, কার্তিকমাসে (হরির উদ্দেশে প্রদত্ত) পরদীপ উদ্দীপিত করিয়া দিলেও সেই ফল 
লাত করিতে পারে । কার্ডিকমাসে পরদত্ত দীপ উদ্বোধিত করিয়! দিলে এবং বৈঞবের শুঞ্রষ! 

রুরিলে রাজনুয়ফল ও অশ্বমেধ-জনিত পুণ্য প্রাপ্ত হয়া যায় ।৫৩। হে বাজশার্দুল! ক্ষার্জিকদালে . 
হরিমন্দিরে জগ্ কর্তৃক প্রদত্ত দীপ উদ্দীপিত করিয়া দিপে আর যামী যত্রণ ভোগ. কছিতে 
হয় ন।। *€ . হেছিজসতম! কার্থিকমাসে পরদত্ব দীপ উদ্বোধিত করিয়! ছিলে যে ফল হর. 



১৬খ বিলাস: ] জীস্রীহরিউকি বিলাসঃ। ১০৫৫ 
স্কান্দে তত্রৈব। _ অথ শিখরদীপমাহাক্মাম্। 

যদ যদ! ভাসয়তে দীপকঃ কলমোপরি। তদ| তদা মুনিজেষ্ঠ ভ্রবতে পাপসঞ্চয়ঃ ॥ ৫৬ ॥ 

যো দদদাতি ছিজাতিভ্যে। মহীমুদধিমেখলাম্। হরেঃ শিখরদীপন্য কলাং নাহতি ঘোড়শীম্। 

যে! দদাতি গবাং কোটিং ক্ষীরসংযুতাম্। হরেঃ শিখরদীপন্ত কলাং নাতি যোড়শীম্ ॥ ৫৭ ॥ 

সর্বন্বদানং কুরুতে বৈষ্বানাং মহামুনে । কেশবোপরি দীপস্ত কলাং নার্থতি যোড়শীম্ 1৫৮ 
কিঞ্চ । ধঃ করোতি পরং দীপং মূলে নাপি মহামুনে। শিখরোপরি মধো চ কুলানাং তারয়েচ্ছতম্॥ 
বিমানং জ্যোতিষ দীপ্ত যে নিরীক্ষস্তি কার্তিকে। কেশবস্ত মহাভক্তা! কুলে তেষাং ন নারকী॥৫৯ 

দিবি দেবা নিরীক্ষন্তে বিষুদীপ গ্রদং নরমূ। কদা ভবিষ্যত্যম্মাকং সঙ্গম: পুণ্যকর্্মণ! | 
কার্তিকে কার্তিকীং যাবৎ প্রাসাদ্োপরি দীপকম্। যো! দবাতি মুনিশ্রে্ঠ তসোন্তরত্বং ন দুল্প ভম্/৬* 

কলসো যঃ প্রাসাদোপরি ভালয়তে দিশঃ প্রকাশয়তি। ম্বা্থে বা ইন্ ভাবত ইত্যর্থ: ॥ ৫৬|। 

কলাং অংশং নাহতি তৎসদৃশমপি ফলং নাপ্লোতীত্যর্থঃ। এবমগ্রেপি ॥ ৫৭ ॥ ৫বঞ্চবানাং 
বৈঞ্ণববেভাঃ॥ ৫৮1 অস্ত্র তাবচ্ছিখরদীপস্য দানমাহাজ্মং তদ্র্শনাদপি কৃতার্থতা স্যাদিত্যাহ 

বিমানমিতি ॥ কেশবশ্ বিমানং বিমানবদ।কাশগমুচ্চতরং প্রাসাদমিতার্থঃ ॥ ৫৯ ॥ অতএব 
দিবি স্থিতা নিরীক্ষত্তে। পুণ্যকর্ণ। দীপদানেন নরেণ সহ ॥ ৬*॥ 

ইষ্টাদি মহাষজ সাধনেও মে ফল লাভের সপ্ভাবন! নাই। কোন মু মুষিক! একাদশী-দি নিবি অন্তত 

দীপ উদ্দীপিত করিয়া দরিয়ছিল বলিয়! ছুপ্রাপ্য নঙ্ধন্ম প্রাপ্ত হয় এবং অস্তিমে পরম! গতি 

লাভ করিয়াছিল। ৫৫। 

. অনন্তর শিখরদীপ .মাহাত্্য কখিত হইতেছে.।-স্বন্দ পুরাণে ত্রহ্মনারদ-সংবাদে লিখিত আছে, 
হে তাপসপ্রবর ! হর়িনিকেতনের উপরিস্থিত কুত্ের উপর দীপ বত দিক আলোকিত করে, 

ততই পাভকরাশি দ্রবীভূত হইয়া যায়। ঘবিজাতি*করে আসমুদ্র বহ্মতী দান করিলে যে ফর 

হয়) তাহা! জনার্দীনের খিখরদীপদানজনিহ ফলের ষোড়শ ভাগের৪ সদৃশ নহে। 
€কোটিসংখ্য সবল! পয়ন্থিনী ধেছু দান করিলে যে ফল হয়, তাহ। হরির শিধর-দাঁপদানজনিত 

. কলের যোড়শ ভাগের এক ভাগের 9 দদৃশ নহে। ৫৭ হে মহর্ষে | বৈষ্ণবগণকে সর্বস্থ অর্পণ 

করিলে যে ফল হম, তাহা! কেশবের শিখরদীপ-দান-জনিত পুণ্যের ষোড়শাংশের একাংশের ৪ 

'লমৃশ.নহে। ৫৮। আরও লিখিত আছে। হে মহর্ষে! মুল্য গ্রহণ পূর্বক শিখরদীপ বা হরি- 
- লিক্ষেতনমধ্যে দীপ দিলেও শত কুল পরিত্রাণ প্রথথ হইতে .পারে। হে ধিজনত্রম! শিখর- 

 ঈীপ-নানের মাহাত্ম্য দুরে থাকুক, ভক্তিমান্ হইয়! কার্তিক মাসে একমাত্র জ্্োতিঃ দ্বারা 
'সমুষ্টানিত বিমানতুল্য হরিমন্দির দেখিলেই সেই দর্শকের বংশে কেহ নরকে গমন করে না। 

বিরিহবিহন্সির়ে দ্ীপদ্ধান করেন, স্থরপুরবাসীরা তাহাকে এই জানে দর্শন করেন যে, কবে 
এই পুপার!নের সহিদ্ধ আমাদিগের মিলন হইবে? হে তাপস প্রবর | কার্তিকমাসে পৌর্মানী 

যাকং. ফিয়ন্মিরের. টিরনিজ ৮ বান. করিলে সেই দাতার পঙ্গে ইনরপদ-প্রাণ্ডিও 

ছয়নিনহেও ৪53... 



১০৫৬ ীন্রীহরিভক্তিবিলাসঃ | [ ১৬শ বিশাস । 

স্কান্দে তত্ব ।--. অথ তত্র দীপমালামাহাত্থাম্। 

দীপপঙ.ক্েশ্চ রচনাং সবাহ্াভান্তরে হরেঃ। বিষ্কোবিমানে কুরুতে স নরঃ শঙ্খচক্রধূক্ ।৬১1 

দীপপঞ্.ক্রেশ্চ রচনাং কুরুতে কেশবালয়ে । তক্যা্য়ে প্রসুতানাং লক্ষাণাং নরকং ন হি ॥ 

বিষোবিমানং দীপাঢ্যং সবাহাত্যস্তরে মুনে। দীপন্যোতকরে মার্গে তেন প্রাঞ্ধং পরং ৪ [৬২ 

ভবিষ্যে চ।-_ 

যঃ কুরধ্যাৎ কার্তিকে মাসি শে।ভনাং দীপমালিকাম্। গ্রবোধে চৈব দ্বাদশ্যামেকাদস্াৎ বিশেষভঃ। 

ূধ্যাযুতপ্রকাশস্ত তেজসা ভাসয়ন্ দিশ:। তেজোরাশি-বিমানস্থো! জগছুন্দ্যোতয়ংস্বিষা। 

যাবৎ প্রদীপসংখ্যা তু দ্বতেনাপূর্য্য বোধিত1। তাবঘর্ধসহম্াণি বিষ্ণলোকে মহীয়তে ॥ ৬৩ ॥ 
অথ আকাঁশদীপমাহাত্মযম্। 

পান্মে তত্ৈব।-_ 
উচ্চৈঃপ্রদীপমাকাশে যে! দদ্যাৎ কার্তিকে নরঃ। সর্ববঃ কুলং সমৃহ্ধত্য বিষুমলোকমবাপুয়াৎ ॥ 
বিষুরকেশবমুদ্দিশ্ত দীপং দগ্যাত্ড, কার্তিকে। আকাশস্থং জলস্থঞ্চ শৃণু তন্যাপি যৎ ফলম্ 

ধনং ধান্তং সমৃব্ধিশ্চ পুত্রবানীশ্বরো গৃহে । লোচনে চ শুভে তন্ত বি্বানপি চ জায়তে ॥ ৬৪ । 

কিঞ্চ।-- ৃ ৃ ঞ 

বিপ্রবেশ্ন যে! দগ্যাৎ কার্তিকে মাপি দীপকম্। অগ্নিষ্টোমফলং তন্ত প্রবদস্তি মনীষি1 ॥ 
চতুষ্পথেষু রথ্যান্থ ব্রাহ্মণাবসথেযু চ। বৃক্ষমূলেষু গোষ্ঠেযু কান্তারে গহনেষু চ। 

দীপদানাদ্ধি সর্ববজ মহাফলমবাপু,য়াৎ ॥ ৬: 

সবাস্থাভ্যন্তরে বিমানশ্য বহিরন্তশ্চেত্যর্থঃ| শঙ্খচক্রধৃক্নারূপ্যং প্রারপ্পোতীত্যর্থ; ॥ ৬১ ॥ 

দীপাঢ্যং যেন কতমিতি শেষঃ ॥৮২। বোধিত! প্রজালিতা। বোধিতানাং প্রন্দীপানাং যাবতী 
সংখ্যা ইত্যর্থ; ॥ ৬৩। 

অস্তাপি ধ ফলং তৎ শৃণুত। ভো বিপ্রাঃ ॥ ৬৪। এবমাকাশে জনদ্দীপদানমাহাত্মাং লিখিত! 
অনন্তর দীপমালা মাহাত্মা ।__ক্বন্দপুরাণে ব্রদ্ম-নারদসংবাদে লিখিত আছে, বিষুঃমন্দিরের 

মধ্যে ও বহির্দেশে দীপমালা রচন! করিলে হরিসারূপ্য লাভ হয়। ৬১। হরিমন্দিরে দীপমাল! 

রচনা করিলে সেই রচকের কুলজ শত লক্ষ পুরুষকেও নারকী হইতে হয় না। যিনি হরিবিমা- 

নের অভ্যন্তরে ও বহির্ভাগে দ্ীপমাল! প্রদান করেন,তিনি সেই দীপালোকফিত পথে হরির পরম 
পদে গমন করিয়া থাকেন। ৬২। ভবিষাপুরাণে পিখিত আছে, ধিনি কাঠিক মাসে বিশেষতঃ 

হরির উত্থানসময়ে ঘবাদশীতে অথবা একাদশীদিনে মনোহর দীপপঙ.ক্তি রচনা করেন, ডিনি 
আদিত্যাধুততুণ্য প্রভাশ।লী হইয়৷ তেজোথার। চতুর্দিক্ প্রদীপিত্ত করত তেজঃপুঞ্রবান্ বিষানে 
অধিষিত হইয়া নিজকান্তি সমূহ দ্বার! জগৎ সমুদ্ভাসিত করেন। সেই বাক্তি ঘ্বতযোগে বঙসংখ। 
দীপ প্রজাণিত করেন, দীপসংখ্যাহসারে তত সন্তরবর্য বিহার করিয়! থাকেন । &৩1 .. .... 

অনন্তর আকাশদীপ-মাহাত্থয। _পদ্মপুরাণের পুর্বোক্ স্থানেই লিখিত .আছে।কার্ডিকথা - 
-গগনতলে উচ্চভাবে দীপ দিলে স্বীয় নিখিল কুল পরিআশ পূর্বক হয়িধাম প্রা হর জারির. 



১৭শ বিলাসঃ |] শ্ঞ্ীহয়িভক্তিবিলাঃ। ১৪৫৭ 

৪ আকাশদীগদ্ানমন্তঃ 

তত্রৈব।-_ ৃ 
দামোদরায় নভসি তুলায়াং লোলয়] সহ। প্রদীপত্তে গ্রষচ্ছামি নমোইনগ্থায় বেধনে ॥ ৬৯॥ 

| অথ দেশবিশেষে কান্তিকমাহায্ম্যবিশেষঃ। 

পাম্পে তঅ্ৈব।-- 
ষ্ত কুত্রাপি দেশে ষঃ কার্তিকঃ শ্নানদ(নত: । অগ্নিহোত্রমমফলঃ পৃজায়াঞ্চ বিশেষতঃ | 

কুরুক্ষেত্রে কোটি গুণে! গল্গায়াঞ্চাপি তৎসম: | ততোংধিকঃ পু্করে সাাদ্ারকায়াঞ্চ ভার্গব। 
কৃষ্ণসাগোক।দে! মাসঃ পৃজানানৈশ্চ কার্তিকঃ ॥ ৬৭। 

অন্তাঃ পু্ধযস্তৎসমান| মূনয়ো মথুরাং বিনা । দামোদরত্বং হি হরেস্তত্রৈবাসীদঘতঃ কিল ॥১৮| 

মথুরায়াং ততশ্চোর্জে বৈকুষ্ঠ্রীততিবর্ধনঃ। কার্তিকে মথুরায়াং বৈ পরমাবধিরিষ্যতে ॥ ৬৯ 

আদিশবলিখনেন গৃহীতং ্রাহ্মণগৃহাদে৷ দীপদানমাহাত্মাং লিখতি বিপ্রেতি ্বাত্যাং। রথ্যান্ক 

রাজমার্গেযু ॥ ৬৫। 

তুলায়াং কার্তিকে। লোলয়া লক্ষ্যা। ঘদ্বা জক্ম্যংশকত্বাভি প্রায়েণ প্রেমবিশেষেণ বা 
চঞ্চলয়া, অকারগ্র্লেষেণ বা ধীরয়। প্রীরাধয়া সহ সহিতায় ॥ ৬৬ | 

ভার্গব হে শৌনক | দ্বারকায়াঞ্চ কৃষ্ণসালোকযদঃ ॥ ৬৭॥ হে মুনয়ঃ ! অন্ত1 অযোধ্যাদয়ঃ। 
তত্র মধ্রায়াংকািকে চ 1৬৮ বৈকুঠে রক প্রীতি; প্রেমা তন বর্ধন; অতিশয়েনোৎপাদক)। 

মাসে হরির উদ্দেশে গগনপটে অথবা মলিলমধ্যে দীপ দান করিলে যে পুণ্য অঞ্ডিত হয়,তাহা 
অবধান কর। এই প্রকারে যিনি দীপ দান করেন, তিনি ধন-ধান্তবান্, সমৃদ্ধিশালী, পুন্্রবান 
ও সর্বৈশ্ব্ধ্যসম্পন্ন হন এবং তদীয় নেত্রযুগল কল্য।পময় হয় ও তিনি বিদ্বাগ্ হইয়া ভূমগুলে 

. অবতীর্ঘ হইয়া! থাকেন ।৬৪। স্থধীগণ বলিয়াছেন যে, কার্তিক মাসে দ্বিজ-গৃহে দীপ দান করিলে 
' অন্নিষ্টোমফল প্রা হইতে পারে। চতুষ্পথ, রাজপথ, ছিজনিকেতন, তক্ুমূল, গোষ্ঠ, কাস্তার 

(দুর্গম পথ ) ও গহন ( দুত্রবেশ স্থল ) এই সমস্ত স্থানে দীপ দিলে মহাফল হয়। ৬৫। 

, অনন্তর আকাশদীপদানমন্ত্র।--হে জনার্দন ! কাঠিকে গগনপটে লন্মীমঘিত তোমাকে 
দ্বীপ অর্পণ করিতেছি; তৃমি অনন্ত ও তুমিই বিধাতা, তোমাকে প্রণাম। ৬৬। | 

'অনস্তর দেশভেদে কাণিকমাসের মাহাম্্য ।-পদ্মপুরাণের পূর্বোক্ত স্থলেই লিখিত আছে, 

যে কোন স্থলে হউক্, কার্তিকমাসে ন্নান ও দান করলে অগ্নিষ্টোম-সদৃণ এবং পৃজা। করিলে 

তাহা অপেক্ষা, অধিকতর ফল হয়। সাধারণ স্থল অপেক্ষা কুরুক্ষেত্রে কোটিগুণ, জাহ- 

ষীতে তৎসদৃশ, পুঙ্করে তাহ! অপেক্ষাও সমধিক ফল হয়। হে শৌনক ! কার্তিকমাসে ঘবারকায় 
জানঘানাহি করিলে হরিসালোক্য প্রাপ্ত হওয়া! যায় । ৬৭| হে খবিগণ! মথুরা ব্যতীত অযো- 

এধ্যাদি ঘপরাপরূ-পুরীসমুহ. উদ্ত ফলের সদৃশ ফর দেন। কিন্তু মধুর! সর্বাপেক্দ। সমধিক ফল- 

রঃ “বার এক্ন না এ হখুরাতে হরির দামোদরত্ব প্রকাশিত হয় । ৬৮) কার্তিকমাসে মধুরানগরে 

স্পা 

রে রা. অসি 



১০৫৮ শঞজ্হরিভভ্তিবিলানঃ । [ ১শ বিলাসঃ। 

ষথ! মাথে প্রয়াগঃ স্তাতৈশাখে জান্বী বথ!। কার্তিক মধুর! সেব্যা ততোৎকর্ষপরো! ন হি ॥৭84 
মথুরায়াং নরৈরঞ্জে ্গাত্ব! দামোদরোহষ্চিতঃ। | 
কষ্ণরূপ। হি তে জেয়! নাত্র কার্ধ্যা বিচারণা ॥ ৭১॥ 

দুর্লভঃ কাহিকো বিপ্র মথুরায়াং নৃণামিহ। বহাচ্চিতঃ স্বকং রূপং ভক্তেভ্যঃ সংগ্রযচ্ছ তি | 

ভূৃক্তিং মুক্তিং হরিদগ্ঠাদর্চিতোইহন্যত্র সেবিনাম্। ভক্তিণ ন দদাত্যেষ যতো বশ্তকরী হবেঃ ॥ 

সা'ত্ঞস! হরে্ডক্তিলভ্যতে কার্টিকে নরৈঃ। মথুরায়াং সদপি শ্রীদামোদরপৃজনাং ॥ ৭২ ॥ 

ন্ত্রব্যবিহীনঞ্চ বিধিহীনঞ্চ পূজনম্। মন্ততে কার্তিকে দেবে! মথুরায়াং সদর্চনম্॥ ৭৩। 
যন্য পাপন্ত যুজ্যেত মরণাস্তা বিনিষ্কৃতি:। তচ্ছদ্ধযর্থমিদং প্রো প্রায়শ্চিত্ত সথনিশ্চিতম্। 

| কার্ত্িকে মথুরায়াং টব শ্রী্ামোদরপৃজনম্ ॥ ৭৪ ॥ | 
কার্ডিকে মথ্রায়াং বৈ পুজনাদদর্শনাহ্ব,বঃ। 

: শীত্রং সংপ্রার্ধবান্ বালো ছুল্ল'ভং যোগতৎপরৈঃ ॥ ৭৫ ॥ 

অত্তএব পরমাবধিঃ ফলে পরমকাষ্ঠাং প্রাপ্ত। ইতার্থ; 1১৯1 ততঃ কার্তিক মথুরাসেবনাহ। 

বিসর্গলোপেইপি সন্ধিরার্ধঃ। তথেতিপাঠেহপি স এবার্থঃ॥ ৭*॥ নরৈর্ধৈঃ | কৃষ্ণং রূপয়স্তি 

পশ্যন্তীতি তথ! তে। যত্ধা কৃষ্চবং পুজা! ইতি ভাব: যদ্বা তৎসারপাং প্রাপ্ত ইতি জেয়া 
'ইত্যর্থঃ ॥ ৭১৪ অন্থত্র শ্রীমথুরাব্যতিরিক্তস্থানে। সেবিনাং অর্চনাদিকারিণাং তেভাঃ ॥ ৭২ 

'সঙ্চ যথাকথপ্চৎ পুজনেন সিধ্যেদিত্যাহ মন্ত্রেতি ॥ ৭৩॥ নচাত্র কথঞিৎ পাপে জাতে২পি 

প্রায়শ্চিত্তান্তরাপেক্ষেত্যাহ যস্যেতি সার্ধেন ॥ ৭৪॥ তং ফলঞ্চ ন কেবলং শাস্ধগ্রমাণকৎ, কিন্ত 

মাক্ষাদনূভব প্রমাণকঞ্চেত্যাহ কার্তিক ইতি। বৈ প্রদিদ্ধো। যোগতৎপরৈঃ মনকািভিরপি 
ছু ভিৎ শ্রীভগবদ্দর্পনং বালোইপি শীত্রমেব মামপঞ্চকেন সমাক্ প্রকর্ষেণ আগুবান্ লেভে 1৭8 ॥ 

আধিক্য আছে :৩৯। যেরূপ মাথে প্রয়াগ ও বৈশাখে গঙ্গ। আরাধনীয়া, সেইক্সপ কার্তিকে 

মধুধার.উপাসম! করিতে হয়, তৎসদৃশ আর উৎকর্ষ নাই।+*। ধাহার! মথুরাতে কার্তিকমাসৈ 
্ান পূর্ব দামোদরের পুজা করেন, তাহার! নিঃসন্দেহ কৃষসদৃশ। ৭১1 হে ঘিজ! মেখানে 
্রীহরি পুঁজিস্ হইয়া ভক্তগণকে [নিজ রূপ প্রদান করেন সেই মথুরাপুরী কার্িকমাদে মানব" 

গণের পক্ষে অতীব ছৃপ্রাপ্য। শরীক মথুরা ব্যতীত অন্তত্্ পুজিত হইয়া সেবকগণকে ভূক্তি- 

মুক্তি-ফল অর্পণ করেম সতা,বিস্ত ভক্তি সমর্পণ করেন না,কেন না, ছক্তিই শ্রীহরিয় বশ্যকরী 

অর্থাৎ ভক্তি দ্বারাই প্রীহরি বশীভূত হম। পরস্ত বাহার! কার্তিকমাসে মুর! পুরীতে এররার- 

মা হরিয় পৃজা! করেন, তাহারাই সুখে হরিভি প্রা্থ হইতে পারেন 1৭২. হে .তিজ! 

'ক্বার্ডিষ্মাসে মথুরাতে মন্তরঞঙ্ছিত, ভ্রব্যবন্্রত ও বিধিবঙ্দিত পৃজাকেও ভ্ীহরি সদর্চন 

: বলিয়া গ্রহণ করেন। ৭৩। মরপাস্ত যাবৎ যে গাতকের প্রায়শ্চিত্ত, তদ্বিশুহাধ কার্তিকাসে 

'ধ্রাপুরে 'প্রীহরির পূজ! করিবে, তাহ হইলেই উহা! নিঃসন্দেহ পরম. .প্রায়শ্চিত 'রলিয়া গণ্য 
হয়? %৪। প্রব শিশু হুইঘানও কার্তিকমাসে মথুরাপুরে হরির পুজ! করত জগ (গঞ্চ আলজধো) 

ঝোগনি সনক্ষা্ি মহাতাগণের ছয় ত তগবং-সাক্ষাৎকার লাভ করিযাছিলেন:৭৯৫।।কুজগে 
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সুলতা মধ্,রা ভূমে প্রত্যবং কার্ধিকম্তখা। তথাপি. সংসবস্তীহ নরা সূঢ়া ভবাম্ব,ধো॥ ৭৬ ॥ 

কিং যঁজৈঃ কিস্থপোভিশ্ তীর্থৈবন্ধৈশ্চ সেবিতৈঃ॥ 
কার্ধিকে ম্থুরায়।ঞ্চেদচ্চাতে রাধিকাপ্রিয়ঃ ॥ ৭৭ ॥ 

যানি সর্ববাণি তীর্থানি নদ। নগ্যঃ সর়াংসি চ। কার্দিকে নিংসন্তাত্র মাথুরে সর্ববম গুলে ॥ 
কার্তিকে জন্মসদনে কেশবস্ত চ যে নরা:। সৎ প্রবিষ্টা: প্রীকষণং তে যাস্তি পরমব্যয়ম ॥৭৮1 
পরোপহাসমুদ্দিন্ত কার্তিকে হরিপৃজ1|| মথুরায়াং লভেম্তক্্যা কিং পুনঃ শ্রদ্ধয়া৷ নরঃ ॥ ইতি।৭৯ 
ইখং কািককত্যানি ব্যক্তান্তেব স্বতোইভবন্। তত্র কিঞ্িদ্বিশেষেণ তদ্বিথিলি ধ্যতেইধুনা 8৮০1 

অথ কার্তিককৃত্যাবিধি; 1 

ততোপক্রমকালঃ। 

শ্রীকঞ্চসত্যাসংবাদীয়কার্টিকমাহাত্মো ।-- 
আশ্বিনন্ত তু মাসন্ত ঘা শুকলৈকাদশী ভবেং। কার্তিকস্ত ব্রতানীহ ভন্তাং কুর্্যাদতগ্ত্রিতঃ ॥ 

নিত্যৎ জাগরণায়াস্ত্ে যামে রা্রেঃ সমুখিতঃ। 
শুচিভূর্বা প্রবোধ্যাথ স্তোত্ৈনশীরা জয়েৎ প্রভূম্ ॥ ৮১ ॥ 

কপয়া তদধিমুখান্ শোচন্লিবাহ স্থলভেতি পঞ্চভি: | ভূমৌ ভারতে বর্ষে মধ্যদেশান্তর্বর্তিকাৎ 4৭৬1 
যজ্ঞাদি-কলঞ্চ তেনৈব দিধোদিত্যাহ কিমিতি | রাধিকাপ্রিক়ঃ শ্রীদামোদরঃ ॥৭৭ ॥ কার্িকেহন্ত্র 
গমনঞ্চ বিফলমেবে ঠ্যাপয়েনাহ যাঁনীতি। অস্ত্র তাবৎ সমস্ত-মথুরা-সেবনং শ্রীধামোদরপুজনং বা 

ঞভগবজ্জন্নস্থান এবেশম[ ধেণৈব শ্রীবৈকূঠলোক প্রাপ্তিরিত্যাহ কার্ঠিক ইতি ॥ ৭৮ ॥ তত্রাশক্তৌ 
' চ হস্ত কুত্রাপি শ্রীমখুরামধ্যে প্রীকষ্চপু জাভাসেনাপি ছু্'ভং লভত ইত্যাহ পরোপেতি। অত্র 

চেতিহাসম্তত্রৈব খ্যাত; । বখ|-ধুত্রকেশনামা! মহাপাতকী রাজক্ুমারঃ পিত্র। বিবাসিতো 
দ্থ্যবৃত্তা। ক্রুমেণ বৃন্দাবন গতো। মথুরা পুরধ্যাং চৌধ্যার্থং গতে। বেশ্ঠ।র তস্তৎপ্রীতো বুন্দা বনাস্তর্ব্তি- 
ভগবৎপর-সত্য বতাখ্য-বি প্রচেষ্টিতমুপহলন্ প্রভাতে রাজপুরুষৈঃ প্রাপা হতে! ধর্্বরাঞজেন বনু 

(মৃৎকুতত্ত্া দত প্রকান্ঠ বৈকৃঠলোকং গত ইতি ॥ ৭৯। ইখং মাহা ম্যাদি-লিখন-প্রকারেণ। 
অতশ্চ পূর্র্বলিখিতন্তন্ান্তপি কার্ভিককুত্যানি জেয়ানীতি ভাবঃ ॥ ৮*॥ 

মথুর! সলভ, প্রতি বর্ষে.কার্তিকমাসও সুভ, কিন্ত হায়! সুঢ়তা৷ নিবন্ধন মানবগণ নংসার- 
নযুজে নিপতিত হইতেছে । ৭৬।. কার্তিকমাসে মথুরাতে শ্রীহরির পুজা! করিলে আর যজ্ঞ, 
তপঃ ও অপরাপর .তীর্থ-সেবনে কি আমস্তক ?। ৭৭। কার্তিকমাসে মথুরাপুরীতে নদ, নদী ও 
ময়োব্রাদি সবস্ত তীর্থ অধিষ্ঠিত হন। কার্তিক মাসে শ্রীহরির জন্মস্থান মথুরাতে একবারমা 
প্রবেশ করিলেই পরম নব্য হন্সিকে.লাভ করিতে পারে ।৭৮। কার্তিকমাসে মণুরাতে কৃষ্ণের. 
আর্চিব! কতা দূরে খবাকুকু,তথায় এ মাসে কঙার্চককে দেখিয়া উপহাল করিয়াও বখ ন (ধুয়কেশ 
নাম! রানপুত্র) ছুশ্রাপ্য পদ প্রাপ্ত হইাছে,তধন তৃক্রিমান্ হৃইয়। শ্র্ সহকারে অর্ন। করিলে 
ঘু.কি, হয়, তাহা বর্গন.কর। বাহুল্য । ৭৯1 এইরূপে কার্ভিকরুত্ঃ ্বতঃই বা হইয়াছে: | 

আগুন! তন্মধ্যে যে কিছু বিপ্রেয জাতে, তাহ! বর্ণি্ভ. হইছে & ৮০... 
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নিশম্ বৈষ্ণবান্ ধর্্ান্ বৈষবৈঃ সহ হর্ধিতঃ। 

কৃ্বা গীতাদিকং 'গ্রাতর্দেবং নীরাজয়েৎ, প্রতৃম্ ॥ ৮২. . » 
নস্ভাদে৷ চ ততো! গত্থাচম্য নক্গয়মাচরেৎ। প্রতুং প্রার্থ্যাখ তন্মৈ চ দণ্তাদর্ঘযং যথাবিধি ॥ ৮৩ ॥ 

তত্র স্জমন্্ঃ। 

কার্ডিকেংহং করিষ্যামি প্রাতঃানং জনার্দান । 
প্রীত্যর্থং তব দেবেশ দামোদর ময়! সহ ॥ ৮৪ ॥ . 

অথ প্রার্থনামন্ত্ঃ | 

তব ধ্যানেন দেবেশ জলেহশ্মিন্ স্গাতুমুদ্ততঃ | 
ত্বতপ্রপাদাচ্চ মে পাপং দামোদর বিনগ্ততু ॥ 

অথ অর্ধ্যমন্ত্ঃ। 

ব্রতিনঃ কার্তিকে মাসি স্বাতন্য বিধিবন্মম ॥ দামোদর গৃহাণারধ্যং দন্জেন্নিহ্ধন ॥ . 

নিত্যে নৈমিতিকে কৃৎঙ্গে কার্তিকে পাপশোধণে । 

গুহাণার্ধ্যৎ ময় দত্তং রাধয়। সহিতে। হরে ॥ 

তিলৈরাণিপ্য দেহং স্বং নামোচ্চা রণপুর্ববকমূ। নাত স্ববিধিন। ্ববিধিন| সন্ধ্যামুপান্ গৃহমাজেৎ ॥৮৫॥ 

কার্তিকে শেষবামজ্জাগরণন্ত মাহাস্ময- 'বিশেষোক্তেন্তদত্র বিশেষতো লিখিতম্। . এবমগ্রেই- 

প্যং। উানাদিকং চান্তৎ সাধারপমেবিতি দিক্ ॥ ৮১॥ পুনর্নীরাজয়েছিতি মঙ্গলনীরাজনং 

মিধিতং ॥ ৮২৪ যথাবিধীত্যন্ত পূর্ববজাপি সর্বজৈবাস্থযঙ্গ:। গ্রাতরুখানাদি-বিধিশ্চ পূর্ববমেষ 

লিথিতোহত্তি। অপেক্ষান্তদ্বিশেষস্ত তত্র এব জেয়ঃ । অত্র চ মধ্যে মধ্যে কিঞিথিশেষলিখনার 

পুনস্তৎ কিকিছুল্লিখিতং ॥ ৮৩ ॥ 

মা লক্্মীঃপ্রীরাধারূপ। তয়! সহিতশ্য। তব প্রীত্যর্থং ॥ ৮৪.॥ 

্বং-্বকীয়ং দবেহং। নাম শ্রীকঞ্চনারায়ণেত্যাদি তহুচ্চারপপুর্ববকং ॥ ৮& ॥ আদিবযোন 

হর কার্তিকর হ্য-বিধি। - তন্মধ্যে প্রথমত; ব্রতধারণের বিহিত কাল নিকপিত হইতেছে। 

শতরকফ-সতাভামা-সংবাদীয় কার্ঠিক-মাহাত্মযে লিখিত আছে যে,আশিনের শুরুপক্ষীয়া একাদশীতে 

নিরলস হই কার্তিকব্রত ধারণ করিখে। কার্তিকমাসে প্রত্যহ রাত্রির শেষষানে জাগরণ | 

পূর্বক বিশুদ্ধ হইয়া ভ্তবপাঠ করিতে করিতে হরিকে জাগরিত করিবে। পরে নীরাঞজন করিতে 

হয়।৮১। “টঞ্ণবধন্ শ্রবণ পূর্ববক বৈধ্ণববর্গ সহ.সানন্দে সংগীতাদি করিনা প্রভাতসসয়ে 

'ভগবাচনর আরাত্বিক করিবে ।৮২। তৎপরে নদী প্রতৃতিতে গমন পূর্ব্বক আচমনাস্তে নয 
করিয়া! গ্রভু-সকাশে প্রার্থন! ও বিধানে অর্ধ্য সমর্পণ করিবে। ৮৪। | 

 . সন্বল্পমন্র।-- হে জনার্দন। হে দেবেশ | হে দাষোঘর ! শ্রীদতী রাখিকার : . তোমার 

প্রীতার্থ আমি কার্ডিকমাসে প্রাঙকালে গান করিব ৮৪ |.  .. .. ্ঃ 

: শ্রীর্ঘনামন্। -হে দেবেশ! তোমাকে চিন্ত! করিতে করিতে এই জলে বানের, উদ 
করিতেছি। হে দামোদর] স্ব্্রসাদে মদীয্ পাতক বিদুরিত হউক্।.... 
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উপলিপ্যাথ দেবাণ্রে নির্ধায় স্বস্তিকং প্রভূম্। তুলসী মালতী-পন্মাগপ্তাপুষ্পাদিনার্চয়েং ॥ ৮৬ ॥ 
নিত্যং টবষ্ণবস্গত্যা সেবেত তগবৎকথাম্। সর্পিষাহনিশং দীপং তিলটতৈলেন চার্চয়েৎ ॥ 

বিশেষতশ্চ নৈবেদ্যান্তরপয়েদাচরেত্বখ|। প্রণাষাংশ্চ যথাশক্ত্যা একভক্তাদিকং ব্রতম্ ॥ ৮৭ 

তথা চ পাম্প তত্রৈব | _- 

প্রাতরুখায় শৌচাদি কৃত্বা গত্বা জলাশয়ে। কৃত্বা! চ বিধিবৎ স্বানং ততে। দামোদ রার্চনম্ ॥ 

কিঞ্চ।-- 

মৌনেন ভোঙ্গনং কার্ধ্যং কার্তিকে বতধারিণা। ঘ্বতেন দীপদানং স্যাত্তিলতৈলেন বা পুনঃ 1৮৮ 

দিনঞ্চ কৃষ্ণকথয়! বৈষ্বানাঞ্চ সঙ্গমৈঃ| নীয়তাং কার্তিকে মাসি সঙ্কল্প বতপাল নম, ॥ ৮৯ ॥ 

দীপদানমখগ্ দদ্যাতৈ বিফুপ্িধৌ। দেবালয়ে তুলদ্যাংবা আগাশে বা তহুত্মমম্। 

কেতকীবিষ্বপত্রাদি ৮৬॥ বিশেষতঃ অন্তমাসতঃ  কিঞিদাধিকোনোত্তমতয়। চেতার্ঘঃ। তথা, 

বিশেষতঃ প্রণামাংশ্চাচরেং | যথাশক্ত্েতাস্ পূর্বে পরে২পি সর্বাত্রৈব সম্বন্ধ; । একতক্তাদ্দিকং 
ব্রতমপ্যাচরে। আদিশব্দেন একাস্তরোপবাসাদি ॥ ৮) ॥ ব্বলিখিতং পুরাণোক্কিভিঃ প্রমাণয়ন 

পরং কৃত্যবিধিং দর্শয়তি প্রাতরিত্যাদিন! ভাবিনীত্যস্তেন 1৮৮ সন্কর্পন্ত ব্রতন্য চ। যদ্ব! সঙ্কল্পেন 

যাগ্হীতৎ ব্রতং তস্য পালনম্।৮৯। ব্রতগ্রহণকালমাহ আশ্বিনে ইতি। হরিবাসরে একাদশ্থাম্। 

__ অর্থাদান-মন্্। হে দামোদর! আমি কার্তিকমাসে বিধানে ব্রত ধারণ পূর্বক গ্গান করি- 
যাছি। হে দৈত্যনিন্থদন | মদ্দত্ত অর্থ্য গ্রহণ কর। কার্তিকমাসে কৃত নিত্য নৈমিত্তিক যাবতীয় 

ক্রিয়াই নিখিল পাঁতকহর বলিয়া কথিত। হে হরে! আপনাকে এই অর্থ্য সমর্পণ করিলাম, 

আপনি শ্রীরাধিকা-সমন্থিত হইয়! উহ্! গ্রহণ করুন্। পরে তিল দ্বারা স্বীয় অঙ্গলেপন পূর্ব্বক 

শ্রীরুষ্ণ নারায়ণ প্রভৃতি নাম উচ্চারণ করিতে করিতে বিধানে শ্নান ও সদ্ব্যোপাসনা করিয়া 

গৃহে গ্রত্যাগত হইবে। ৮:। তৎপরে দেবতার সম্মুখে উপবেশন করত ন্বপ্তিক নির্মাণ পূর্র্বক 

তুলসী, মালতী, পদ্ম ও অগন্ত্য প্রভৃতি কুস্থন দ্বারা হ্বযীকেশের অচ্চন। করিবে।৮৬। কার্তিক- 

মাসে প্রত্যহ বৈষবগণ সহ মিলিত হইয়া! হরিকথা সেবন করিতে হয় এবং অহোরাত্র ধৃপ দীপ 

বা তিলঠলদীপ দ্বারা পুজা করিবে। অপরাপর মাস অপেক্ষা কার্ধিকমাসে বিশেষরূপ 

নৈবেদ্য প্রভৃতি প্রদান ও নমস্কারাদি করিয়া শক্তান্থনারে একভক্ঞাদি-ব্রত করিবে। ৮৭। 

পল্পপুরাশে নারদ-শৌনকাদি-সংবাঁদে লিখিত আছে, প্রভাতে শধ্যা হইতে উঠিয়া শৌচাদি 

ক্রিয়া সমাপনান্তে জলাশয়ে গমন পূর্বক স্নান করত দাযোদরের পুক্জ! করিবে । আরও লিখিত 

আছে, কার্ডিকমাসে বাগযত হইয়া আহার করা! এবং স্বতগ্রদীপ বা তিলদীপ দান কর! 

ব্রতবানের কর্তব্য ।৮৮। কার্তিকমানে বৈষবগণ সহ মিলিত হইয়া! হরিকথা (শ্রবণাদি ) 

দ্বারা দিনপাত. করত সংকল্লিত ব্রতের রক্ষা করিবে। ৮৯। আশ্বিনের শুক্লা একাদশী, , 

পূর্ণিমা বা! তুলা-সংক্রমণে কার্তিক'ব্রত আরম করিতে হয়। কার্তিকমাসে হরিনমীপে: 

বাঁ দেবমন্দিরে বা! তুলীসন্মিধানে অথবা! গগনে দীপোন্তম দান করিবে। আরও লিখিত: 

জাছে, কাঠিকমসে-শ্রীহরির প্রীত্যর্থে নুব্ণ, রৌপা, দীপ, মণি, মুক্ত ও ফল প্রভৃতি অর্পণ, 
১৩১ ৮ 



১০৪২ ্রীহীহরিভক্তিবিলাসঃ। . [১৬শ বিলাম। 

কিঞ।-- 

রজতং কনকং দীপান্মণিমুক্তাফলাদিকম। দামোদরশ্য তথ প্রদস্থাৎ কাণ্তিকে নরঃ ॥ 
স্কান্দে চ পীরল্মাহদমোহিনীসংবাদে ।-_- 

ন গৃহে কার্তিকে কৃুর্যািশেষেণ তু কার্তিকম্। 

তীর্থে তু কার্িকীং কুর্ঘযাৎ সর্ববযত্বেন ভাবিনি ॥ ইতি ॥ 
অথ কার্তকে বর্জানি। 

তজ্ৈব ওদ্ষনারদসংবাদে ।-_ 

কার্তিকে তু বিশেষেণ রাজমাষাংশ্চ ভক্ষয়ন্। নিষ্পাবান্ মুনিশার্দ'ল যাবদাহৃতনারকী ॥ 
কলিঙ্গানি পটোলানি বৃস্তাকং সন্ধিতানি চ। ন ত্যজেং কার্ডিকে মাসি যাবদাহৃতনারকী ॥৯০॥ 

কার্তিকে মাসি ধন্মাত্মা! মৎস্যং মাসং ন ভক্ষয়েৎ। 

তত্ৈব যত্বৃতত্ত্যাজ্যং শাশকং শৌকরং তথা ॥ ৯১ ॥ 
কিঞ্চ।-- 

... পরাম্নং পরশধ্যাঞ্চ পরদায়ং পরাঙ্গনামূ। রব! বর্জয়েৎ গ্রাজ্ে। বিশেষেণ তু কার্ডিকে ॥৯২। 

তস্য বৈফবগক্ষত্বাদাদ নির্দেশ: | অশক্যাদ্যপেক্ষয়। বিকল্প উ্:। বিশেষেণেততি অন্তদাপি 
ভক্ষয়ন্ নারক্যেব, কার্তিকে তু ভক্ষয়ন্ বিশেষত! যাবদাহ্তনার কীত্যর্থঃ॥৯*॥ তট্ব্রবেতি। ধর্ম" 
পেক্ষয়া মাংসঞ্চ ন ভক্ষয়েদেব, যদি বা কশ্চিন্মহ! রোগগ্রন্তস্তদভাবাঘ। রোগী স্যাত্তদ। তেনাপি 
যত্বতঃ শশ-শৃকরয়োর্মাংসং বঞ্নীয়মেবেত্যর্থ: ৪ ৯১ ॥ কার্তিকে হু বিশেষেণ বর্জয়েদিতি তং- 
সন্ক্লীদিকমপি ন কুর্যাদিত্যর্থ;॥ ৯২॥ শুরুং কাঞ্ধিকাদি পুষুর্ঠধিশ ামদ্রব্যংসন্ধিতখ বর্জয়েৎ ॥৯৩। 

করিতে হয় । বন্দপুরাণে রুক্মাঙগদ-মোহিনী-সংবাদে লি'খত আ। আছে, হে হে ভাবিনি ৃ  বিশেষতঃ 

কার্ধিকমামে গৃহে কার্তিক'ব্রত করিতে নাঈ, সর্বথা সধত্বে তীর্থস্থলেই উহার অনুষ্ঠান 
করিতে হয়। 

কার্তিক মাসে যাহা ত্যাগ করিবে, তাহাঁও কথিত হইতেছে।--উক্ত পুরাণের ব্রহ্ষনারদ- 
সংবাদে লিখিত আছে, হে মুনিপ্রবর ! কার্তিকমাসে রাজমাষ ( বরবটা ) ও নিম্পাব (শশিশ্বী) 
ভক্ষণ করিলে আপ্রলয় নরকে বাস করিতে হয়। যে ব্যক্তি কার্তিকে কলিঙ্গ ( কলমীশাক ) 

পটোল, বুস্তাক ( বেগুধ ) ও সন্ধিত (আদবাদি) বন্ধন না করে, তাহাকে আপ্রলয় নরকে 
অবস্থিতি করিতে হুয়।৯০। ধার্শিক ব্যক্তি কার্তিকমাসে মংস্ত বা মাংসাদি ভোজন করিবেন না । 
পীড়িভীবস্থায় মাংস ব্যতীত প্রাধনাখের সভীবন! হলে সে স্থলে শশক ও শুকর মাংস ত্যাগ 

করিয়! অন্থান্ত মাংস ভোজন করিতে পারে। ৯১। আরও লিখিত আছে, বিশেষতঃ পরার, 
পরের শধ্যা, পরধন ও পরস্ত্রী এই সমস্ত কার্ডিকমাসে ত্যাগ করা প্রাজ্ঞ ব্যজির কর্তব্য । ৯২। 
কাণ্তিকমাসে তৈলাভাঙ্গ, শয্যা, পরান্ন ও কাংন্তপাজে আহার এই সকল ত্যাগ করিলেই ব্রত 
সম্পূর্ণ হইয়। থাকে। কার্ডিকমাস আগত দেখিয়! ধিনি পরাস্ম ত্যাগ করেন, তাহার দিনদিন - 
কচ, রায়শ্চিতের ফল লু হয়। উক্ত পুরাণে কল্সানদ-মোহিনী-সংবার্ে লিখিত আছে, 

শা 



১*শ বিলাদঃ। ] ত্রীহরিভক্তিবিলাসঃ। ১০৪৩ 
তৈলাতাঙ্গং তথা শয্যাং পরারং কাংস্তভোজনম্। কার্ডিকে বঙ্ছয়েদযস্ত পরিপূর্ণব্তী ভবেৎ॥ 
স্প্রাপ্তে কার্তিকে দৃষ্ট। পরান্নং যন্ত বর্য়েং। দিনে দিনে তু কচ্ছ স্য ফলং প্রাপ্নোতি মানবঃ॥ 

তত্রেব প্রীরুক্নাঙ্গদমোহিনী-সংবাদে। _ 
কার্তিকে বর্জয়েত্ৈলং কার্তিকে বর্জয়েন্মধু । কার্তিকে বর্য়ে কাংসাং কার্থিকে শুরুসদ্ধিতস্॥ 

ন মৎসাং ভক্ষয়েন্নাংসং ন কৌ নান্তদেব হি। 
চাঁগডালঃ স ভবেৎ সুত্র কাহিকে মাংসভক্ষণাৎ্ ॥ ৯৩ ॥ 

অথ প্ীরাধ|দামোদর-পুজাবিধিঃ | 

প॥দ্মে তত্রৈব।__ 

ততঃ প্রিয়তম! বিষ্কো! রাধিকা! গোঁপিকান্থ চ। কার্তিকে পৃজনীয়! চ শ্রীদামোদরসন্পিধো ॥ 

দ্বিজং দামোদরং কৃত্ব। তৎপত্বীং রাধিক।ং তথা। 
কার্িকে পৃঙ্গনীয়ো তো বাসোহলঙ্কারভোজনৈত ॥ ৯৪ ॥ 
রাধিকা-প্রতিমাং বিপ্রাঃ পূজয়েৎ কান্তিকে তু যঃ। 

তস্য তুষ্যতি তত্প্রীত্যে শ্রীমান্ দামোদরে। হরিঃ॥ ইতি ॥ ৯৫॥ 
দ[মোদরাইকং নাম স্তোত্রং দামোদরার্চনম্। নিতাং দাযোদরাকষি পঠেৎ সত্যব্রতোদিতম্ ॥১৬ 

শে 

ততঃ পূর্বজন্মকতারাধনাদ্ধেতো: | গোপিকাহু মধ্যে প্রিয়তম|। তথ ততৈব প্রথিতম্। 
যথা, .. শ্রীগোপালদেবস্য শ্রীমূর্তেঃ শৌন্দ্ধযবিশেষং বিলোক্য তেন সহ ক্রীড়িতৃকী মাংশেনাবতীর্ধয 
যৌধিদ্বিশেষেণ প্রেমনৃত্যাদিনা তমারাধ্য তদীক্য়! তদ্ঘোগ্য-তদ্দিবার্ষপ! তৃত্ব! তদ্দেকতক্ত- 
শীবাহ্ষণমাদার় তেন সহ স্বন্ধমেব সর্ববাংশৈরবতীর্ধ্য গোপশ্রীবুষভাঙ্গকন্তাইভূ্দিতি !৯৪॥ তস্যঃ 
শীরাধিকায়াঃ প্রীত্যে সম্ভোষার্থম্॥ ৯২৪ নিত/ং পঠেৎ দামোদরমাক্রইং বশীকর্ত,ং শীলমপা ॥ 
সত্যব্রতনামমুনিনা উদ্দিতং ০প্রাক্তম্। যত্থা তন্মাৎ উদ্দিতমূ। পূর্ববসিদ্ধমেবান্মাৎ গ্রকটতাং 

গতমিত্যর্থঃ | ৯৬॥ ৰ 

হে সুন্দরি! কার্তিকমাসে তৈল, মধুঃ কাংস্যপাত্র, শুরু ( কান্জিক গ্রভৃতি পধূর্ণধষিত অন্ন), 

সনন্ধত, মৎস্য এবং কৃম্মাদি সর্বপ্রকার মাংস পরিত্যাগ করিবে। কার্তিকমাসে মাংস ভক্ষণ 

করিলে চাগ্ডালত্ব গ্রাপ্ত হইতে হয । ৯৩। 
অনন্তর প্রীরাধা-দামোদর-পুজাবিধি বিবৃত হইতেছে । _-পদ্মপুরাণে নারদ-শৌনকাদি সংবাদে 

লিখিত আছে, শ্রীমতী রাধিকাই যাবতীয় গোপিকাগণের মধো হরির অতিবল্লভ|। স্থৃতরাং 

কার্তিকমাঁসে দামোদর-নমীপে রাধিকার অর্চন! কর! কর্তব্য । কার্কিকমাসে কোন ব্রাদ্ষণকে 

দামোদরত্বরূপ ও তদীয় পত্বীকে রাধিকারূপিনী কল্পুন। করিয়। বসন, ভূষণ ও আহারাদি দ্বারা 

অর্চনা করিবে ।৯৪। হে-ছিজগণ ! কার্ডিকে শ্রীরাধার প্রীত্যর্থ যে ব্যক্তি রাধিকা মৃত্ঠির অচ্চন। 
করে, শ্রীমান্হরি ততগ্রতি প্রীত থাকেন। ৯$। কার্তিকমাসে দমোদর দেবের পূজা! কত 

সত্যব্রতসংজ। পুধি-প্রোক্ত দামোধরাষ্টক স্তোজ প্রত্যহ, অধ্যয়ন করিবে, তাহা হইলেই 

: ছামোদর দেব বশতৃত থাকেন।. 
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তব ৷. নমামীশ্বরং সচ্চিদানন্দরূপম্, লদৎকুগ্ুলং গোকুলে ভ্রাজমানম্। 

যশোদাভিয়োলখলাদ্বাবমানম্, পরা মৃষ্টমত্যন্ততো-ত্রত্য গোপা ॥ ৯৭ | 

্রাধাপহিতং -নত্বা শ্রীদামোদরমীশ্বরম্। দামোদরাষটরকব্যাখা। দিগেষ! দর্শাতেহধুন|। 
তত্রাগ্রে কিমপি প্রার্থয়িতুমাদৌ৷ তদ্য তব্বরূপলীলাগুবাদ্ি-বিশেষেণোৎকর্ষবিশেষং গোকুল- 
প্রকটিত-নিক্্'ভগবন্তাসার-সর্ববন্বভ্ তং বর্ণয়ন্ ভন্তাদৌ নমস্করোতি নমামীতি। তচ্চ মঙ্গলার্থং 
সর্বকর্স্থ প্রাগেব দাস্য-বিশেষেণ বিখানাদাদে নির্দিষ্মূ। কং? ঈশ্বরং সর্বশক্তিমন্তং জগদেকনাথং 

নিজপ্রভূং বা। তত্র।দ্যপক্ষ: স্তত্যািশক্তার্থঃ | দ্বিতীয়ঃ পরমবন্দ্যতার্থ;:। অন্ত্যশ্চ ভক্তিবিণেষে- 

ণেতি দিকৃ।__কথভ্ত,তং? _সচ্চিদানন্দরূপং সচ্চিদরাননন্দঘনবি গ্রহমিত্যর্থঃ | ইতি তত্ববিশেষে- 

ণে'ৎকর্ষবিশেষ উক্তঃ। সৌন্দর্যাবিশেষেণোৎকর্ষবিশেষমাহ | লস্বী ব্ীযষশেদাভিয়। ধাবনাৎ 

সততবাশ্যক্রীরাবিশেষপরত্থাঘ। নিরন্তর লোলতয়! গণ্ডয়োঃ ক্রীড়ন্তী কুগুলে যদ্য তং; ইতি 

শ্রীমৃখশো ভাবিশেষ উক্তঃ। যদ্থা। শ্রীগ ু চঙ্বনমহাসৌভাগ্যতঃ কুগুলয়োঃ সর্ববভূষণেষু মুখ্যত্ব। তাভ্যাং 

তানি সর্বাণ্যেবোপলক্ষ্যন্তে। ততশ্চ লল্গ্তী শোভমানে কু গুলে যন্মাৎ তং) ভূষণভূষণাঙ্গমিত্যর্থ:। 
অতএবোক্তং শ্রগোগীতির্দিশ নস্কন্ধে । -আ্রেলোক্যপৌভগমিদঞ্চ নিরীক্ষ্য বূপং, যদেগাঘিজ- 
ক্রমমূগাঃ পুলকান্তবিভ্রন্মিতি। উদ্ধবেন চ তৃতীয়ন্বদ্ধে। _বিস্মাপনং স্বস্য চ সৌভগর্দেঃ পরং পদং 

ভূষণভুষণাঙ্গ মিতি। পরিবারবিশেষেণোতকর্ষবিশেষমাহ ৷ গোকুলে গোপগোপী-গোবৎসাদি-নিবাসে 

আজমানং যোগ্যস্থানবিশেষে পূর্ববতৌইপুযুৎকর্ষবিশেষ-প্রকটনেন গোকুলস্য ম্বাভাবিকশোভা- 
বিশেষেণ ঝ। শোভমানম্। তচ্চ শ্রনশমন্বন্ধাদৌ_-চকাস গোপীপরিষদ্গতোহচ্চিতসত্রলোক্য- 

লক্ষ্মযেকপদং বপুর্দধদিভ্যার্দিনোক্তম্। লীলাবিশেষেণোৎকর্ষবিশেষমাহ যশোদেতি সার্ধেন। 

ধশোদায়া মাতুঃ সকাশাৎ ভিয়া দখিভা গুভেদনাদযপরাধকৃতভীত্যা উদৃখলাৎ শিকৃস্কিত-নবনীত- 
চৌর্্যার্থমদ্ব ্য তলে সমারঢাছুদৃখগতঃ ধাবমানং ত্বরয়াপসরস্তং। অত্র চ বিশেষাপেক্ষকৈ্দিশমদব- 
নবমাধ্যায়োক্তং -উদ্খল!জ্যেরুপরি ব্যবস্থিতং মর্কায় কামং দদতং শিচি স্থিতম্। হৈয়ঙ্গবং 
চৌধ্যবিশঙ্কিতেক্ষণং নিরীক্ষ্য পশ্চাৎ স্থৃতমাগমচ্ছনৈঃ ৷ তামান্ুযুষ্টিং গ্রমীক্ষ্য সত্বরত্ততোহবরু- 
হ্াপসমার ভীতবহ। গোপ্যন্থধাবন্ধ যমাপ যোগিনাং ক্ষমং গ্রবে্,ং তপসেরিতং মনঃ ॥ ইত্যাদ্যন্থ- 

সন্বেয়ম। ততশ্চ অত্যন্ততো.দ্রুত্য বেগেন ধাবিত্বা, সমাসৈকপদ্যেন যবাদেশঃ গোপ্যা 
শ্রীষশোদয়। পরা, আমুষ্টং পৃষ্ঠতে। ধৃশ্ম্। অত্র চ অশ্যন্ততোক্রত্যেত্যনেন শ্রীষশোদায়৷ অপি 

ত্মননিতম্ব-গৌরবাদিসৌন্দর্ধ্যবিশেষঃ প্নেহবিশেষশ্চ স্ুচিতঃ। গোপে।তি প্রেমোক্তিপরিপাটা। 
গেপজাতীনামেব তাদৃশৎ মহাসৌ "1গ্যমিতি ধ্বনি তম্। পরা্ব্টমিত্যনেন তদ্যাং ভগবতঃ দেহ“. 

বিশেষে! ধ্বনিত ইতি দিকৃ। অত্র চ-_মন্বঞ্চমান! জননী বৃহচ্চলচ্ছেনীতরাক্রান্তগতিঃ হুমধ্যমা। 

অবেন বিভ্রধঘিতকেশবদ্ধন-চ্যুত গ্রস্থনানুগতিঃ পরমামৃযদিত্যর্থোহহ্যন্ধেয়ঃ৯৭॥ তদনস্তরলীল।- 

.. অতঃপর দামোদরাষ্টক কথিত হইতেছে ।--ধাহার শ্রবণ-যুগলে কুগুলঘয় দোহুল্যমান হই 

তেছে, ধিনি গোকুলধামে নিরতিশয় বিরাজমান, যিনি শিৰ্যান্থ নবনীত হরণ করিয়া যশোদার 
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রুদস্তং মুহনে জযুগাং মৃজন্তম্, করাস্তোজধুগ্মেন সাতঙ্কনেত্রমূ। 

মু্শ্বানকম্পত্রিরেখাক্ষকণস্থিতট্রৈব-দাীঁমোদরং ভক্তি বন্ধম্॥ ৯৮ 

বিশেষং বদন্-_-কু তাগনং তং প্ররুদস্তমক্ষিণী কর্স্তমঞ্ন্মষিণী স্বপাণিনা!। উদবীক্ষমীণা ₹য়বিহবলে- 

ক্ষণং হন্তে গৃহীত্বা ভিযয়স্ত্যবা গুরদিত্যর্থমাহ রুদন্তমিতি। মাতৃহসন্ডে যষ্টিং দৃষ্ট। তয় তাড়ন- 

মাশঙ্ক্য ভীতত্বাদ্দি-প্রদর্শনেন তৎ্পরিহরণায় ক্রন্দন্থম। অতএব করাভ্োজযুগ্েন নেত্রযুগ্ধাং 

মৃজন্তং যুগপন্মার্জয়ন্তং । এতচ্চ বাল্যলীলাবিশেষন্বভাব্তঃ । যদ্বা ভয়াবেশেন সদ্যোইস্গগচ্ছ- 
তোহশ্রুণো নিফ্কাসনার্থং। যদ্বা অশ্রুধারাপসারণার্থমিঙি দিকৃ। যতঃ সাতঙ্কে নেত্রে অপি 

কিম্পুনপ্দনো যন্ত তম্। যঃ। সভয়নিরীক্ষণ-নেত্রযুগমিত্যর্থ:। ততশ্চ তাঁড়ন-পরিহা রার্থমিদমপি 

লীলান্তরমুহ্ম্। কিঞ্চ। মুহঃ শ্বাসেন রোদনাবেশরুতেন কম্পৎ কম্পমানং ত্রিরেখাক্কে কন্ব,ব্রেখা- 

্রপ্ন চিহ্হে কণে স্থিতং টগ্রবং গ্রৈবেয়কং সর্বং গ্রীবাভূষণং মুক্তাহারাদি যন্ত, দাম উদরে যন্তয। 

অনেন চ-_গোপিকোনুখলে দায়! ববন্ধ প্রাকৃতৎ যথেতুযুক্তম্। দায়োদরে উলখলে চোভয়তে| 

বন্ধনমূক্তং, তদেবাভিবাপ্ধয়ন্ ভক্তবস্ততাবিশেষেণোৎকর্ষবিশেষমাহ। তক্র্যৈব মাতুঃ স্ববিষয়কয়! 

তন্ত বা মাতৃবিষয়কয়া বদ্ধং স্বীকৃতবন্ধনং ন তু পাশবর্গবলাৎ। সর্বতঃ সমুচ্চিতৈরপ্যনস্তেঃ 

পাশৈনূর্ণনদ্বান্থলাপুরণাংৎ। তচ্চোক্তং ।--তদ্দামবধ্যমানন্ত স্বার্ভকস্ত কৃতাগসং। দ্ব্.লো* 

নমভূত্তেন সন্দধেহন্তচ্চ গোপিকা! ৷ যদ্াসীত্তদপি ন্যানং তেনান্তদ্পি সন্দধে। তদপি দ্ধযঙ্গ,লং 

নান যদধদ|দত্ত বন্ধনমূ। এবং স্বগেহদামানি যশোদা। সন্দধত্/পি ইত্যাদি যদ্ব/ দামোদরত্বে 

হেতুং__ভজ্যৈব বদ্ধং বশীকৃতং, তথাপি স বার্থ; পর্যযবস্যতি। কিঞ্চ। -স্বমাতুঃ শ্বিরগাত্রায়া 

বিশ্স্তকবরন্রজঃ। দৃ্1 পরিশ্রমং কৃষ্ণ: কৃগয়াসীৎ স্ববদ্ধনে। এবং সন্দর্শিত৷ হ্ঙ্গ হরিণা 
তক্তবন্তা । স্ববশেনাপি ক্চেন যস্যেদং মেশ্বরং বশে। নেমং বিরিধে। নভবে। ন শ্রীরগ্যঙ্ক- 

হশ্রয়া। প্রসাদং 'লেভিরে গোপী যত্বৎ প্রাপ বিষুক্তিদাৎ। নায়ং সথথাপো ভগবান্ 

দেহিনাং গোপিকান্থতঃ। জ্ঞানিনাঞ্চাত্বভূতানাং যথাভ্তক্তিমতামিহেতে)যা মর্থ;। তথ। দেবধির্মে 

প্রিয়তমে। যদিমৌ ধনদাতআুজৌ। তত্বথা সাধয়িষ্যামি যদশীতং তন্মহাত্মনেত্যাদেরর্ধোহপি 
শ্রনারদ্বভক্যপেক্ষ়। যমলার্জ,ন-ভঞ্জনাদি-তত্তজলীলারূপোহনেন সুচিতঃ 1৯৮৫ গুণবিশেষেণোৎ- 

কর্ষবিশেষমাহ ইভীতি। এবং ভক্তবশতয়।। যা! ইত্যনয়! দামোদরলীলয়া ঈদৃশীভিশ্চ 

দ্ামোদরলীলা-সদৃশীভিঃ পরমমনোহরাভিঃ শৈশবীভিঃ স্বস্য স্বাভির্বা! অসাধারণীভিঃ লীলাভিঃ 
ক্রীড়াভিঃ। গোপীভিঃ স্তোভিতে। নৃত্যন্তগবান্ বালবৎ কচিৎ। উদগায়তি ক্ষচিনুপবস্তত্বশে। 

ভয়ে উদুখলোপরি হইতে হম্ক প্রদান পূর্বাক মহাবেগে ধাবিত হইয়াছিলেন এবং যশোদাও 

.গল্চান্ধাবমান! হইয়! যাহার পৃষ্ঠদেশে ধারণ করিয়াছিলেন, সেই নচ্ষিদানন্দরূপ ঈশ্বরকে 
প্রণাম। ৯৭। মাতৃকরে যি দেধিয়া (ভয়ে) যিনি রোদন করিতে করিতে কমলকরঘয়ে পুনঃ 

. গুনঃ চক্ছূর্ঘর় মার্জন করিতেছেন, যাহারা নয়নযুগণ ভীতিবিব্রত্ত, পুনঃ পুনঃ নিশ্বাসনিবন্ধন 
কম্পবশে ঠাহার মুক্তামগ় ক£হার দোহুল্যমান হইতেছে, এবং যাহার উদর (যশোদ| কর্তৃক) 

-ুঙ্ছ্বদ্বনে আবদ্ধ, আমি সেই ভক্তিবন্ধ দামোদর দেবকে নমস্কার করি। ৯৮। যিনি এই 



১০৪৬, ্রাষ্টীহরিভক্তিবিলাসঃ। [ ১৬৭ বিলাসঃ। 

ইতীদৃক্ম্বলীলাভি রানন্দকুণ্ডে, স্বঘোষং নিনজ্জস্তমাধ্যাপযস্তমূ। 
তদীয়েশিতজ্ঞেযু, ভক্ৈ-র্জিতত্বম্, পুনঃ প্রেমতস্তং শতাবৃত্তি বন্দে ॥ ৯৯ ॥ 
বরং দেব মোক্ষং ন মোক্ষাবধিম্ বা, ন চান্তং বুণেহহৎ বরেশাদপীহ। 

ইদস্তে বপুর্নাথ গোপালবালং, সদ। মে মনন্তাবিরাস্তাৎ কিমন্যৈঃ ॥ ১৯৯ ॥ 
পা শব পা পপ» ও গা পি 

দবারুঘস্্বৎ। বিভর্তি কচিদাজ্প্তঃ পীঠকোন্মানপাছুকম্। বাহুক্ষেপঞ্চ কুরুতে স্বানাং প্রীতিং 
সমৃত্বহন্লিত্যাছ্যক্তাভিঃ স্বঘোষং নিজগোকুলবাপি-প্রাণিজাতং সর্বমেব আনন্দকুণ্ডে আনন্দরস- 

ময়গভীরজলাশয়বিশেষে নিতরাং মজ্জন্তং মজ্জমন্তম। এতদেবোক্তং স্বানাং প্রীতিং 
সমুদহন্সিতি । যদ্ব! ঘোষ; কীন্তিঃ মাহাস্ম্যোৎকীর্তনং বা। স্বন্য স্বানাং বা গোপগোপ্যাদীনাং 

ঘোষো। যথা স্তাতথ। স্বয়থেবানন্দকুণ্ডে নিমজ্জন্তং পরমন্ৃখবিশেষমন্ভবন্তমিত্যর্থ; | কিঞ্চ।__ 

তাভিরের তদীয়েশিতজ্ঞেষু ভগবদৈশ্ব্যযজ্ঞানপরেষু ভক্তৈজিতত্বম্ আত্ম:না ভঞ্তবস্ততাম্ 
আখ্যাপয়ন্তং ভক্তিপরাণ।মেব বস্টোহহং ন তু জ্ঞানপরাণামিতি প্রথয়ন্তম। অনেন চ-- 

দ্শয়ংস্তদ্বিদাং লোকে আত্মনো ভক্তবশ্ততামিত্যস্যার্থো দর্শিতঃ। তন্তার্থঃ1--তং ভগবস্তং 

বিদস্তীতি তথা তেষাং তজ জ্ঞানপরাণামিত্যর্থ | তান্ প্রতি দর্শয়মিতি ৷ যঘ। তদীয়ানাং ভাগ. 

ব্তানাং প্রভাবাভিজ্ঞেঘেব ন চান্তেঘাখ্যাপয়ন্তমূ। ৫বষবমাহাত্মাবিশেষানভিজ্ঞেযু কেবলজ্ঞান- 
পরেষু ভক্তেবি'শ্ষত্তন্মাহাত্মন্ত চ পরমগোপ্যত্বেন প্রকাশনাযোগ্যত্বাৎ। এবঞ্চ তছিদামিতি 
ভৃত্যবস্ততা-বিদামি হ্ার্থে। ত্রষ্টব্যঃ। অতঃ প্রেমতঃ ভক্তিবিশেষেণ শতাবৃতি যখ! স্যাত্তথ৷ শত. 
শঙ-বারান, তমীশ্বরং পুনর্বন্দে। অতে। ভক্তানামবশ্থুত্যং ভক্তি প্রকারবিশেষরূপং বন্দনমেব 
মম প্রার্থ্ং ন ত্তশ্ব্্যজ্ঞনাদীতি ভাবঃ ॥৯৯॥ এবমুখকর্ষবিশেষবর্ণনেন স্তহ্ব গ্রার্থ়তে বরমিতি 

ঘবাভ্যাম্। দেব হে পরমদ্যোতমাঁন ! হেমধুরক্রীড়াবিশেষপরেতি বা! । বরেশাৎ সকলবর প্রদান- 
নমর্থাৎ অপি ত্বত্ত; মোক্ষঃ চতুর্থপুরুষার্থং মোক্ষস্তামধিং বা পরমবাষ্ঠারূপং ঘনম্থখবিশেষাত্মকং 
শ্রবৈকু্ঠলোকম্ অন্থঞ্চ শ্রবণাদিভক্তিগ্রকারমহং বরং প্রার্থাং। যদ্ধা. অন্যৈবরণীয়মপি। যা 
বরতয়! ইহ বুন্দাবনে ন বুণে। ইহেত্যন্ত পরেণাপি স্বন্ধঃ, অত্র চ মোক্ষাদিত্রয়ন্ত যথোত্বর- 

শৈষ্ট্যমুহ্ম। তত্র মোক্ষাদ্বৈকৃঠলোকস্ত শ্রৈষ্ঠ্ং শ্রীভাগবতামুতোত্তরখণ্ডে বাক্তমেবান্তি। 
বৈকুঞলোকা চ্ছুবপাদি প্রকারস্য চ শরৈষ্ঠ্যং--কামং ভব স্ববৃজিনৈনিরয়েষু নঃ স্তাদিত্যাদিবচনতঃ 
শ্রবপাদি-সিদ্ধ্যা নরকাদিঘপি যত্রতত্র সর্বত্রৈব কৈকুঠবাসসিদ্ধেরিতি দিকৃ। তর্হ” কিং বৃণুষে 

তদাহ। হে নাথ! ইহ বৃদ্দাবনে ইদৎ বর্ণিতং গোপালবালরূপং তে বপুঃ সদ! মে মনসি 
আবিরাস্তাং; অন্তর্ধামিত্বাদিন স্থিতমপি সাক্ষাদিব সর্ববাঙ্গসৌন্দরধ্যাদি গ্রকাশনেদ গ্রকটং 
ব্বপ বাল্যনীলা ছারা গোকুলবাসীকে সুুখসাগরে ভানমান করিতেছেন, যিনি ভগবদৈশ্বধা- 

জাননিষ্ঠ ভক্তকুলের প্রতি “আমি ভক্তগণ কর্তৃক পরাভূত” এই ভাব প্রকটাকৃত করিতেছেন, 
আমি প্রেমন্তরে পুনরায় সেই ঈশ্বরকে শত শত বন্দনা করি। হে প্রচ | আপনি সর্বপ্রকার 
বরধানেই সক্ষম, তথাপি ভবৎমকাশে মোক্ষ (চতুর্থ পুরুার্থ ), মোক্ষাবধি ( বৈকু ) অথবা 
অন্ত (শ্রবণাদি তক্তিপ্রকার ) কোন বরই গ্রহণ করিতে বারন। নাই । হে নাথ! আমার 



১৬শ বিলাসঃ। ] শ্রীস্ীহরিভক্তিবিলাসঃ। ১৩৪৭ 

ইদস্তে মুখান্তোজমব্যক্তনীলৈবৃ'তং কুস্তলৈঃ দ্গিগ্করক্তৈশ্চ গোপ্যা । 
মুুশ্চ,ঘ্বিতং বিশ্ববতাধরং মে, মনস্যাবিরাস্তামলং লক্ষলাভৈঃ ॥ ১০১৭ 

ভূয়াং। নন মোক্ষাদয়োইপি পরমোপাদেয়াস্তানপি বৃথু।  তত্রাহ কিমনৈরিতি। অন্ৈমেনক্ষা- 

দিভির্য'ম প্রয়োজনং নাস্তীত্যর্থঃ। তস্য সর্বানন্দব্দস্বাত্ম কত্বাততৎসিক্ধোব সর্বসিদ্ধে: ৷ তথা 
তদলাভে নিজেপ্সিতামিস্ধ্যা বিশেষতশ্চ তুচ্ছলাভেন শোকবিশেমোৎপাদনাদন্ৈরপি কিমিতি 
ভাবঃ। যা । নন্থ মোক্ষাদয়ো ন বরিয়স্তাং নাম পরমাপেক্ষাণি মদীয়-শ্রীচতুতূ'জাদি-মূর্তিদর্শন- 
সম্ভাষপাদীনি ব্রিয়স্তাং, তত্রাহ কিমন্তৈরিতি। চিত্তে ত্বদেতচ্চ,মীদ্বপুঃসদাস্কতাবেব মমাত্যন্ত- 

গ্রীতির্নান্তত্রেতি ভাবঃ। অন্ত্্শনমাহাত্মাঞ্চ শ্রীভাগবতামুতোতরখণ্ডে তপোলোকে প্রীপিশ্স- 
লায়নেন বিবৃত্যোক্তমন্তি। এবং তগ্য প্রার্থনাপি স্বতাবেব পর্য্যবস্যতি তটসাব সর্বেৎ্কষ্টত্বেন 

প্রার্থনাৎ। এবমগ্রেহপি ॥ ১** ॥ তত্র চ শব ্রীমুখং পরমমনোহরং বিশেষেণ দিদৃক্ষে ইত্যাহ 
ই্দমিতি। কদাচিদ্ধযানেইসুভূয়মাঁনমনির্ববচনীয়-সৌন্দ্যাদিকং তদেব নির্দিশতি | মুখমেবাস্তোজং 

গ্রফুল্পকমলাকরত্ব-নিখিলসস্তাপহারিত্ব-পরমানন্বরসববাদিনা | তন্মে মনসি মৃহরাবিরাস্তাং। 
কথস্ত তং ?--মত্াস্তনীলৈঃ পরমস্তামলৈঃ সগিপ্ধৈশ্চ রকৈশ্চ কুস্তলৈঃ কেশৈরঙকৈব বৃতং 

কমলং ভ্রমরৈরিবোপরিবেষ্টিতং । গোপ্যা শ্রীষশোদয়। প্ররাধয়] বা চুষ্বিতং। মুস্থরিত্স্যাত্রাপি 
সম্বন্ধ: যদ্ব। পাঠক্রমাদত্রৈব সন্বন্ধঃ। ততশ্চ তয়! মহাধন্যয়! মুস্্চ,স্বি তমপি মম মনসি সকৃদপ্যা- 
বিরাস্তামিত্যর্থঃ। যদ্বা সদদেতি পূর্বগতস্যাত্রাপ্যর্থবলাদন্বয় এব স্যাৎ। বিশ্ববদ্রক্তৌ অধরৌ 
যন্মিন ত১। ততশ্চ লক্ষলাভৈরন্তৈ লক্ষনংখোল'বৈরপি প্রয়োজনং নাস্তীতার্থঃ ৷ লিখিতার্থমে- 
বতৎ ॥১১॥ এবং স্ত্বৃতি প্রভাবাৎ সদ্যঃ সমুদিতেন প্রেমবিশেষেণ সাক্ষান্দিদক্ষমাণস্তত্র ঠচকং 

নামসন্কীর্বনমেব পরমসাধনং মন্ত মানঘ্তখৈব সকাতর্ণযং প্রার্থয়তে নম ইতি । তুভ্যমিত্যধ্যাহার্ধামেব। 

তচ্চ ভয়গৌরবাদিনা ৫প্রমবৈকল্যেন বা সাক্ষান্প্রযুক্তং । হে প্রজে।! হে মদীশ্বর! প্রসীদ। 
প্রসাদমেবাহ | ছুঃখং সাংসারিকং তদর্শনদ্ং বা তদ্য জালং পরম্পর! তদেবান্ধিঃ আনম্থ্যাদিনা 

তশ্িনবগ্নং মাং অতএব অতিদীনং পরমার্কং । যদ্বা! তত্র সৎসহায়সাধন।দিহীনত্বৎ পরমাকিঞ্চনং । 

না মুমুর্ধুং জীবন্মতং বা তত্র চাজ্ঞং তত প্রতীকারদ্যনভিজং ৷ রুপয়া দৃষ্টিনিরীক্ষণং তস্য বৃষ্্যা 

পরম্পরয়! কৃপাদৃষ্টিরূপা মৃতবৃষ্্যা বা অন্ুগৃহাঁণ সমুদ্ধত্য জীবয়েত্যর্থঃ। তদেবাভিব্যঞঁয়তি। অক্ষি- 
দৃষ্তো মল্লোচনগোচর এধি 'ভব। এবং প্রার্থনাক্রমেণ প্রার্থনং কৃতং, প্রার্থস্য পরমদৌল্নভ্যেন 

সহন! প্রা্গেব নির্দেশানরহত্বাৎ। অন্বপর্শনাং সাক্ষাদ্ধর্শনমাহাত্ম্যঞ শ্রীভগবংপার্ধদৈ, সন্তায়মুক্তং 
, ভ্রভাগবতামুতোত্তরখগ্ডতো! বিশেষতে| জ্য়ং। তত্র দেব হে দিব্যরূপেতি দিঘৃক্ষায়াং হেতুঃ | 

দামোদরেতি ভক্তবাৎলল্যবিশেষেণাক্ষিদর্শনযোগ্যতায়াং। অতো নাস্তো যম্মাদিত্যনস্তেতি 
ক্বপানৃষ্টয গ্রহণ । প্রভো৷ হে অচিস্তযানন্তাত্ত,ত-মহাশক্তিযুক্ষেতি ইন্জিয়াগ্রাদ্যাপার্গিদৃশ্ত তা- 

ব্বদয়ে যেন নিরন্তর বৃন্দাবন-বর্ণিত ত্ব্দীয় রাল-গোপালের মূর্তি জাগরূক থাকে । অন্ব মোক্ষারদি 

বরে আমার আব্টক নাই।১**। হে দেব! তদীয় মূর্তির মধ্যে মুখপয্মের মধুরিমা 

আর কি বর্ণন করিব? যাক] অতি প্ঠামল, স্বিপ্ধ ও ঝোহ্তিবর্ণ অলকাবলীতে বিরাজিত। 



১০৪৮ ্ জশহরিভক্তিবিলাপঃ। [ ১৬শ বিলাসঃ। 

নমো দেব দামোদরানস্ত বিষে, প্রসীদ প্রতো ছঃখজালানধিমগ্ম্। 

রুপাদৃষ্টিবৃষ্টযাতদীনং বতাহু-গৃহাণেশ মামজ-মেধ্যক্ষিদৃশ্তঃ ॥ ১০২৪ 

কুবেরাম্মজৌ বন্ধমূট্ত্যব যদ্ধবয়। মৌচিতৌ ভক্তিভাজৌ কতো চ। 
তথ। গ্রেমভক্তিং স্বকাং মে প্রষচ্ছ, ন মোক্ষে গ্রহে! মেহস্তি দামোদরেহ ॥ ১০৩ 

১. সপ পম পপ লতি 

সংভাবনায়াং। ঈশ হে পরম-্বতস্ত্রতে অযোগ্য প্রতি তাদৃশাগ্রহকরণে কদ্যচিদনপেক্ষ- 

তাম়াং জেয়ং। কিঞ্চ। বিষ্কণো! হে সর্বব্যাপক। যদ্বা হে শ্রীবৃন্দাবননিকুপ্তকুহরাদি-প্রবেশ- 

শ্ীল। ইতি চাক্ষিদৃষ্ঠতার্থং দুরাগমনশ্রমাদিকং নাস্ভীতি । অথবা হে অন্ত অপরিচ্ছিন্ন বিফ 

সর্বব্যাপিন তথাপি হে দামোদরেত্যেবং পরমবাৎসলাবিশেষেণ তবাকৃতং কিমপি নান্তীতি 

ধ্বনিতম্। অন্যৎ সমানমিত্োষ। দিক্ ॥ ১২ ॥ ইং €প্রমবিশেষেণ পরমোৎকঠয়৷ সহ সাক্ষা- 

দর্শনং গ্রার্থ্য তত এব সদ্যোজাত-প্রেমতক্তিবিশেষেণ তদ্ায পরমদৌল্লভ্যং মন্যমীনম্তত্র চ 

পরমোপরায়ভ্ তাং প্রেমভক্কিমভিজ্ঞায়। যছ সকৃদ্র্শনে মনোইতৃপ্তিং বিরহহুঃখোত্তবতাঞ্চাশঙ্কয 

সদ। তদ্বশীকরণায় (প্রমভক্তিমেবৈকমুপায়মতিজ্ঞায়। অত্রচ পরমাপরাধিনো মম কথং স|. 

সম্ভবেদিত্যাশঙ্ক্য শ্রাভগবদ্বাংসলামহিম্। চাসম্তাব্যমপি সর্বমেব সম্ভবেদ্দিতি নিশ্চিত্য মোগ্ষ- 

ত্যাগেন প্রেম্ভক্তিমেব প্রার্থয়তে কুবেরেতি॥ বনদ্ধয়৷ গোপা পাশৈরুদুখলে শৃরঙ্খলিতয়া মূর্ধ্যা 
জীবিগ্রহেণৈবেতি তয়োশ্বধ্যে স্বয়ং প্রবেশাৎ পরমস্থন্দরলীলা দি-বিশিষ্টশ্য ভগবতঃ সাক্ষাদর্শন- 

স্পর্শনাদিকং স্থচিতং | মোচিতৌ হ্ীনারদশাপাৎ সংসারাচ্চ । ন কেধলং তাবদেব, পরমভক্তিশ্চ 

তাভ্যাং দত্েত্যহগুক্তিং ভঙ্গতঃ পরমসাধ্যত্েনা শ্রয়তঃ ন বথঞ্চিদপি ত্যজত ইতি তথা তৌ। 
এবঞ্চ প্রেমভক্তিরেব দক্তেত্যভিপ্রেতং তথা চ ছঈ্ভগবদ্ধচনং__সংজাতো ময়ি ভাবো 

বামীপ্সিত; পরমে! ভব ইতি। অন্তার্ঘঃ (বাং যুবয়োরীপ্দিতোহপেক্ষিতঃ পরমো ভাবঃ প্রেম! 

মগ সম্যগজাত এব। ন ভব: পুনর্জন্ম সংসারছঃধং বা যম্মাং সইতি। হে দামোদর তথ! 

তদ্বৎ স্বকাং ত্বচ্চরণারবিন্ৈকাশ্রয়াম্ এতন্রপৈ ব বিষয়াং বা মে মং প্রকর্বণ যচ্ছ দেহি। নম্থ 

কিমন্রাগ্রহেণ, কুবেরাত্মঙ্গবন্মোক্ষোহপি গৃহ তাম্, অন্যথ। জন্মমরণাদি-সংসারাপত্তেঃ। তত্রাহ 

নেতি। ইহ অস্।ং প্রমভক্তাবেব মম গ্রহ আগ্রহোতস্তি, নচ মোক্ষে গ্রহোহস্তি। অয়মর্থ;__ 

প্রেমভ্যা৷ মংসারধবংসে! ভবতি চেল্তহি ভবতু নাম। ন স্যাচ্চেত্তহি মান্ত নাম। তত্র মমাপেক্ষ! 

নাম্তীতি। অত্র গুঢোহ়ং ভাবঃ-_চিন্তামণৌ করস্থে সর্বমেব শ্বয়ং সেৎস্যতি, কিং শদেকমাজ - 

তুচ্ছ ভ্রব্য-গ্রহণেনেতি। যদ্বা! হে দামোদর স্বকাং গ্রেমভক্তং প্রযচ্ছেত্যেবং পাশবদ্ধোদর-ভগ- 

গোগিকা“যশোদা স্বীয় বদনপন্মস্থ লোহিতবর্ণা বন্বোষ্ট দ্বারা যাহ! পুনঃ পুনঃ চুম্বন করিতেছেন, 
তোমার সেই বদনপন্স নিঃস্তর মদীয় হৃদয়ে প্রকাশিত থাকুক্। অন্ত কোনক্ূপ লক্ষলাভেও 

আমার আবশ্যক নাই ।১১। থে দেব! হে দামোদর ! হে অনন্ত! হে বিষ্কো! মত্গ্রৃতি প্রসন্ন 

হউন্। হে প্রভো | হে ঈশ! আমি দুঃখসাগররূপ মহাসাগরে পতিত হই নিরতিশয় ক্ষ 

হইয়াছি,কারণ্যদৃষ্টি বর্ষণ দ্বার! আমাকে পরিজ্রাণ করুন্, জামার দৃষ্টিপথে উদ্দিত হউন ।১২। 

হে দামোদর ! আপনি যেরূপ উদৃখলে রজ্জুবন্ধ হইয়া! (নলকৃবর ও মণিশ্রীব-নামা) কুবের- 



১৬শ বিলাসঃ। ] শ্ীশ্রীহরিভক্তিবিলাসঃ| ১৩ ৪৯ 

নমন্থেহত্ব দায়ে ম্ক.রদ্দীধ্রিধায়ে, তদীয়োদরায়াথ বিশ্বসা ধায়ে। 
নমো রাধিকাইর বদীপ্রিযাটৈ, নমোইনন্তলীলার দেবায় তৃভাম্ ॥ ১১৪ ॥ 

বিষয়ক প্রেমভক্তিপ্রার্থনয়! নিতামুদরে পাঁশবন্ধনা গরহমাশস্ব্যাহ মোক্ষে পাশবন্ধনাতব মোচনে 
মমাগ্রহো নাস্তি কিং? কাক্ক! অস্ত্যেবেতার্থঃ। কিন্তু ইহ অস্মিম্নেব রূপে সকাম-সাধারণানাং 

প্রেমভক্তিং প্রযচ্ছেতি। যদ্বা ইহ বুন্দাধনে প্রেষভক্কিং প্রযচ্ছেতান্বয়ঃ। ততশ্চ তত্রৈব 

তস্যাঃ হখবিশেষাবিতাবকত্বাৎ প্রাহুর্ভাববিশেধাচ্চ তথ। তস্য সাক্ষাদ্র্শন-বিশেষাকী রত্বাচ্চ 

তথ! তত্রৈব তথ্ধিহা িপ্ীভগবদ্দিদৃক্ষা-বিশেষাচ্চ তত্র সদা নিবাসোহপি প্রার্থিতঃ ইতাহং। 

অন্চ্চপূর্বরবদেব ॥ ১০০ ॥ এবং স্ততিং সমাপমন্ ্বপ্রার্থিত- দিদ্ধয়ে ভক্তিবিশেষেণ ব| তদীয়া- 

সাঁধারণ-পরিকরাবয়ব-পরিবারাদীনপি প্রত্যেকং পৃথক্ প্রথমতি নমস্তেইস্বিতি। তে তব 

দায়ে উদর-বন্ধনমহাপাশায় নমোইস্ত । কণভ্ত,তায়? স্ফ,রস্তা দীপ্তেস্তেসো ধায়ে আশ্রয়ায়। 

- এবং তপ্যাপি ব্রহ্ষধনরূপতাভিপ্রেতা। অথানন্তরং তুদীয়ায় উদরাম নমোহস্ত। পাশবদ্ধেন 

তেনৈব নৌন্দর্ধ্যাদেবণৎসল্যণীলাধেশ্চ বিশেষতঃ প্রকাশনা । কথস্ত,তায় ?_-বিশ্বলা 

চরাচর-প্রপঞ্চজাতস্য ধায়ে আধারায়,। তত এব চতু্দশতৃবনা ্মককমলোৎপত্তেঃ, তত্ৈব 

চ মাতরং প্রতি বারন্ধম্ং বিশ্বূপ প্রদর্শনাদিতি দ্রিকৃ। এবমুদররবন্ধনেন বিশ্বস্যাপি বন্ধনাপত্তে: 

শ্রীষশোদয়! বিশ্বমপি বশীরুতমিতি ধ্বনিতং। তথা ঈশসা বন্ধনানংভবেইপি বন্ধনন্বী কারেগ 

ভক্তবাৎসগ্্যবিশেষস্তধা বন্ধনেন প্রপঞ্চাসঙ্ষোচা বন্থিত্যাদিদমাবেশনা তর্কাগোচর ত্বাদৈশ্বধ্য- 

বিশেষশ্চ ধ্বনিত ইতি দিকৃ। দামনমন্কা রানস্তরমুদর-নমস্কারশ্চোদরোপরি দায়ে। বর্তমানত্বাৎ 

যথোন্ররমুৎকর্ষবিবক্ষয়। বা। ইন্ানীং তদীয়প্রিয়তমজনরুপযসৈব বাগাতীতমপি সর্ববমেব স্থপি- 

ধ্যেদিত্যাশয়েন ভগবতং শ্ীরাধাং প্রণমতি নম ইতি । তথ] চ সর্ব! এব গোপিকা উপলক্ষ্যন্তে 

কিংবা তান্থ মৃখ্যতমাত্র সেবৈকোক্তা। রাধিকেতি সর্ববদৈব শ্রীভগবদারাধনবিশেষা দনব্থসংজা | 

অতএব স্বদীয়প্রিয়েতি। যদ্ধা রাধিকেতি রূটিলংজ!। ততশ্চারাধনাদ্যনপেক্ষয়া সা নিত্য প্রিয়ৈবেতি। 

তত্র চ ত্বদীয়া অপি সর্ববে জনাঃ প্রিষ্ান্বগ্রীত্যা যস্যাঃ, কিমুত বক্তব্যং তমিতি। এবং 
তল্যান্তশ্মিন্ প্রেমবিশেষ; স্ুচিতঃ। তন্তৈ নমঃ যথ। তৎপ্রিয়ায়ৈ ইতি । ততশ্চ ষস্য ত্বং প্রিয়োহলি 

সোহপি জগপ্বন্দ্যঃ স্যাং, এষ। চ তবৈব শ্রিষ্না অতন্তন্যৈ নমোহত্ত ৷ ততশ্চ তয়া সহ রামক্রীড়া- 

দিকং পরমস্ততিত্বেনাস্তে বর্ণযিস্মিস্ছন্ তচ্চ পরম-গোপ্যত্বেনানভিবাঞ্জয়ন্ মধুরেণ সমাপয়ে- 

দিশ্িষ্তায়েন কিঝিদেব সঙ্গেতেনোদ্দিশন্ প্রধমতি | দেবায় লোকোত্তরায়েঠি লীলানামপি 
 লোকোত্তরতাভিগ্রেত!। যা ্রীরাধিকয়! নং নিরস্তরক্রীড়াপরায় অতএবানস্তলীলায় তুভ্যং নম 
ইতি। এবং গোকুলবিষয়িকা সর্বাপি লীলোদ্দিষ্টা, তস্যৈ চ নম ইতি ভাব ইত্যেষ! দিক্ ॥১৯৪॥ 

তনয়য়কে মুক্ত ও তঞ্িপান্র করিয়াছেন, আমাকেও সেইক্প পপ্রেমভক্তি অর্পণ করুন। এ 

প্রেমভক্তি লাভাই আমি জ্াগ্রহ্বান্, মোক্ষে আমার আগ্রহ নাই। ১০৩। হে দেব | ভব 

_ তেছে।বিশিষ্ট উদরবন্ধন দামকে ও জগদাধারম্বরূপ উদ্রকে আমি বন্দন! করি; ত্বতপ্রিয়তমা 

রাধাকেও-প্রথাম। আপনার লীল! অলী, আপনি দেব, আপনাকে বদ্দন! করি। ১০৪ 

১৩২. 



১৩৫০ রীপ্রীহরিভক্তিবিলাসঃ। ্ [ ১৬খ-বিলাসঃ। 

পাদ্মে তত্রৈ | _ অথ তত্র রীকৃষাষ্্রমীকৃত্যস। 

গোবর্ধনগিয়ৌ রম্যে রাধাকুণ্ডং প্রিয়ং হরেঃ। কাত্তিকে বহুলাইম্যাং তত্র সাত! হরে; প্রিয়ঃ। 

নরে। ভক্কে৷ ভবেঘি গ্রান্তস্ধি তস্য প্রতোষণম্ ॥ ১৫ ॥ 

যথ! রাধ! প্রিয়! বিষ্যোস্তস্যাঃ কুণ্ং প্রিয়ন্তথা ৷ সর্ববগোপীধু সৈবৈকা বিফ রত্যন্তবল্লভ1 ॥১০৬॥ 

বকিঞ্চ তজ্রেব শ্রীরাধিকোপাখ্যানাস্তে (-_ 

বৃন্দাবনাধিপত্যঞ্চ দণ্তং তস্যাঃ প্রতুষ্যতা । কৃষ্জনান্তত্র দেবী তু রাধা বুন্দ/ধনে বনে ॥ 
তৎকুণ্ডে কার্তিকাষ্টম্যাং স্বাত্ব। পুজ্যো জনার্দীন: | 

স্থবোধগ্তাং যথ! প্রীতস্তথা প্রীতস্ততো৷ ভবে ॥১০৭| 

অথ কৃষ্ত্রয়োদশীকৃত্যম্। 

পাম্পে চ তত্রৈব।-- 
কার্তিকে কৃষ্ণপক্ষে তু অয়োদশ্যাং নিশামুখে । যমদীপং বহির্দদ্যাদপমৃত্যুরকিনশ্যতি ॥ 

অথ' তত্র মন্ত্ঃ। ্ 

মৃত্যুন। পাশদগা ভ্যাং কাগঃ শ্যামলয়। সহ। 
্রয়ে।দণ্ঠাং দীপদানাং স্ু্ধ্যজঃ প্রীয় তামিতি ॥১০৮। 

শীরাধা প্রাণনাধায় প্রীমদ্দামোদরায় তে। সর্বং টতন্যদেবায় গুরবেহর্পিতমেব মে ॥ তত্ত 
কুণ্ডে নরঃ দ্বাত! হরেঃ প্রিয়তমে! ভবে ॥ হি যতঃ| তত্র তত্র ম্নানং তস্য হরেঃ প্রঠোষণং 

প্রকর্ষেণ তোষয়তীত্যর্থ; ॥ ১০৫ ॥ তত্র হেতুমাহ যথেতি! ন চ সাধারণপ্রিয়েত্যাহ সর্ববাস 
গোপীঘপি মধ্যে ॥ ১০৬।॥ তস্যাঃ ত্য শ্রীরাধায়ৈ ॥ অন্থন্র বুন্দাবনেতরস্থানে সা দেধী 

লক্ষ্যাদিরূপা, বৃন্দাবনাখ্যে চ বনে রা স্বয়ং স্বনামাদিনৈব প্রপিদ্ধেত্থঃ। সবোধন্তাম্ 

উত্বানৈকাদশ্তাং | এতচ্চাগ্রে তৎপ্রসঙ্গে ব্ক্তং ভাবি ॥ ১০৭ ॥ | 

নিশামুখে প্রদোষে ॥ ১০৮ ॥ . রা 

অতঃপর কার্তিকে কষ্ণষ্টমীকত্য বিবৃত হইতেছে । __পদ্ল সুরাণে নারদ-শৌনকাদি-স:বাদে 
লিখিত,আছে, হে দ্বিজগণ! মনোহর গোবর্ধন গিরিতে হরিপ্রীতিকর রাধাকুণ্ড বিরাজিত 
আছে।' কাষ্টিকী কৃষণষ্টমীতে এ কুণ্ডে স্ান করিলে হরিপ্রিয় ভজমধ্যে শ্রেষ্ঠ হইতে পারে । 

কারণ, এ কুণ্ডে স্নান করিলে শ্রীহরির প্রাতি জন্মে। ১০৫. হে তাপনগণ! রাধিকা: 

যেন্ূপ হরির বল্পভা, সেই কুণ্ডও তদ্রপ প্রিয়; কারণ, একমাত্র রাধিকাই নিখিল' 

গোপিকাগণের মধো হরির পরম প্রিয়তম | ১০৬। উক্ত পুরাণে রাধিকার উপাখ্যানের শেষে, 

লিখিত আছে, শ্রীহরি রাধিকার প্রতি প্রীত হইয়া তাহাকে বৃন্দাবনাধিপত্য সমর্পণ করিয়া 
ছেন;এই হেতুই রাধিক! অন্তত্র লক্ষমীরূপে এবং বৃন্দাবনে স্বয়ং রাধিকারূপে বিরাজ করেন। 

কা্িকী উত্থানৈকাদশীতে পুজা করিণে ভগবানের থেমন প্রীতি হয়, কাকী কাষটমীতে রী 

কুণ্ডে আনাস্তে হরির অর্চনা করিলেও সেইরূপ প্রীতি লাভ করেন।.১০৭। 

১ অনন্তর কার্তিকী৷ কষা অয়োদশীক ত্য কথিত হইতেছে । -গদ্পগুরাণের পূর্বোক্ত স্থানেই 



১৬গ বিলাসঃ। ] শ্রীস্ীহরিভূক্তিবিলাসঃ। ১৪৫১ 

অথকৃক্চতুর্দনীকৃতাম্। 

তত্রৈব।-- 

চতুর্দশ ং ধর্মরাজপুজ কাধ্যা গ্রযন্থত:ঃ। ল্লানমাবন্ঠকং কাধ্যং নরৈন"রকভীরুভিঃ ॥ 
অ€ণোদয় তোংন্যত্র রিক্তায়াং বাতি যো নরঃ | তস্যান্বিকভবে! ধর্মে! নশ্তভোব ন সংশয়ঃ ॥ 

স্কান্দে চ তত্রৈব।-- 

কার্িকে কষ্চপক্ষে তু চতুরশ্ত।ং বিধৃয়ে। অবশ্তমেব কর্ব্যং স্নান নরকভীরুভিঃ ॥১০৯। 
কিঞ্চ পাম্মে তত্ৈব | 

ততশ্চ তর্পণং কার্য ধর্মরাক্বন্ত নামভিঃ | জীবৎপিতা ন কুব্বাত তর্পণং যমভীম্মযোঃ ॥১১, 

যজ্ঞোপবীতিন! কার্ধাং প্রাচীন।বীতিন। তথ! | দেবন্ৃঞ্চ পিভৃরধ যমস্যান্তি দ্বিবূপত। ॥ ১১১ 

নক্তং যমচতুর্দস্টাং ষঃ কুরধাচ্ছিবসন্ধিধৌ । ন তৎ ক্রহ্ুশতেনাপি প্রাপাতে পুণ্যমীদৃশম্॥ ১১২। 

কুমারী বটুকান্ পুজা তথা শৈবতপোধনান্। রাজস্থয়ফলং তেন প্রাপ্যতে না নংশয়ঃ ॥* ১৩1 

কার্তিকে ভৌমবারেণ চিত্রা কষ্ঝ। চতুর্দশী । তন্তাং ভঁতেখমভ্যর্চ্য গচ্ছেচ্ছিবপুরং নরঃ ॥১১৪। 

কিঞ্চ।-_অমাবন্তা-চতুর্দশ্যোঃ গ্রদোষে দীপদানত; | 

যমমার্গান্ধকারেভ্যে মুচ্যতে কার্তিকে নরঃ ॥ 
সপ পা সা পর্দা রর 

পপর পপ তাপ ৮ পপ পপ শপ 

চতুর্দস্ঠাং মানং চারুণোদয়ে স্ব কার্ম্যং নিত্যন্বাদিত্যাহ অরুণেতি ॥ ১০৯  চতুরদিশী 

কৃতামন্তদপি লিখতি ততশ্চেতি। যড়.ভিঃ নামভিঃ যমায়ধর্্মরাজায়েত্যাদিনোকৈ//১১০॥ ত্বিরূ- 

পতা দেবরূপত! পিতৃরূপতা! চ ॥১১॥ নক্তং নক্তং ভোঙজনব্রতম্॥ ১১২॥ পৃজ্য পৃজার়িতা ॥১১৩। 
০ এ শশী পিপিপি শীলা “৮ পট 

০০ 

০ শত শিপ শসা পপ চি পপ 

লিখিত আছে, কার্ডিকী কৃষ্ণ ত্রয়োদনীর সাগংসময়ে গৃহের বাহিরে যমদীপ দিলে অপমৃত্ু- 

ভয় বিদূরিত হয় । 

যম্দীপদানমন্ত্র ।--ব্রগোদশীতে দীপদান নিবন্ধন, পাশ, দণ্ড ও স্টামল! সহ কুর্ধ্যনন্দন 

কাল প্রীতি লাভ করুন্। ১,৮। 

অনন্তর কার্ডিকী কষ্ণচতুর্দশী-কৃত্য 1--কার্তিকী রুষ্ণ। চতুর্দশীতে যর সহকারে ধর্ঘরাজের 

অর্চনা ও স্নান করা নরকভীরু ব্যক্তিগণের কর্তব্য। অরুপোদয় ব্যত্তীত রিক্তাতে জান 

করিলে একবর্ষকৃত পুণা নিঃসন্দেহ বিনাশ গায়। ক্বন্দপুরাণের পূর্ববোক স্থানে লিখিত আছে 

যে, কান্রিকী কৃষ্ণা চতুর্দশীতে চন্দ্রোদয় হইলে স্নান কর! নরকভয়ভীত ব্যক্তির পক্ষে 

অবশ্থ বিধেয্ । ১*৯। পদ্মপুরাণের উক্ত স্থানেই লিখিত আছে যে, তৎপরে-““য্মায় ধর্মরাজায়", 
ইচ]াদি নাষোচ্ছ।রণ পূর্বক পর্শরাজের উদ্দেশে তর্পণ করিবে+ কিন্তু জীবৎ-পিৃক ব্কির 

: পক্ষে যমতর্পন ও ভীন্মতর্পন নিষিদ্ধ । ১১১1 প্রাচীনাবীতী হইয়! ষমতর্পণ কর! কর্তব্য; কেন 
না, যমরাজের দেব ও পিতৃত্ব ছিবিধ রূপই বিদ্যমান আছে। ১১১। যমচতুর্দশাঁতে শিবসমীপে, 
'নক্ত"ভোজন করিলে যে পুণ্য হয়, শত শত হজ্ঞানুষ্টান বারও সে ফল লাভ করা যার না।১১২-। 
উক্ত দিনে কুমারী, বালক ও শিবভক্ত তাপসের অঙ্চনা করিলে -নিঃলন্দেহ রাজন্য়-যজফজ 

আতে হইয়। থাকে। ১১৩... কারষ্টিকী. কফ চতুর্দশীতে ম্ষলবারের যোগ হইলে উহা! অতীব 
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অধামাবান্ডাকৃতাম,। 

পাল্পে তত্রৈব।-- 

দিবা তত্র ন ভোক্তব্যং বিনা বালাতুরান্ জনান্। প্রদোষণমঘ়ে রঙ্্ীং পৃঞ্জপেচ্চ ববীক্রণম্ ১১৪? 
কিঞ্চ।--প্রদোষসময়ে বিগ্রাঃ কর্তব্য দীপম।লিকাঃ | 

দীপদানাত্ততঃ পশ্চাললক্ষীং স্প্তাং প্রবোধয়েৎ ॥১১৫। 
অত্র নস্ত্ঃ। 

বং জ্যোতিঃ শ্রীরবিশ্চন্ত্রো বিছ্যুৎসৌবর্র্তারকাঃ। 
সর্বেধাং জ্যোতিষাং জ্যোতিরীপজ্যোতিঃস্থিতে নমঃ ॥ ১১৬।॥ 

মন্ত্রণোনেন কমলাং দীপহস্তাঃ গ্রিয়ে। দবিজা:| দেবীং প্রবোধয়েধুণ্চ ততঃ কুর্ধ্যশ্চ ভোজনম। 

প্রদ্দোষলময়ে লক্ষমীং ভোজয়িহ| ভূনক্তি ষঃ। পুমান্ সংবৎমরং যাবনঙ্ী্তং নৈব মুঞ্চতি : 
অথ!মাবস্তানির্ণঃ | 

যথা নিত | _-উপবাসাদিবমাবাসা| গুতিদয্ তা গ্রাহথ!। 

তছুক্ম।-_ অমাবাদ্যা তৃতীয় চ তা উপাস্যা পরাম্বিতাঁঃ ॥ ইতি। 
অথ চতুর্দশী বিদ্ধা-নিষেধঃ | 

নিগমে।_ ভূতবিদ্ধ! ত্বমাবাঁস্যা নিক্ষলং স্যাত্রয্বিম্ ॥ ইতি ॥ 

কচিৎ স্কান্দেখপি। তভৃতবিদ্ধ! ত্বমাবাস্য। ন গ্রাহ্া মুনিপুঙ্গবৈ:॥ ইতি ॥ 

তত্র অমাবাস্যায়াম্ ॥ ১১৪ ॥ হে বিপ্রাঃ ॥ ১১৫ ॥ 

বিদ্যুচ্চ সৌবণঞ্চ সুবর্ণজাতং, তারকাশ্চ ॥ ১১৬॥ 
দোহে! দোহনপাত্রদিঃ বাহনঞচ শকটাদি, তৎসহিতা ইত্যর্থ:। যা, বিদ্যুতে দেহো৷ দোইনং 

এত আর পরার 

: বিচিত্র জ্গানিবে। এ দিনে ভৃতপ্ব তূতপতি শিবের পুঁজ! করিলে মানব শিবধামে গমন করিতে পারে। 
আরও লিখিত আছে, কান্তিকী অমাবদ্যায় ও চতুর্দশীতে সন্ধাঁকালে দীপ দান করিলে 
শমনমার্গের তিমিরর।শি হইতে মুক্কিলাভ করা যায়। 

অনস্তর অমাবদ্যা-কৃত্য।-_পল্মপুরাণে উক্ত স্থানেই লিখিত আছে, বালক ও আতুর 
ভিন্ন অমাবাস্যাদিতে দিবাঁভ।গে আহার করা অন্বের পক্ষে নিধিদ্ব। এ দিনে প্রদোষকালে 
প্ক্থীর অর্চনা করিবে। ১১৪ । আরও লিধিত আছে, হে বিজগণ ! এদিন প্রধোষকালে দীপ- 
মাল। দিতে হয়? দীপদানাস্তে প্রস্থ! লক্ষ্মীর চেতন সম্পাদন করিবে। ১১৫। 
উক্ত বিষয়ে মন্ত্।--তুমি জ্যো5:,তুমি ভাস্কর, তৃমি চন্র,তুমি। বিদ্যুৎ, তুমি হণ তুমি তার! এবং 

যাবতীয় জ্যোতিঃপধার্থের জ্যোতিও তুমি। তুমি দীপ-জ্যোতিতে সংস্থিত, তোমাকে নমস্ক'র 
করি। ১,৬। হে বিগ্রগণ! এই মন্ত্র পাঠ পূর্বক রমবীবর্গ হস্তে দীপ লইয়া! লক্ষ্মী দেবীর চেত”। 
সম্পাদনাস্তে আহার করিবে। সার়ংকালে লক্ষমীকে ভোজন করাইয়া! আহার করিলে কমলা 
নংবখসর তাহাকে পরিত্যাগ করেন ন|। 

অনন্তর অমাবন্ত। নির্গন।--নির্ণয়ামূতে লিখিত গাছে, উপরাসাদি-স্থলে গরতিগদসম্িতা ৃ 
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অথ শুরুপ্রতিপৎ | 

স্কান্দে।-- প্রাত্গোবধ্ধনং পুজ্য দাৃতঞ্চেব লমাচরেৎ। 
তুষণীয়ান্তথা গাবঃ পৃজ্যাম্চ দোহবাহনাঃ॥ ১১৭| 

শ্ীকষ্দাসবর্ষ্যোহয়ং শ্রীগোবর্ধন-ভূধরঃ॥ শুকলপ্রতিপদি গ্রাতঃ কার্মিকেহর্োহত্র বৈষবৈঃ ॥ 
গ্রাতর্গোবর্ধনং পুজ্য রাত্রৌ জাগরণং চরেৎ ॥ ইতি রচিৎ পাঠঃ ॥ 

তম্মাতুদিদং কর্ম্দ গোবর্ধন প্রাধান্তেন গোঁপ্রাধান্তেন চ খ্যাতমপ্যেব জ্েয়ম্ ॥ 

অথ তত্র দিননির্ণয়ঃ। 

ঘদ্দাহ দেবলঃ।--প্রতিপদ্দর্শসংযোগে ক্রীড়নস্ত গবাং মতম্। 
পরবিদ্ধান্ত যঃ কুর্ধ]াৎ পুত্রদারধনক্ষয়ঃ ॥ 

নির্ণয়াম্বতধূতং পুরাঁণাস্তরবচনম্। _ 
| কুহ্ঃ গ্রতিপন্িশ্র। তত্র গাঃ পৃজয়েন্নপ। পুজামাত্রেণ বর্ধন্তে প্রজ| গাবে। মহীপতিঃ ॥ 
ততঃ গ্রাতর্গোবর্ধনং পৃদ্দ্যেতি পূর্বাহ্ণ তাৎপর্যাকম্, দ্বিতীয়াসময়ে তু সর্ব! নিষিদ্ধম্ ॥ 

তদঘণ1।-__নন্দান়। দর্শনে রক্ষ! বলিদানং দশান্থ চ। ভদ্রায়াং গোকুলক্রীড়া দেশনাশায় জায়তে। 

পুরাণসমুচ্চয়ে তু সম্ভাবিত-চঙ্দরোদয়-দ্বিতীয়াসংযোগ এব নিষিধাতে। 
গণাং ক্রীড়া! দিনে যত্ত রাত দৃশ্টে ত চক্দ্রমাঃ। সোমো রাজ। পশৃন্ হস্তি সরভীপুজ কাংস্তখ|॥ 

তথ তছুদয়সন্ত।বনথঃ। 

নি্রাম্তে নির্ণীতম্। _প্রতিপস্ভাপরাহ্থিক বিসৃহ ৪ব্যাপিন্ত।ং দধিতীয়ায়াং চক্্রদর্শনং সম্ভ ব্যতে। 
পপ পর পপ সত পে, পচ পপ এ পপ সর 

বাহনং চ যাসাং তাঃ) তন্মিন্ দিনে গাবে। ন দোহ। বৃষাশ্চ ন বাহু। ইত্য্থঃ। পাঠান্তরেইপি 
অমাবস্তা গ্রহণ করিতে হয়। এই বিষয়ের প্রমাণ আছে যে, আমাবস্ত! ও তৃতীয়। পরযুক্ত। 
অর্থাৎ পরতিথির সহিত সমদ্বিত হইলে তাহাতেই উপবান করিতে হয় । 
অতঃপর চতুর্দশীবিদ্ধা অমাবন্যানিষেধ বিবৃত হইতেছে --নিগমে লিখিত আছে যে চতুর্দশী- 

বিদ্ধ! অমাবস্ত। এই তিনটি বিফল স্কন্দপুরাণেরও কোন স্থানে লিখিত আছে যে, চতুর্দশী- 
বিদ্ধ! অমাবস্যা গ্রহণ কর! মুনিগণের সম্মত নহে । 
অনস্তর শু্ল-প্রতিপৎকৃত্য বিবৃত হইতেছে ।-_ক্ন্দপুরাণে লিধিত আছে, প্রভাতে গোবর্ধনের 

অর্চনা পূর্বক দ্যৃতক্রীড়। করিতে হয় এবং গোগণকে অনঙ্কৃত করিয়া পূজা করিবে, আর 
দোহন-পাজজাদি এবং শকট।দিরও পূজা! করিতে হয় । (অথবা নেই ধিনে গোগণকে দোহন ও 
বৃধগণকে শকটাদিতে নিয়োজিত করিবে না )। ১১৭। কৃষ্টদাদগণের মধ্যে গোবদ্ধন গিরিই 
প্রধান। কার্ডিকী শুরু গ্রতিপদের গ্রভাতে গোবর্ধনের অগ্চন৷ করা বৈধবের কর্তব্য ॥ 
কিংবা প্রভাতে গোবর্ধনের অর্চন| করিয়া নিশাভাগে জাগরণ করিবে, এই প্রকার পাঠও 

স্থানান্তরে দৃষ্ট হয়। অতএব গোবর্ধন-গ্রাধান্ত ও গো-গ্রাধান্ত ক্ূপেই এই বাধ্য গ্রথিত। 
অনন্তর গোবর্ধনার্চনা বিষয়ে দিন নিরূপণ হইতেছে ।-_দ্বেবলের উক্তি আছে যে, গ্রতিপং- 

সাংুক্ত জামাবস্যাতেই খোক্রীড়। প্রশত্ত। দ্বিতীরা-সমব্বিত প্রতিপদে গোক্রীড়া করিলে পুত্র, 

্ৃ. 
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তদুক্তমগ্র্যাধানবিষয়ে বুদ্ধশাতাতপেন ।-- 

দ্বিতীয়! ত্রিমুহূর্তা চেৎ প্রতিপদ্যাপরাহ্থিকী। অগ্র্যাধানধতুরদিন্তাৎ পরতঃ সোমদর্শনাৎ ।ইতি। 
জখ অপরাহুনিরিরঃ| 

চারার পঞ্চধা [ব্ভক্তপ্যাহু“তুর্থে৷ ভাগঃ ॥ 
ততশ্চ যন্ত্র প্রতিপদ যন হূর্ভব্যাপিনী দ্বিতীয়া, তত্র চন্দর্শনসন্ভাবনম্॥ ইতি। 

* অন্যঘা তু পুরৈব প্রতিপন্ুত্র গৃহীত। ॥ 
তথৈব পুরাণসমুচ্চয়ে ।-_ 
বর্ধমানতিপৌ নন্দ! যদ] সার্ধত্রিযামিক।। দ্বিতীয়া বৃদ্ধিগামি হবাছুত্তরা তত্র চোচ্যতে ॥ 

কিঞ।-_যদ। পূর্ণ-প্রতিপৎ পরত্র নিঙ্ষা মতি, তদাপুংত্তরৈব কার্ধ্য ॥ 

যথোক্তং ভবিষ্যোত্তরে ।- 

যথা দ্বাদশভির্মসৈর্মাসে। বৃদ্ধে! মলিম্মচঃ। তখৈবাহোরাত্রবৃঞ্ঝা। তিথিঃ প্রোক্ত। মলিম়ুড। ॥ 

যগ। মলিয়চঃ পূর্ব্বো মাসো দৈবস্তণাপর;। ত্যাজ। তিথিস্তথা পূর্ব গ্রাহা চৈব তথোত্তর! ॥ষ্তি 
নির্ণয়ামৃতমতম্। 
কিন্তু বঞ্চ লীগায়েন পূর্বের মন্তং শঙ্্যতে। তদ্বদরাপি দেবগগার্দি-বচন প্রামাণামন্তীতি ॥১:৮। 

তিখৈবাধঃ॥ ১:৭॥ শ্রীগোবরধনপৃজা,চ শুরু প্রতিপৎ প্রভাতে বৈঞবৈরবস্তং কা্যেতি লিখতি 
শ্রীকঞ্ষেতি ৷ হস্ত/য়মন্ত্রিরবলল হরিদানবর্ধ্য ইত্যাহ্যক্তে; ॥ ১১৮ ॥ 

ভার্ধ্য। ও ধনের হাস হয়। নির্ণয়ামৃত-ধৃত পুরা'ণাস্তরে প্রমাণ আছে যে, হে রাজ্ন্! প্রতিপং. 
সমন্বিতা অম'বপ্যাতে গোপুজ। কর্বা ; এরূপ পৃজ1 করিলে প্রজা, গে। ও রাজার বৃদ্ধি প্রাপ্তি 
হয়। প্রাতঃশবের তাংপর্ধ্যে পূর্ব্বাহ্ই বোদ্ধব্য অর্থাৎ অযাবদ।াতেই কর্তবা, দ্বিতীয়। বিদ্ধ! 
প্রতিপদ পুজা করিতে নাই। ্বিতীয়তে গোক্রীড়া নিধিন্ধ। এই বিষয়ে শাস্ত্রে লিখিত 
জাছে যে, নন্বাতে (প্রতিপদে ) রক্ষাবদ্ধন, দশমীতে বলিদান, এবং ভত্রায় ( দ্বিতীয়াতে ) 
গ্বোক্রীড়। করিলে দেশ ধ্বংস হয়। পুরানসমুচ্চয়ে ও লিখিত আছে যে, যে ধ্িতীয়।য় শশাক্কে।- 

দয়ের সম্ভাবনা, তাহীতে প্রতিপদ্দের যোগ হইলে সেই দিনে গোত্রীড়া নিষিদ্ধ। গোক্রীড়নদিনে 
নিশাভাগে চনত দৃষ্ট হইলে সোমরাজ শশাঙ্কদেব পশুগণকে এবং গোঁপৃজ কগণকে বিনাশ করেন। 

_. চক্্োদয়সভ।বনা।-_নি্রাম্থত গ্রন্থে এইবপ নির্ণীত আছে যে, ঘে প্রতিপদ্দিনে অপরাহ্ণ 
হইতে আরস্ভ করিয়। ত্রিমুহূর্তকালব।পিনী দ্বিতীয়। হয়, দেই দ্বিতীয়।তেই শশাঞ্চোদয়ের সম্ভব । 

অগ্ন্যাধানবিষয়ে বৃদ্ধ শাভাতপের উক্তি আছে যে, যদ্দি প্রতিপদের অপরাহে জিমুহূত্ত (৬ রণ) 

বিতীর। হয়, তাহ; হইলে চক্ধোদয়ের সম্ভাবনা! । এই হেতু অমাবাপ্য। ও পৌঁমান্থ্ক্ত অগ্াধান 
চতুর্দশীতে করণীয়। 

অপরাহ্থ নির্ণয় । দিনকে পঞ্চধ! বিভ্তক্ত করিলে নী ভাগকে অপরাহূ বল! যায় 

অথাং ত্রিশদগ্ডাখ্মক দিবসকে পঞ্চধ। ভাগ করিলে এ£ এক ভাগে ছয় দণ্ড হয়, ইহার চতুর্থ 
ভাগই (১৮ দণ্ডের পর যে ছয় দণ্ড, তাহাই) অপরাহূ বলিয়। কথিত। ্বয়াং প্রতিপদ 



১৬শ বিলাস; | ) বশ্রীহরিভক্তিবিলালঃ | ১৩৫৫ 

পাস্মে তত্রৈব ।__ | অথ গৌবর্নপুজাবিধিঃ। ৰ 

মথুরায়াস্তথান্তত্র কত্বা গোবর্ধনং গিরিম গোময়েন মহাস্থুলং তত্র পৃজ্যো। গিরি থা ॥১১৯॥ 

মথুরায়াং তথ! সাক্ষাৎ কৃহ। ট6ব প্রদক্ষিণম্। বৈষবং ধাম সংগ্রাপ্য মোদতে হরিসন্লিধো ।.২০ ॥ 

অথ পুজামন্্রঃ | 

গোবদ্ধন ধরাধার গোকুল-ত্রাণকারক । বিষ্পুবাহুকৃতোচ্ছণয় গবাং কোটি-প্রদো ভব ॥ ইতি! 
অথ গোপুজা মন্ত্র; ৷ 

স্কান্দে তজ্রৈব।-_ 

লক্ষবীর্ধা পোকপালা নাং ধেনুবূপেপ স'স্থিতা। স্বতং বহতি যঙ্জার্থে মপাশং ব্যপোহতু ॥ 

অগ্রতঃ সন্ধ মে গাবে গাবো মে সন্ত পৃষ্ঠতঃ । গাবো মে পার্খবতঃ সম্ধ গবাং মধ্যে বসামাহ্ম্ ॥ইি। 

মথুরায়াঃ অন্যত্র মথুরাম গুলব্যতিরি ক্রদেশে । যথা যথাবৎ ॥ ১১৯। সাক্ষাৎ পৃজন্বিকেতি 
শেষঃ | ১২০ ॥ 

অষ্টাদশদূণ্ডের পর হ্বাদশদণ্ড ব্যাপিনী দ্বিতীয়। হইলেই তাহাতে শশাঙ্কোদয় সম্ভব। অন্থাত্র পূর্ন 

প্রতিপত্তিথিই গৃগীত হয়। এ বিষয়ে পুরাণসমুচ্চয়েও এইরূপ লিখিত আছে যে, তিথির 
বৃদ্ধিগামিত অবস্থায় গ্রতিপৎ সার্ধ ত্রিপ্রহর থাকিলে এবং দ্বিতীয় বৃদ্ধিগামিনী হইলে 

প্রতিপংই গ্রহণীয়। আরও লিখিত আছে, পূর্ণ. প্রতিপৎ বৃদ্ধি পাইয়া পরদিন থাকিলে পর 

প্রতিপদই গ্রহণীয়। এই বিষয়ে ভবিষ্যে।ত্তরে লিখিত আছে যে, দ্বাদশমাস দ্বারা একমাস 

বুদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া যেরূপ 'একটি মলমাস হয়, সেইরূপ দিবা-রাত্রির বৃদ্ধি হেতু তিথিও মলবিশিষ্ট 

হইয়া থাকে । নির্ণয়ামৃত গ্রন্থে এইরূপ নিরূপিত আছে যে, যেকপ পূর্ব্ব মলমান ত্যাগ করা 
উচিত এবং তৎপর মাস পবিত্র, সেইরূপ পূর্ব পূর্ণ তিথি বিদম্দ্রন পূর্বক পরতিথিই গ্রহণ 
করিতে হয়। কিন্তু বঞ্লীব্রতে যেরূপ পূর্ব তিথিই গ্রাহা, সেইরূপ এখানেও দেবলাদির 

বচন দ্বারা প্রমাণীকৃত হয় 'ছে। ১১৮। 
অতঃপর গোবর্ধনপৃজাবিধি | পদ্ম £রাণে ব্রন্ষ-নারদ-সংবাদে লিখিত মাছে খে, মথুরা- 

মণ্ডল ব্যতীত অন্ত স্থ।'নে পৃূজ। করিতে হইলে গোময় দ্বারা বৃহৎ গিরি প্রস্তত করিয়া প্রত্যক্ষ 

গোবর্ধন পৃজাবৎ তাহাতেই গিরিবরের অর্চন! করিবে। ১১৯। মথুরাতে সাক্ষাৎ গোবর্ধানেয় 
অর্চনা পূর্বক প্রদক্ষিণ করিলে হরিধামে গমন পূর্বক হরিসকাশে আনন্দ ভোগ করিতে 
পারে। ১২০। ৃ 

গোবর্ধন-পৃজ্জামন্্।-- হে. গোবর্ধন! হে ধরাধার! হে গোকুণোদ্বারক! তুমি হরির 

বাহু দ্বারা উাপিত হুইয়াছিলে; আমাকে কোটি গো অর্পন কর। 7 

গোপুজামন্ত্র।-_স্কন্মপুরাণে উক্ত প্রকরণেই লিখিত আছে,ষিনি লোকপালবর্গের লক্গীন্বর-: 
পিনী, ঘিনি ধেছ্বূপে সংস্থিা, ধিনি যজ্ঞার্থ ঘৃত বহন করেন, তিনি শমনপাঁশ ছেদন করিয়া 
ছিউন্। .মদীয় পুরোভাগে গোগণ অবস্থান করুন) মদদীয় পশ্চাতে গোগণ অধিতিত খাকুন, | 
মদীয় পার্খবতাগে গোগণ অবস্থান ক্ষন, আমি গোসমুহমধ্যে অধিষ্ঠিত থাকি। 



১৫৬ ীস্রীহরিভক্তিবিলাসঃ | [ ১৬ বিলাস: । 

ভত্রৈব | _. অথ গোীড়া। 
ক্রোধাপয়েদ্ধাবয়েচ্চ গোমহিষ্যা দকং ততং। বৃষান্ কর্যাপয়েদেগাপৈরুক্তিপ্রতুঃক্তিবাদনাৎ 1১২১। 

পাদ্মে চ তত্ৈব। « মহিষ্যাদেত্তথ। ভূষা ব্রীড়নং রাবণস্তথ! ॥ ১২২॥ 
অথ তন্মাহায্ম্। 

তত্ৈব।-_-এবং গোবর্ধনে। গশ্চ পৃূজনীয়। বিধানতঃ | 

গোবর্ধনমখো রম. কঙ্চনস্তোষকারকঃ ॥ ১:৩॥ 

অথষপ্রীবলিদৈতারান-পুজ| 

লিখিখ্া শ্রীবলিং পটে বিন্ধণাবলণস্থিতং মুদ!। প্রদেোযে তৎপ্রতিপদে| ভগবন্ধক্ত মর্চয়েৎ 1১২%। 
তথা চস্কান্দে।__ 
বলিমালিখ্য দৈতোন্ত্ং বর্ণ কৈ: পঞ্চরঙ্গকৈ: | সর্ব্বাভরণসপ্পূ্ণং বিদ্ধযাবল্য। সহামিতম্॥ ১২৫ ॥ 

কুম্মাগু-ময়-জন্তোর-মৃরদ।নবসংবৃতম্। সম্পূর্ণহষ্টবদনং কিরীটোৎকটকুগ্ডলম,। 
গিভৃঙ্গং দৈত্যরাজ!নং কারয়িত্ার্চয়েক্গপ ॥ ১২৬॥ 

কোঁধাপয়েদিত্যার্ ক্রোধং কারয়েদিতার্থ:। গোপৈঃ কৃত্বা কর্ধাপয়েং আকর্ষয়েৎ ॥১২১। 

ক্রীড়ম্ আবর্ষাদি, ক্রীড়াং কারয়েদিত্যর্থঃ॥ রাবণং রবং কারয়েদিত্যর্থঃ ॥ ১২২। 

গা গাবঃ ॥ ১২৩ 

তদ্যা গোবর্ধনাত্রিপূজ! সম্বন্িন্যাঃ শুরায়।ঃ গ্রতিপত্তিথেঃ প্রদোষে। যতো ভগবতে। 

ভক্তং ১২৪1 আসিতং আমীনম্ ॥১২৫॥ নৃপ ইত্যনেন এতচ্চ রাজকৃত্যমিতি বোধিতং। স্বয়মিতি 

পাঠে চ সর্ববো! জন; স্বয়মেব ন ত্বন্তহস্তেনাচ্চয়েদিতার্থঃ ॥ ১২৬ ॥ 

_ অতঃপর গরোক্রীড়া।_স্বন্দপুর পেই লিগিত আছে যে, তৎপরে গো, মহিষী প্রভৃতিকে 

প্রক্পিত করাইতে হয়,ধাবিত করাইতে হয় এবং উক্তি-প্রত্যুক্তি-প্রয়োগ পূর্বক গোপগণের বারা 
বৃধদিগকে আকর্ষণ করাইবে ।১২১। পল্মপুরাণের উ্ প্রকরণেই লিখিত অছে, মহিষী প্রভৃতি- 

দিগের ? আকার্ধাদি ক্রীড়া করাইবে, তাহাদিগকে অনস্কত করিবে এব: শব৪ করাইতে 
হয়। ১২২) 

উক্ত বিষয়ের মাহাত্ময-_ উক্ত পুরাঁণেই লিখিত আছে বিধানে এইক্ধপে গোবধ্ধনের ও 

গোগণের অচ্চনা করিবে; ইহাকেই গোব্র্ধনষজ্ঞ কহে। এই রষণীয় যজ্ঞ শ্রীহরির গ্রীতি- 
প্রদ। ১১৩। 

অনন্তর বলিদৈত্যরাজ-পৃজা ।-যে প্রতিপদে গোবর্ধানের অর্চন। করিতে হয়, সেই 

তিবিতৈ নন্ধ্যা-সময়ে বিদ্ধী বলী ও হরিতক্ত বলিরাজ,এই উভয়ের গ্রতিমৃষ্ঠি গট্টে অঙ্কন পূর্বক 
সানন্দে অর্চনা করিবে। ১২৪। এই বিষয়ে ব্বন্দপুরাণে লিখিত আছে যে, হে নৃপ] বিজ্ধ্যা. 
বলী সমভিব্যাহারে একাসনে সমামীন, নানালঙ্কারে সমলন্কত, দৈত্যরাঁঞজজ বলিকে পঞ্চবর্ণহারা 
পট্টে অস্ধিত করিয়! পুজা! করিবে? তদীয় মুত্তি এইক্ূপ অঙ্কিত করিবে যে, ভিনি কুন্মাণড 
ময়, জ্ত, উরু ও মুর এই সকল দানবে পরিবেটিত; প্রফৃষান্, ফিট চাঙিন 
ঘিভুজ। ১২৫--১২৬। 



4 

১৬শ বিকাসং। ] ীক্রীহরিভক্তিবিলাসঃ | ১০৫৭ 

জথ তংপুজাগ্রক রপস্। 

পাল্সে তত্রৈব ।__ষথার্পিতং দেহমনেন বিষণবে, ভীতেন মিথ্যাবচসো মহাত্মনা । 

দৈঠোন তেনাথ কঠোরচেষ্টয়, বন্ধে। বলির্ববামনমুর্তিনা বত ॥ 

বন্ধ! নীতোহথ পাতালং বিমনাঃ বিশ্মমাননঃ | নাভাহ্য ককরিং দৈত্যপ্তাক্তাহংমমতে স্থধীঃ | 

তদোবাচ হরিঃ প্রীতত্তশ্বৈ দৈত্যায় ভাগকুৎ। 

অশ্রোত্রিয়ে দত্তমমন্থকং হতম্. জপ্তং তথা বাগ্রধিয়া জনেন যৎ। 

তথোর্জশুকু প্রতিপদ্দিনে ন তু, খামর্চয়েন্তৎথকতং তবাস্ত ॥ ১২৭॥ 

ইতি তন্মৈ বরে! দত! হরিণ! দ্রিতিজায় চ। ততোইবস্তং প্রপৃজ্যোহসৌ বলিরাঙ্দিনে মু । 

রুঞ্চসান্লিধ্যতশ্চাপি পুজনীয়ঃ প্রঘত্বতঃ ॥ ১২৮ ॥ 

স্কান্দে তঅ্ৈব। _ অথ বলিপুজাবিধিঃ 

গৃহস্ত মধ্যে শীলায়াং বিশীলায়াং ততোহচ্চয়েৎ। ভ্রাতৃমাতঙনৈঃ সার্ধং সত্তষ্টে! বন্ধুভিত্তথা ॥১১৯। 

কমলৈঃ কুমুদৈঃ পুশপৈঃ কহুলাবৈ রক্তকোৎপলৈঃ ৷ গন্ধপুষ্পাদিনৈবেন্ঠৈরক্ষতৈগু ডপুপকৈঃ ॥ 

অথ তত্র পুজামন্ত্ঃ। | 

বলিরাঙ্ নমন্তরভাং বিরোচনম্থত প্রভো। ভবিষ্য্র হবরারাতে পুজেয়ং প্রতিগৃহতাম্॥ 

দীপোৎসবৈর্জনিতসর্ববক্ষন- লযোদৈত, কুর্বন্তি যে হুমতয়ো বলিরাজপূজাম্। 

র্লানৌগভোগন্ুখবৃদ্ধিশতাকুলানাম্, নৃনং প্রয়াতি নকলং প্রমুদৈব বর্ষমূ॥ ১৩৪। 

যন্তাং নার্চয়েতত্ত যাবৎ স্থকৃতৎ তত সর্ববং তবাস্ত ॥ ১২৭ ॥ এবং শ্রীভগব্দাজয়াবশ্ং পূজা এব। 

নি 

কৃঙ্সমীপবর্তিতবাচ্চা বস্তু ভক্ত্যা পৃজ) ইত্যাহ কৃফেতি 1১২৮1 

শালায়াং আয়তনবিশেষে। যহ। শালায়াং গৃহে । তত্র মধা এবেতার্থঃ। সন্ত হুক; 

সন্॥ ৯২৯ কহুলারৈঃ সৌগন্ধিকৈ:॥ ১৩০ ॥ 

বলিপুর্জাবিধি __গদ্মপুরাপের পূর্বোস্ত স্থলেই লিখিত আছে যে, এই মহান্ভব বলি স্বীয় 

বাঁক্য মিথ্যা হইবে ভয়ে হরিকে আত্মদেহ প্রদান করিয়া ছিলেন, কিন্ত হায় ! ভগবান্ বামনদেন 

কঠন ব্যবহার প্রদর্শন পূর্ববক তাহাকে বঞ্ধন করিলেন। মহাজানী বলি থামনদেব কর্তৃক বন্ধ 

ও পাতালপুরে নীত হইলে বিমন! ও খিশ্নচিত্ত হইয়াও “অহং মম” ইত্যাদি জান বিপক্দপ 

পূর্বক হরির প্রতি অন্য প্রদর্শন করিলেন না, তখন ভাগ্যন্কৎ হরি সন্ত হইয়। কহিলেন, হে 

দৈতযপতে! যেব্যক্তি অশ্রোজিম্ন দ্িজাতিকে দান, মন্ত্হীন হোম, ও উদ্ধিষন হইয়। জপ করে, 

ধে বাজি কার্তিকী গুরু প্রতিপদে ত্বদীয় অর্চন! না, করে, সেই সকল ব্যক্তির যে পূর্ববনঞ্চিত 

পু, তৎসম্তই তৃমি প্রাপ্ত হইবে। ১২৭।ভগবান্ বখন এইরূগে দৈত্যপতিকে বর দিয়াছেন, 

তখন এই দিনে লানচ্ছে .বলিকে পুজা করা অবস্ত কর্তবা। সবত্ে শ্রীহরি-সমীপে ইহার 

অর্চন৷ করিবে। ১২৮। 

£ জনয বলিপুর্জাবিধি ।-"ক্কক্মপুরাণের পূর্ব স্থানেই লিখি আছে যে, গৃহাতাস্বরে 

১৩৩ 
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অথ যমস্বিতীয়াকৃতাম্। 

স্কান্দে পাচ্মে চ ।-- 

উর্জে শুরুদ্বিতীয়ায়াং মধ্যাহ্ছে যমমচ্চয়েৎ। ক্নানং ক্কত্ব। ভানুজায়াং যমলোকং ন পশততি ॥১5১॥ 

কি ।--- 

তশ্যাং নিঙ্গগৃহে বিপ্র ন ভোক্তব্যং ততো! বে । প্নেহেন কিনীহস্তাযোজব্যং ৃ ষ্টবর্ধন। ১৩২ 

দানানি চ প্রদেয়ানি ভগিনীভ্যো বিধানতঃ। সর্ব ভগিন্যঃ সম্পৃজ্ধয। অভাবে প্রতিপত্বজাঃ ॥ ১৩৩ 

কিঞ্চ।-__যন্তাং তিে। যমুনয়। ঘমরাজদেবঃ, সম্ভোজিতন্বৃতিশযন্থস্থসৌহদেন। 
তশ্তাং স্বম্ঃ করতলাদিহ ষে! ভূন্ক্তি, প্রাপ্রোতি বিত্বস্থভগং ধনমৃতমং সঃ ॥ ১৩৪ ॥ 

অথ শুর্লান্টমীকৃতাম্। 

পাদ্ম তাত্রৈব, কুর্শপুরাণে চ 1-- 
শুরষ্টমী কার্তিকে তু স্বৃত! গোপাষ্টমী বুধৈঃ। তদ্দিনে বাস্থদেবোহভূদেগাপঃ পূর্বস্ত বৎসপঃ১৩ 

তত্র কুর্ধ্যাদগবাং পুগ্ধাং গোগ্রাসং গোপ্রদক্ষিণম্। গবানুগমনং কাধ্যং সর্ববান্ কামানভীগ্দ ত1 ॥১ 2৬ 

ভাম্ুজায়াং প্রীধমূনায়াং ॥ ১০১॥ তচ্চ পুণ্টিং বর্ধয়তীত্যর্থঃ ॥ ১৩২॥ প্রতিপত্রজ। 

বৈমাত্রেয়াঃ | ১৩৩॥ বিত্বন্থৃভগং শোভনৈশ্বধ্যম্ উত্ত"ৎ ধনং ধর্শলক্ষণম্। ধর্খ ইষ্টং ধনং 

পুংসামিত্যেকাদশস্কন্ধোক্তেঃ ॥ ১৩3 ॥ 

যতঃ পূর্বং বংমপঃ সন্ তদ্দিনমারভ্য গোপোহভূৎ ॥ ১৩£॥ গবামহথগমনমূ.॥ ১৩ ॥ 

বিস্তৃত স্থলে ভ্রাতা, মীত। ও বন্ধ-বা ভ্ধবদ্দিগের সহিত মিলিত হইয়া ্ রফুন্লচিত্তে কমল, কুমুধ, 
সৌগন্ধিক, রক্তোৎপল, গন্ধ,পুষ্প, নৈবেগ্য, অক্ষত ও গুড়পিষ্টক ছারা বলির এচ্চন। করিতে হয়। 

উক্ত পুক্জার মন্ত্র।' হে বলিনৃপতে ! হে বিরোচনন্থত! হে গ্রভে।! হে স্থরশত্রো! 
আপনি ভবিষ/তে ইন্্রপদ প্রাপ্ত হইবেন, আপনাকে নমস্কার, মংরুত এই পুজা গ্রহণ করুন। 

যে নকল বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি দীপোৎসবার্থ মুদিতচিত্ড ব্যক্তিগণের সহিত মিলিত হইয়া বলির 

অর্চনা করেন, শ£ পুরুষ পর্যন্ত তিনি দান, উপভোগ ও সুখ-ৃদ্ধিসম্পন্ন হন এবং ত্খে বর্ষ 
অতিবাছন করেন । ১১৯-১৩০ | 

অনস্তর বমদ্বিতী়া-ককতা ।--কান্তিকী শুক্ল। ছিতীয়াতে মধ্যাহ্ুসমন্থে মের অচ্চন। হিরন 1 

এ দিন যমুনায় ন্নান করিলে আর তাহাকে যমপুবী দর্শন করিতে হয় না :৩১। আরও 

লিখিত আছে, হে দ্বিজ! এই দিনে স্বীয় গৃহে আচার করা! বুদ্ধিমানের কর্তব্য নহে$ সঙ্নেছে 

তগিন্টীর হস্তে আহার করিতে হয়। ভগিনীহস্তদত্ত অক্ন পুটিপ্রন। ১১২ এ দিনেবিধানে: 

ভগিনীদিগকে দান করিবে; বতগুলি ভগিনী থাকে, সকলেরই অর্ন। করিবে । সহোদরার, 

অভাবে বৈমা:ত্রয়ী ভগিনী পৃঙ্জনীয়া। আরও লিখিত. আছে, যে তিথিতে ভগ্থিনী কাণিন্থী: 

সৌহার্দ সহকাক্কে শমন-রাজকে ভোজন করাইয়াছিলেন, মেই তিথিতে স্তগিনীর হস্তে আহ!র:: 
করিলে বিপুল এখ্বর্ধা ও ধর্ম-ধন লাভ হয়। ১%৪। রর 

, অনন্তর শুরুষ্টমী-রুত্য ।-_-পল্পপুর'ণে ও কৃর্মপুরাণে লিখি, আছে, ার্তিকী, জানীই 
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এ ' অথ প্রবোবনীকৃত্যম। 

শযগ্তামিব কতবাস্ত।ং নযানারীরলান) প্রবোধ্য কষ সম্পৃজ্য বিবিনারোহযেত্রথমূ॥ ১৩৭॥ 
স্বান্দে তত্রৈেৰ।-- অধ প্রবোধনীকৃত্য-নিত্যত| | 
অন্মপ্রভূতি বং পুণ্য নগেণোপার্জিতং ভূবি। বৃথ! ভবতি ৬২ সর্বং নকুত্ব। বোধবাসরম্ 8১০৮ 

অথ প্রবোধনীমহক্ব্যম্। 

ই | প্রবোধন্তাশ্চ মাহাজ্যাং পাপদ্বং পুণ্যবর্ধনমূ। মুজিদং কৃতবুদ্ধীনাং শৃণু ত্বং মুনিদত্তম॥ 
তাবাদগর্জতি বিপ্রেন্ছ গঙ্থ। ভাগীরথ। ক্ষিভৌ। যাবন্গায়াতি পাপস্বী কার্তিিকে হরিবোধনী ॥ 

তাবদণর্জন্তি ভীর্থানি অঘুদ্রণরাংদি চ। যাবং প্রবোধনী বেখ্গোস্তিথিন্ণয়াতি কার্তিকে। 

. "বাক্গপেয়পহমাণি অশ্বমেধশতানি চ। একেনৈবোপবাসেন গ্রবোধন্য। লভেন্বরঃ ॥ 

ছুল্প ভং চৈব হশ্রাপং ত্রেলোক্যে সচরাচরে। তদপি প্ার্থিতং বিপ্র দদাতি হরিবোধনী ॥১৪৪। 
এবর্ধাং সন্ততং পৃজাং রাজ।ধ হুখপম্পদ: | দদা হুযুপোষতো| বিগ্র হেলয়! হগিবোধনী ॥১৪৭॥ 
মেকুমন্দ্রতুণ্যানি পাপান্তত্যু্গিতান্তপি। একেনৈবোপবাসেন দহতে হরিবোধনী ॥ 

পৃথির্যাং যানি দানানি দব। ঘ ফলমাপ্ন,তে। একেনৈখোপবাসেন দাতি হরিবোধনী ॥১৪১৫ 

অন্ঠাং প্রবোধনাম্ ॥ ১৩৭ ॥ বোধবাসরং প্রবোধস্থাক্ত কতামি তার্থ; । এবং রথযান্রাদেতরিতাত্ব 

মায়াতম্ ॥ ১৩৮ ॥ | 

' দুল্লভিং দুঃখেন ও প্রাপাং হুপ্রাপঞ্চ অপ্রাপ্যং যং তদপি প্রার্থিতং সৎ ।। ১৩৯ | সম্ভতিং 

গোপাষ্টমী বলিয়। কথিত। বাহ্থদেব তৎপৃর্কে বংনপ ছিলেন, উ দ্বিন হইতে গোপ বলিয়া 

খ্যাত হন, ১5৫। সর্বক্কামাকাক্ষী ব্যক্ত এ তিথিতে গোগদের অর্চনা, গোগ্রাস দান, | 

গোপ্রদক্ষিণ ও গবাছছমমন ই হ্যা কার্ধ্য সম্পাদন করিবে । ১৩৬ ।. 

গনগ্তর গ্রবোধনী-কৃত্য। _শয়নীবৎ প্রবোধনীতেও ক্ষীরাভোধি-মছোত্মব সম্পদান পূর্বক 

' স্্রীহরিকে প্রবোধিত করিবে এবং বিধানে অর্চন| করি! রদে আয়োহণ 'করাইবে। ১৪৭। 

-অনগ্ভর গ্রবোধনী-কৃত্যের নিত্যতা। কথিত হইতেছে ।--স্বন্দপুরাণের পূর্বোক্ত স্থানেই 
লিখিত আছে, প্রবোধনীরুত্য না করিলে আন্নয়নঞ্চিত সমস্ত পুণ্য বিনষ্ট হয় | ১১৮। 

.-. প্রবোধনীন্মাহাত্থয ।--উক্ত পুরাণেই লিখিত আছে, হে তাপদত্রে্ঠ। গ্রবোধিনী'মাহাখ) 

কতবুদ্ধিগণের পাঁপ দূর করে, পণ বৃন্ধি করিয়। দেয় এবং মুক্িদান করে। আমি ত্বংসকাশে 

সে মাহাজ্ধ্য বর্থন করি, অবধান কর। .হে দ্বিজপরেষ্ঠ!' ঘাবং পাপনাশিনী কার্টিকী হুরি-. 

ধোঁধদী উপস্থিত না হয়) তাবংকাণই ভাগীরধী- ধরাধামে শ্পর্ধ! করেন। যাবৎ. কার্তিকী 

হরি গ্রবৌধনী- উপস্থিত,না! হয়, তাবৎকালই -আদনুদ্র-সরোধর নিখল তীর্থ ম্পর্ধ! করিতে 
থকে । একটিমাঙ্গ  প্রবোধনীতে: উপবাস করিগে ন্হন্র.বাজপের় ও শত অস্বমেধন পুখা: 
লাতইয়? হে দ্বিজ! হরিবোধনী 'লচরাচর -জিভৃবন-হুযত, হুপ্রাণা ও প্রার্ধিত দিয় 
প্রদান কিবা খতন ।১৩৯1/.হে দলিল | প্রবৌধনীতে উপবান করিবে : অবহেরো 

| এব): অ্ানীদ সন্খীন, দাগ) 'ক্থব7.নম্পন্.: সমন্তই পাপ. হওয়া... যায় ৮28*.।. 



১৩৩৬৪ ভ্রীশ্লীংরিভকিবিলাসঃ | [ ১৬শ বিলামঃ। 

কিঞ্চ।-... 

জাতঃ স এব স্থরৃতী কুলং তেনৈব পাঁবিতম্। ার্তিকে মুনিশার্দ,ল কৃতা৷ ধেন প্রযোধনী ১৪২ 
যানি কানি চ তীর্থানি ব্রিলোক্যে সম্তবস্তি চ। তানি ততশ্য গৃহে সম্যগ্ য: করোতি প্রবোধনীম্ঠ১৪:4 

সর্বকৃত্যৎ পরিত্যাজ্য তৃষ্্যর্থং চক্রপাঁণিনঃ। উপোধ্যৈকাদশী সম/ক্ কার্তিকে হরিবোধনী ॥. 

কিন্তম্ত বহুভিঃ কৃত্যেঃ পরলোকপ্রদৈরূ্নে। সরুচ্চোপোধিতা৷ যেন কার্ত্িকে হরিবোধনী ॥১৪৪ 

সজ্ঞানী সহি যোগীচসতপস্বী জিতেন্দিয়ঃ। ন্বর্গমোক্ষে৷ চ তস্তাস্তামুপান্তে হরিবোধনীম্ ১৪৫ 

বিষ্োোঃ প্রি্নতরা হেষ। ধর্শসারন্ত দায়িনী । ইমাং সরুছুপোষো ব মুক্তিভানী ভবেন্নরঃ | 

প্রবোধনীমুপোধ্যৈব ন গর্ভে বিশতে নরঃ| সর্বধন্মান্ পরিত্যঙ্ তন্মাৎ কুব্বীত নারদ ॥ ৪৬| 

ক্সানং দানং তপে। হোম; সমৃদ্ধিশ্ত জনার্দনম্। নবৈরধৎ ক্রিয়তে বিপ্র প্রবোধন্তাং তদক্ষয়ম্! .৪৭ 
মহাব্রতমিদং পুত্র মহাপাপৌধণাশনম্। প্রবোধবাঁপরং বিষ্লোর্কিধিবং সমুপোষয়ে॥ 

ব্রতেনানেন দেবেশং পরিতো ব্য জনার্দনম্। বিরাজয়ন দিশো দীর্চা। প্রপ্নাতি ভূবনং হরে; ॥১৪৮ 

পাদ্মে চ তঙ্তৈব।--ছুগ্ধান্ধিভোগিশয়নে ভগবাননস্তো, যশ্মিন্ দিনে ত্বপিতি চাথ বিবুধাতে চ। 
তন্সিয্নগ্তমনদামুপবাদভাজাম্, কামং দরদ ত্যভিমতং গরুড়াঙ্কশায়ী ॥ ৪৯॥ 

' 'পুক্রাদীন্ ॥ ১৪ ॥ দহতে দৃহতি ॥ ১৪১--১৪৩॥ পরলোক প্রদৈরিতি ভেষাং সংলার- 

দুঃখাবহত্বমুক্তম্ ॥ ১৪৪ ॥ আত্ত ম্ আসাতাং ভবত ইত্যর্থ: ॥ ১৪৫ - ১৪৬ ॥ গ্রবোধনীত্যাদি- 

শব্দেন সামান্তেন তত্র সর্কেষামেব কত্যানাং মাহাত্ম্যমুক্ে দ্বানীং বিশেষতন্তানি নির্দিশননাহ 

্ানমিতি ॥ ১৪৭--১৪৮॥| ছুগ্ধান্বৌ যভ্োগি-শয়নং শেষপর্যমতপ্মন্। শ্রতচ্চ তদ্দিনে 

একটামাত্র হরিবোধনীতে উপবাস করিলে  মেরুমন্দরসদৃশ অত্যুঞ্জিত গাতকও তন্বীভূত 

ইইয়। থাকে । একটামাত্র হরিবোধনীতে উপবাস করিলে পৃথিবীতে যাবতীয় দানের 

ফল লাভ হয়। ১৪১। আরও লিখিত আছে, হে খধিশার্দল] কার্তিকী প্রবোধনী 

করিলে সেই পুণ্যবানের জন্ম সার্ক এবং তাহার দ্বারাই বংশ পবিত্র হয় । ১৪২। 

কার্তিকে প্রযোধিনীকহয করিনে ত্রিভৃবনস্থ নিখিল: তীর্থ ত্বদীয় গৃহে উপস্থিত হন। ১৪৩। 

কার্তিকমাসে নিখিল কণ্শ বিসঞ্জন পূর্বক শ্রীহরির প্রীত্যথ সম্যক বিধানে হরিবোধনীর, 
উপবাস করিবে। হেখষে! ধিন একবারমাজ কার্ডিকী বোধনীতে উপবান করিয়াছেন, 

পরলোকপ্রদ বহুদংখ্য ক্রিয়ানুষ্ঠানে তাহার কি আবশ্তক ? যিনি হরিবোধনীতে উপবাদ 
করেন, তিনিই জ্ঞানী, যোগী, তপন্থী ও জিতেঙ্দ্িয় :বলিরা অভিহিত এবং সেই ব্যক্তিই. 
বর্গ, মোক্ষ লাত ক্ষয়েন। ১৪৫। এই. হরি বোধনী শ্ীহরির গ্রীতিকরী এবং ধর্ের 
সারপ্রদা। 'একবারমাত্্র ইহাতে উপবাণ করিলে মুক্তি লাশ করাযায়।. হে. দেবর্ষে], 
প্রবোধনীতে উপবাস করিলে আর. জননীজঠরে প্রবেশ করিতে হয় ন1। কুতরাং :হে. 
নারদ! 'সর্বধন্দ বিসর্জন পূর্বক এ তিথিতে উপবান করা. উচিত। .৪%৭. হে ছিব! 
নব্গণ হরির উদ্ধেশে প্রবোধনীতে জান, দান, তপঃ বা হোম বাহ! কিছ অর করে। 

তাহাই অক্ষ হয় ।১৪৭। হে বস! ইদিারাংীনি বিধানে খানা ক্র কর্রব্য, হা 



১*শ বিলাসঃ |] শ্ীকীহরিভক্তিবিলাঁনঃ | ১৪৬১: 

বারাছে চ।-. | 

উপবাসাসমর্থানাং দৈব পৃথুলোচনে ৷ এক! স| হাদী পুব্যা। সমূপোষ্যা প্রবোধনী ॥ ১৫৯ 
তশ্কামারাধা বিশ্বেশং জগতামীশ্বরেশ্বরম। প্রাপ্মোতি সকলং তদ্ধি দ্বাদশঘ্বাদশীব্রতম্ ॥ ১1১॥ 

উত্তরাঙ্গারকযুত! যদি সা ভবতি প্রিয়ে। তদ৷ স| মহতী পুণ্যা কোটি-কোটি-গুপোত্তরা। 
শয়নে বোধনে চৈ কোটিদানেন সুন্দরি । উপোধ্যৈব. বিধানেন ঘান্তি মন্্য়তাং নরাঃ ॥১৫২।, 

একাদশী দোমধুত। কার্তিকে মানি ভা বনি। উত্তরাভাব্রসংযোগে অনন্ত ন৷ প্রকী্তিতা ॥১৫৩ 

তন্তাং বং ক্রিয়তে ভদ্রে সর্ববমানস্ত্যমক্্তে। অনন্তপুণ্যফলদ! তেনানস্ত স্থৃতা ফলে ॥,৫৪| 

ততৈব ভ্রীধমনারদ-সংবাদে ।- 
অন্চ্চ তে প্রবঙ্ষ্যামি গুহাদ্ গুহ্ রং মুনে। কার্তিকেংমলপক্ষে তু 8 স্থৃতা। 

ভক্তি দা হবেঃ সা তু নানা খ্যাতা প্রবোধনী ॥ ১৫৫॥ 
যা না বিফো; পর৷ ূর্তিরব্যক্ানেকরূশিণী। সণী। স! ক্ষিপ্ত| মানুষে লোকে ছ্বাদমী মুনিপুঙ্গব ॥১৫৬। 

ক্ষীরাৰি-কর্পনাভি্রায়েণ সাক্ষাৰ| তদানীং তত্রৈব শয়নাদিতি ॥ ,৪৯-:১৫১।। উত্তরা 

উত্তরভাত্রপদনক্ষত্রং, অঙ্গারকো! ভৌমবার:, তাঙাযং যুক্ত স! এরবোধনী যদি ভবেৎ ॥ ৫৫২ ॥ 
সোমবারযুতাপি পরমমহাপুণ্যেত্যাহ একাদশীতি ৷ ১৫৩--১৪৪ ॥ সাক্ষাদ্বরেরডকিগ্রদা ।1১৫৫॥ 

তৎসেবয়। চ সাক্ষান্জরিসেবৈব সম্পদ্ভতে ইত্যাশয়েনাহ যা মেতি। ঘ্বাদশীরূপেণ ক্ষি্রা 

স্যত্ত। || ১৫৬ | 

অহাব্রতন্বূপ এবং ইহা! দ্বার পাতকসমূহ বিদূরিত হয়। এই 5 দ্বারা! দেবদেব- 

হরিকে সন্ত করিলে তেজোঘ্বারা দশদিক্ সমুদ্ভাসিত করিয়া! হরিধামে গমন করিতে 
পারে। ১৪৮। পন্প-পুরাণের পূর্বোক্স্থলেই লিখিত আছে যে, যে.দিন ভগবান্ ক্ষীরনাগরে 

শেষ-পর্ধযঞ্কে শয়ান হন ও যে দিন জাগরিত হন, একাগ্রচিত্তে সেই দিনে উপবাম করিলে 

গরড়াঙ্কশায়ী কষ তাহাদিগের অভিমত বামন! পুরণ করেন। ১৪৯।॥ বরাহ'পুরাণে 

লিখিত আছে, হে বিশালাঙ্ষি ! যাহার! নিরন্তর উপবালে অক্ষম, কেবলমাত্র পুপ্যমমী, 

প্রবোধনী -দ্বাদখীতে উপবাস করাই ভাহাদিগের বর্তবা। ১৫০। এ দিনে মগ 

বিশ্বেশকে উপাসন! করিলে দ্বাদশ ্বাদশী-রতের ফল লাভ কর! যায়। ১৫১। হে প্রিঘতমে |. 

প্রবোধনীতে উত্তরভাত্রপদনক্ষত্র ও মঙ্গলবারের - যোগ হুইলে উহা কোটি কোটি ধা 

মহাপুণ্যনবরপিনী বনিয়া কীর্ধিত হ্য়। হে.ক্ুন্ছরি! শয়নী ও বোধনীতে বিধানে 

উপবাস করিলে কোটি কোটি দানকনিত ফয লাভ হয় এবং আমাতে বিণীন হইতে 
পারে ।.১৫২। হে ভাবিনি! কার্ডিকী. একাদশী সোমবার ও উত্তরভাত্রপদ-সমস্থিতা হুইপ 

উহা অন্ধ নামে অভিহিতা! হয়! থাকে | ১৫৩।, হেতত্তরে! এ তিথিতে যে কোন 

বর্দের অহটান করা যায় তাহাই অনস্ত-ফল প্র হয়। উহ! অনন্ত-পুণ্যকলঘায়িনী, 

.. বলিয়া কুর্তি হওয়াতে হুযীগণ. কলে:ও অন্তত নিয়পণ করিয়াছেন। ১৫৪) উন: 
০ লিখি ছে, খেয়ে টি বিকট গুহ হাইতেগ, গুহ... 



১5২ শ্রী্ীহরিভক্তিবিলাসঃ। [১৬৭ বিলাস 

অথ সির বিশেষতে | মাহাত্যম,। 

পান্মে তত্রৈব ।__ রঃ 
তাবদগঞ্জন্তি তীর্থানি বাজিমেধাদয়ে। মধা;। মখুরায়াং শরিয়া বিষোর্ধাবস্া়াতি নী 
ংলারদাবতপ্তানাং কামনৌথ্যে পিপাসিনাম্। শ্রীকষ্ণপাণপদ্মপ্ত সান্নিধ্য শীতলং গৃছম্ ৪. 

ওবপাস্থগনানাং বৈ গ্রাপিং ৪ম প্রবোধনী | কথং ন সেব্যতে মূঢ় মথুরায়াং কিমগ্যতঃ ॥১৫৭। 

অথ বিশেষতঃ প্রবো ধন্ত।ং ইইহগিরারযা | 

স্কাংন্ন রা গ্রবোধনীমাহাত্ম্যে। -- 
যেহর্চয়স্তি নরাস্তন্তাং ভক্ত্যা দেবস্ত মাধবম্। সমুপোষ্য প্রমুচ্যন্তে পাপৈস্তে টি ॥ 
বাল্যে ষচ্চাঞ্জিতং বন যৌবনে বার্ধকে চ যং। সপ্তব্জন্মকূতং পাপং স্বপ্পং বা যদি বা ৰছ॥ 
শুার্রং মুনিশার্দ,ল হৃগুহ্যমপি নারদ । তং ক্ষান্ত গোবিন্স্তিথৌ তন্াং সথপুজিতঃ1১৫৮। 

কিঞ্চ। - 

প্রবেধবাসরে বিষ্চো; কুরুতে চ হরেঃ কথাম্। সপ্ত্বীপাবনীদানে যৎ ফলং তত্তবেম্মুনে ১৫৯ 
০ রব পপর তত উজ "৩ পপ ই ৮ সস পর 

 শ্্রীরুযঃপাদপন্ননান্িধ্যর্ূপং শীতগ্ং হিতাপহরং গৃহং ভবশাস্থজ্জানানং সংসারমার্গন্রমণপরি- 
্রাসতজনান্ প্লাতি প্রাপিক! প্রাপয়েদিত্যর্থঃ । অন্ততঃ তীর্থান্তরেণ কর্াস্তরেণ চ কিং 

প্রয়োজনং। শ্রীমুরায়াং তৎ.সেবনে সত্যপতি চ ইত্যর্থ;।| ১৫৭ | | 
তত্র চ বিশেষতে। ভগ”তঃ পুঙ্গাং কীর্নধ কৃ্ধ্যাদিত্যুপদিশক্নাদৌ পুজামাহাত্মামাহ যে 

ইতি ভ্রিভি; |. শু্ং চিরকৃতম্ আর সাম্প্রতিকং ॥ ১৫৮।। কীর্ঘনমাহাতআ্ামাহ প্রবোধেতি। 
পিসী শিস 

তর অন্ত বিষয় বলিতেহি। কার্ভিকী শুর! প্রবোধনী নারী একাদশী সাক্ষাৎ হরিভক্তি- 

প্র্দায়িনী। ১৫৫। হে তাপসপ্রথর! হরির অব্ক্তা, অনেকরপিনী, পরম! র্তিই ম মানবধামে 
দ্বাদশীরূপে সংস্থিতা । ১৫৬। 

: অথুরাপুরে উক্ত বিষয়ের বিশেষ মাহাত্ম্য ।--পদ্মপুরাণের নি স্থলেই লিখিত আছে, 
যাবৎ মখুরাপুরে প্রবোধনী উপস্থিত না হন, তাবৎকালই নিখিল তীর্থ ও অশ্বমেধাদি বজ 

স্পর্ধা করিখ! থাকে । যে দকল বাক্তি তববন্থিতে দঞ্চ-বিদ্ধ ও কামসৌখ্যপিপাসায় তযার্ত, 
একমাত্র শ্রীহরির চরণকমলসান্লিধ্যই তাহাদিগের পক্ষে তাপত্রয়হর শীতল গৃহন্বন্বপ। 
সংসারপখের পথিকের! প্রবোধনীর প্রসাদদে সেই গৃহ 'লাভ করিতে পারে ; সৃতরাঁং সদ্য 
তীর্থ ব। অন্ত ক্রিয়াঙছ্টানে কি প্রয়োজন? রে মূর্খ! তবে কেন নি? আরাধনা 
করিতেছ 14 ১৫৭। রর 

: বিশেষ; প্রবোধনীতে ভগবংপঞ্গাদি-মাহাত্ময ।__ক্ন্দ ?ুরাণের পূর্ববোজ স্থানে প্রবো- 
ধনীদাহাত্য্ে লিবিত আছে,. ধ্াহারা গ্রবোধনীতে উপবাদী থাকিয়া ভক্তি সহকারে হরির, 
পূজা, করেন, তাহার! অর্ভিত নিখিল পাতক হইতে মুক্তিপ্রাপ্ত হন। হে বংস নারদ | বাল্য 
/বৌবনে ও বার্ধক্যাবস্থাতে. ব নগতজন্মে যে সমস্ত পাতক সঞ্চিত হইয়াছে, বা বা চির্সাঞিত 

আছে, কিংবা, যাহ! সাম্প্রতিক; সেই সমণ্ড পাপ ুরিমিত.হউক্ বা এল্ই হউক, প্রবৌধরশাতে 



৯*শ বিলাস]  - . ক্রীস্রীহরিভক্তিবিলানঃ| ১০৯৩ 

বারাধে চ। - 

কৌমুদন্ত তু মামস্ যা সিতা ছবাদশী ভবেৎ : আর্চয়েযস্ত মাং তত্র তশ্ত পুণাফলং শৃণু। 
যাবল্লোক! হি বর্তস্তে যাধত্বঞণেব যাধব। মন্তুকে| জাতে ভাব্নন্তভক্তে। ন জায়তে ॥ ৬০। 

অথ প্রবেো!ধকালনির্দ়ঃ। 

ভবিষো ।-- 

ই আ.ভা-কা-সিতপক্ষেযু মৈরশ্রবণরেব হী । আদিমধ্যাবসানেষু ্রশ্থাপাবর্তনাদিকম্ ॥১৬১ ॥ 
পান্পে।-- 

পৌঞ্শেষপদেনাহ্ধি মৈত্রান্থমপি নে! নিশি। দ্বাদস্তামণ তত কুর্ধ্য/ছুখানং শয়নং হরে- ১৬২। 
নিশি শ্বাপে! দিবোখানং সন্ধায়াং পরিবর্তনমূ। অগ্যত্র পাদযোগেইপি দ্বাদশ্ামেব কা বয়েৎ। ১৬৩ 
বারাহে চ +-- ণ 

অপাদনিয়মন্তত্র স্বাপো ব| পরিবর্ণনে। পাদযোগে! যদ ন স্যাদৃক্ষেণাপ তদ1] ভবে ॥ ১৬৪ ॥ 

কথমিত্যুপপক্ষণং সর্ব কীর্তন প্রকারন্ত ! ১৫৯॥ অন্ন্ত ভক্তো নজায়তে ন স্যার্দিতি একা- 

স্তিতাং গ্রাপ্রোতীত্যর্ঘ: ॥ ১৬০ ॥ 

আ-ভা-কেতি সন্কেতেন আবাঢ় ভাব্রকার্কিকমাসান্তেযাং দিতপক্ষেযু শুরুদবাদশীবু অন্থরাঁধ!- 

শরবগা-রেবতীনক্ষপ্রাণামাদ্য মধ্য স্ত্য পাদেষু শয়ন-পার্খপরিবর্তনোখানানি ক্রমেণ ভবস্তীত্যর্থঃ॥১৬১ 
তত্তদেঘাগাভাবে চ দ্বাদশ্তামেবোখানাদিকং কুধ্য।দিতি লিখতি পৌষ্চেতি। পৌব্ঃং রেবতী তশ্থ 

শেযোইস্তযপাদে| যদি দিনমধ্যে ন স্যাৎ্, মৈআাদ্যমণি অন্রাধাগ্ভপাদে। নিশি নস্যাৎ, তদ। 

কেবলাগ্লামপি দ্বাদশ্তাং হরেরুখানাদিকং কুর্য্যাৎ ॥ ১৬২॥ পাদযোগে ত:তাহন্ ব্রাপি পাদযোগা- 

ভাবেহপি দ্বাঠশ্যামেব কারয়ে ॥১৬৩॥ অপার্দনিয়মঃ পাদযোগনিয়মো মা নাস্তীত্যথ; ॥১৬৩| এবং 
এ পা পপ 

হরিকে প্জা করিলে তিনি তৎসমস্তই বিনাশ করেন। ১৫৮। ম্ারও পিখিত আছে, হে 

খষে ! হরি প্রবোধনীতে হরিকথা বর্ণন করিলে সপ্দ্বীপ।-বস্থষতী-দান-জনিত পুণ্য প্রাপ্ত 
হওয়া! যায়। ১৫৯। বরাহপুরাণেও ভগবানের উক্তি আছে যে, হে মাধবি! কার্টিকী 

শুরু! ্বাদশীতে আমার পুজা করিলে যে ফল হয়, কীর্দন করি, অবধান কর। যাবৎ তুমি 
এবং দৃশ্তমান লোক বিদ্যমান থকি:ব, তাবংক্কার সেই পৃক্ক হর একান্ত ভক্ত হুইবে, 
অন্ত ভক্ত হই না। ১.০। ্ 

অনন্তর প্রবোধনকাণ নিরূপণ নার টি রি পিখিত আছে, আবাট, ভাঙ্ত 
ও কার্তিক এই মাসঅয়ের শুরুপক্ষীয়। দ্বাদশীতে অনুরাধা, শ্রবণ! ও রেবতী-নক্ষত্রের আদি, 
মধ্য ও শেষপাদে শয়ন, পার্খপরিবর্কন ও উত্থান হয়। ১৬১। দিবামধ্যে রেবতী নক্ষত্রের শেষ, 

অংশ না ঘটলে এবং অন্ুরাধার মধাভাগ রাত্রিযোগে না পাইলে কেবলমার ঘ্বাদনীতেই 
ভগরানেন উত্বান ও শয়ন মম্পা্দন করাইতে হয়। ১৬১1 সমস্ত ক্ষতের পদযোগ ঘটিলে 

নিখাতাগে শয়ন, দিবা শগে উতান ও সন্ধ্য।কালে পার্্বপরিবর্ধন করিহত হয় /.পাদযোগ্রের: 

অভাবুন্থলেকেবমমাত্ ্াদূশীতেই ..কর্তন্য ৫:১৬%. বারাহপরাণে$ (লিখিত, নাছ, শয়নে, 



১৪৬৪ :. স্ত্ীন্রীহরিভভিবিলাসঃ | +  [১৬শ বিজাপঃ। 

কিঞচস্কান্দে।-+. রেবত্যন্তো যদ! রাত ছাদশ্টা চ সমস্বিতঃ। 
তদ। বিবুধ্যতে বিষু্দিনাস্তে প্রাপ্য রেবতীম্ ॥ ১৬৫ ॥ 

রেবত্যাদিরথাস্তো বা ঘবাদশ্যা চ বিনা ভবেৎ। 

উভয়োরপ্যভাবে তু সন্ধ্যায়াঞ্চ মহোতৎসবঃ ॥ ১৬৬ ॥ 

বারাহে চ।-" 

বস্তা স্ধিসময়ে নক্ষত্রাণামসম্তবে। »1তাকা-সিতপক্ষে তু শয়নাবর্তনাদিকম্ ॥ ১৬৭ ॥ 

অতএব পু্ধরপুরাণে।-_ 
যদ্য যস্য তু দেবস্য যক্রক্ষত্রং তিথিশ্চ যা। তঙস্য দেবস্য তন্মিংশ্চ শয়নাবর্তনাদিকম্॥ :৬৮॥ 

সামান্ডেন শয়নারিকালত্রিকং নিরদীয়েদানীং বিশেষতঃ প্রবোধনকালং লিখতি রেবতীতি 
দ্বাভ্য।ম্। দাদশ্য। সমন্থিতঃ ,সহিতো৷ রেবতান্তাপ|দে!' যা রাঝৌ ভবেৎ, তদা দিনান্তে 

অপরাহ্ে। তথ। চোক্তমূ। রেবত্যন্তে! যদ রাত্রো গত: পাঁদান্থরেঘপি চ। অপরাহে 

তদ! বিষুর্ষোগনিদ্রাং বিমুঞ্চতীতি ॥ ১৬ ॥ তদভাবে চ সন্ধ্যায়ং প্রবোধয়েদিত্য।হ 

রেবত্যার্দিরিতি। রেবত্য। আদ্দিং আছ্যশাদঃ অন্বো! ব৷ অদ্থ্যপাদঃ দ্বাদশ্য| বিন। ভবেং। 

এবমুভয়োরপ্যভাবে সতি যদি দাদশ্যাং কঞঞ্িড্েবত্য। যোগে। ন স্যাদিত্যর্থঃ। তদ। 
সন্ধ্যায়ামেব প্রবোধনমহোৎসব: স্যাৎ। তঙচ্চোক্তমন্থাত্রাপি। - রেবত্যন্তে। ষদা রাত 
ছ্বাদশ্য। চ বিনা ভব উভয়োরপ্য গবে স্যাৎ সন্ধ্যায়ান্ত মহোৎনবঃ ইতি ॥ ১৬৬ । 

এতদেব বরাহপুর/ণবচনেন সংবাদয়তি দ্বাদস্।মিতি। আযাঢ়-ভাদ্র-কার্তিকানাং দিতপক্ষেযু য। 

হবাদশী তন্যাং নক্ষত্তাণাং মৈত্রাদীনামসন্তবে সর্বথা অভাবে সৃতি সন্ধিসময়ে সন্ধ্যায়াং শয়নাদিকং 
স্যাং। এতছুক্তং ভবতি -ভগবচ্ছন্ননাদৌ আধাঢ়াদীনাং শুরুত্বাদশী-ক্রমেণানুরাধাদীনামাদ্য- 

মধ্যান্তযপাদবৃক্ত। রাত্রি সন্ধ্যাদিনা যুক্তা চ মতী পরমপ্রশস্তা ৷ যদ! চ তত্র তত্র পা্যোগো! ন 
লভ্যেত, তদা। দ্বাদশীনক্ষজযোগে। আদরণীয়ঃ। পাদযোগে চ তত্রায়ং বিধি-বিশেষ; | দিব! 

রেবতীদ্বাদস্্োর্ধোগে তত্র চ রার্রিগামিনি নক্ষআশেষে সতি দিনান্তে প্রবোধনং দিংবোখানমিত্যা: 

ছ্যক্তে১ যদ! চ রেবতীদ্বাদস্টোর্যোগে ন স্যা্তদ। সন্ধ্যায়ামেব প্রবোধনৎ, সন্ধ্যায়ান্ত মহোৎসব 

ইআছ্যক্তে: ৪১৬৭ এবং দ্বাদপ্তামেব প্রবধোনং নির্ণীতং, তত্র চ. -কার্ধিকে শুরূপক্ষস্য 'একা- 
দস্ঠাং সমাহিতঃ। মন্ত্রেণ ঢৈব রাজেন্দ্র দেবমুখাপয়েদ্িজ: ॥ ইত্যাদিভির্ডবিয্যোত্তরাধিবচনৈঃ সহ 

অথবা পাশ্ব পরিবর্তনে পাদযোগের কোন নিয়মের আবশ্বীক করে না, পাদযোগ ন! হইলে 

কেবলমাজ নক্ষত্রেই কর্তব্য। ১৬৪। স্বন্দগুরাণে লিখিত আছে, নিশাভাগে দ্বাদশীর সহিত 

রেবভীনক্ষন্মের শেষপাদ যুক্ত হইলে সেই দিনে অপরাহ্সময়ে হরির প্রবোধন বম্পাঙ্গন 
করাইবে। ১৬৫। দ্বানীতে রেবতীনক্ষত্রের আস্ভপাদ ও শেষপাঁদের যোগ না হইলে-উভ 

যনের অভাবে সাযংকালে-হরির গ্রবোধনমহোতসব সম্পাদগ্লিতব্য | ১৬৬।  বরাহপুর।ণে কথিত 

আছে, আবাঢ়, ভাত্র'ও কার্তিকের শুরা! ঘাদশীতে নক্ষত্রের যোগ ন! ঘটলে সাঁয়ংকালে 

শন্ধন-ও পার্খবপরিবর্তন করিতে হয়। ১৬৭ : পুফরপুরাণে লিখিত আছে। যে বে দেবতার 



১৬শবিলাসং।] . ' আীগ্রিহরিভক্তিবিলাঁসঃ | ১০৬৩ 

অথ ভগবৎপ্রবে।ধনবিধিঃ| 

শরন্যামিব নিষ্পাদ্য মহাপুজ্জাং জলাশয়ে। কৃঞ্জং নীত্বাথ সঙ্গল্পং কৃত্বা তঞ্চ প্রবোধয়েং ॥ ১৬৪1 
জথ তত্র মস্াঃ ৷ 

্রন্দেন্্রকুদ্রাগ্রি-কুবেরস্ূ্্য-সোমাদিভিবান্দিতপাদপন্ম। 

বুধান্ব দেবেশ জগরিবাস, মন্ত্র গ্রভাবেণ সথথেন দেব। 

ইয়ন্ত ্বাদশী দেব প্রবোধার্থ, বিনির্মিতা ॥ ত্বয়ৈব সর্ববলোকানা: হিতার্থং শেষশায়িনা ॥ 

উত্তিষ্টোত্তিষ্ঠ গোবিন্দ তাজ নিদ্রাং জগৎপতে । ত্বয়ি সুপ্তে জগর্ন।থে জগত হুপ্তং ভবেদিদম্। 

উিতে চেষ্টতে সর্বমৃত্তিষ্টোত্তি্ঠ মাধব ॥ ইতি ॥ ১৭০ ॥ 

বারাছে চ। - ্রশ্থেন্্র*্রৈরবি তর্কাভাবো, 'ভবানৃষিররবন্দিতবন্দি তাজ্বি,ঃ। 

প্রাঞ্চা তবেয়ং ছবাদশী কৌমুদাখ্যা, জানৃঘ জাগুঘ চ লোকনাথ ॥ ১৭১ । 

'বিরোধমামহ্য পরিহ্রতি বঙ্যেতি। অতো বিষুতিখো দবাদস্ামেব উতথানং ভবেদিত্যর্থ:। ইখম্ 

ইয়ন্ত ছাদশী দেবেতি প্রাপ্ত। তবেয়ং ঘাদশী কৌমুদ্যাখ্যেতি যন্ত্রিঙ্গান্গৃহীতত্বাৎ শিষ্টাচার- 

দর্শনাচ্চ দরদ! দ্বাদশ্টামেব প্রবোধনং সিঙ্কমূ। যচ্চ ভবিষ্যোত্তরাদাবেকা দশ্থামুখ্খাপয়েদিত্যাহ্যক্তং 

তচ্চ একা দনীঘাদস্টেরভেদাপেক্ষয়া উপবানাদাভিপ্রায়েণ চেতি জেেয়ম। যদি বৈকাদশী দিন 

এবোপবাসঃ সাত্তহি তশ্থিন্পবাসাধিনা সমাঠিতত্বং প্রবোধনঞ্ণ ছবাদস্থ।মেবেতি বোছনাং। 

অত এবোক্তমেকাদশযাং সমাহিত ইত্যেষ। দিক্ ॥ ৬৮॥ 

শয়ন্তামিবেতি তত্র লিখিত প্রকারাহুদারেণাত্রাপি পুজাদদিকং কাধ্যমিত্যর্থঃ | জলাশয়ে 

নীতা, ইত্যাদিকং বিশেষলিখনায় অনুম্মরণমা রম ॥ ১৬৯ ॥ 

বন্দনীয়েতি পাঠে ব্রদ্ধাদিভিবান্দিতা একান্তভক্তান্তৈবন্দনীয়েতি ॥-1*8 খধিরমর্তদষ্ট। ॥ ১৭১ ॥ 

যেয়ে নক্ষত্র ও যে যে তিথি নির্দিত আছে, সেই তিপি ও সেই নক্ষত্রেই সেই সেই দেবতার 

শয়নপার্খপরিবর্ধনাদি দম্পা্দন করিতে হয়। ১৬৮ | 

: অনন্তর ভগবং-প্রধোধনবিধি।-_শঙ্বনী-লিখিত নিযমাস্থসারে হরিকে লইয়া জলাশয়সনধি 

ধানে গমন পূর্ববক মহাপৃঞ্জা সমাপনান্তে সন্বল্প করত প্রতুকে প্রবোধিত করিবে। ১৬৪ 

উক্ত-বিষয়ক মন্ত্র।_-হে দেবেশ ! হে জগ্লিবান! বিধি, ইন্্, রুদ্র, বঞ্চি, কুবের, জান্কর ও 

' চক্র প্রভৃতি স্থরগণ ধীর চরণাজ বন্দনা করিয়| থাকেন। হে দেব! আপন মন্ত্র প্রভাবে সুখে 

জাগরিত হউন্্। হেদেব! আপনি নিখিল লোকের হিতাথ শেষমূর্তিতে জাগরণার্থ এই 

্বাদশীর স্ষটি করিয়াছেন। হে গোবিন! গাত্োখান কক্ষন্, গাতোখান করুন্, নিত্রা ত্যাগ 

করুন্। হে বিশ্বপতে | আপনি জগতের নাথ, আপনি নিদ্বিত থাকিলে জগৎ নিন্রিত থাকিবে ও 

আপনি উঠিলে রন্ধাগডই সচেষ্ট হইবে। হে মাধব! গাত্রোথান করুন্। ১২৯ ॥ বরাহপুরাণে 

লিখিত আছে, হে দেঘ! বিধি, ইজ ও রত্রার্দির। তর্ক ছারাও আপলার ভাব পরিজ্ঞাত হইতে 

সক্ষম নহেন। : আপনি খাবি.( মন্ত্র), পুজনীয়েরও পৃ্জনীর । ভবংগ্রীতিকরী কৌমুদাধ)। 

খালী লমাগত হইফাছে, হে লোৌকগতে | আপনি গ্রবুদ্ধ হউন্, প্ররুদ্ হউন্। ১৭১ । হে 
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১৬৬৪ শ্রীতীহরিভক্তিবিলাসঃ। [১৬খ বিলাসঃ। 

মেঘা গতা নির্লপূর্ণচন্দ্রঃ শারদ্যপুষ্পাণি চ লোকনাথ । 

অহং দদানীতি চ ভক্তিহেতোজবগৃঘ জাগুঘ চ লোকনাথ ॥ 

আতিশ্চ ।--ইদং বিষুর্বিবচক্রমে অ্রেধা নিদধে পদং সমূঢ়মন্য পাংস্থলে ॥ ইত্যাদি। 

ততন্তল্লাৎ সমুখাপা কৃষ্ণং ঘণ্টািনিন্বনৈ:। তীরে স্থখং নিবেশ্যাথ প্রার্থযেত্বদহ্থগ্রহম্ ॥ 
অথ তত্র প্রার্থনা মন্ত্রঃ। 

তথা ছি তৃতীয্ন্ধে ্রীব্র্ষাস্ততৌ ।__ 
সোইসাবদভ্রকরুণো৷ ভগবান্ বিবৃদ্ধপ্রেমন্মিতেন নয়নাঘ,রুহং বিজ্ভস্তন্। 
উখায় বিশ্ববিজয়'য় চ নে! বিষাদম্ মাধ্বা। গিরাপনয় তাৎ পুরুষ: পুরাণঃ ॥ ইতি ॥ ১৭২॥ 

ততঃ পুষ্পাঞ্চলিং দত্বা সংস্থাপ্য বিধিবৎ প্রতৃম্ ॥ নীরাজ্য ্াপূর্ববঞ্চ বস্ত্াদীনি সমর্পয়েৎ॥ 
তথ চ ব্রাঙ্গ্যে ।-- 

একা দশ্যান্ত শুক্লায়াং কার্তিকে মাসি কেশবম। প্রন্থপ্তং বোধয়েদ্রাতৌ শ্রদ্ধা ভক্তিসমগ্থিতঃ ॥ 
বৃত্যেরগীতৈস্তথা বাদ্যৈখ গযজুঃসামমঙ্গলৈঃ। বীণাপণবশনৈশ্চ পুরাঁপশ্রবণেন চ। 

বান্থদেবকথাভিশ্চ স্তোউ্রৈরান্যৈশ্চ বৈষবৈঃ। স্থৃভাষিতৈরিজ্্রজালৈ হ্মিশোভাভিরেব চ। 
পুশ্পৈধপৈশ্চ নৈবেদো্দীপবৃক্ষি! স্থশোভনৈ।| হোমৈর্ভক্ষেরপৃপৈশ্চ ফলৈঃ শাকৈশ্চ পায়সৈঃ। 
ইক্ষোর্ববিকারৈর্শধুন। দ্রাক্ষ!-ক্ষৌত্রৈঃ সঘধাড়িমৈঃ॥ কুচেরকস্য মধ্য মালত্যা নবনেন চ। 

হৃদ্যাভ্যাং শ্বেতরক্তা ভ্যাং চন্দনাভ্যাঞ্চ সর্বদা ॥ ১৭৩| 

, আদজকরণঃ মহাদয়ালুঃ । অতঃ বিবৃদপ্েয়। যৎ স্মিত ঠেন। বিজ্ভভন্ বিজ্ভ়ন্ 
উন্মীলয়ন্। বিশ্বস বিজয়ায় উদ্তবায়। যহ্থা। নিজভক্তি প্রচারণেন বিশ্ববশীকরণায়। যন্বা। 

জগন্মহোতৎসবায় । চশবছিশেষতো ইন গ্রহায় চেতি। নোইন্মাকং ভক্তানাং বিষাদং প্রলয়ৎ 

চিরবাগমূতপানা হাবতো৷ বা শোকছু'খং মাধব্যা মধুরয়া গিরা অপনয়তাৎ। শ্লোকশ্চায়ং 

শিষ্টাচারানুলারেণাত্র লিখিতঃ কিস্বুন্তেইপি যথেষ্টং পঠনীয়াঃ ॥ ১৭২॥ একাদ্ঠামিতি পূর্ব 

লিখিতাভিগ্রায়মেব। রান্রাবিতি পাঠে চ দিনাস্তাদ্যভি প্রায়েণ রাত্রিশব;। শ্রদ্ধা! বিশ্বাসঃ, 

ভক্তিঃ গ্রীতিঃ, তাভ্যাং সমন্বিতঃ। খগাদিমঙ্গ লশবৈঃ ভূমিশো ভাভিঃ ম্বস্তিকরচনাদিভিঃ। কুচেরকঃ 

লোকপতে ! জলদজাল অপগত হইয়াছে, চন্ত্রমা বিমল হইয়াছেন, আমি ভক্তিসহকারে 
আপনাকে শারদীয় কুন্ম অর্পণ করিতেহি, হে লোকপতে ! আপনি প্রবুদ্ধ হউন্, প্রবুদ্ধ 
হউন্। তৎপরে “ইদৎ বিঝু+ ইত্যাদি শ্রুতি পাঠ পূর্বক ঘণ্টাদি বাদ্যসহকারে শব্যা. হইতে 

গ্রতুকে উাপিত করিয়া জল্লাশয়তটে সুখে বলাইয়। অন্ুগ্রহ প্রার্থন! করিতে হয় । 

উক্ত গ্রাথনামন্ত্।--ভাগবতের তৃতীয়সবদ্ধে ্রনষস্তুতিতে লিখিত আছে, পরমদয়ালু পুরা*- 
পুরুষ ভগবান্ হরি বিদ্ধ সপ্রেম হাস্য দ্বারা স্বীয় নেত্রপন্ম বিকাশিত করত এই বিশ্বের উন্ত-: 
বার্থ ও মংপ্রতি জনুগ্রহ বিস্তারার্থ গাত্রোথান করিয়া মধুরবচনে মদীয় বিষাদ বিছুপ্িত করুন্_ 
। ১৭২। তৎপরে প্রতৃকে কুস্থমাঞ্জলি সমর্পন, বিধানে স্থাপন, স্তাসনাধন ও নীবাজন এই 
সমস্ত সম্পাদনান্তে বদন।দি প্রদান করিবে। অ্রন্থপুরাণে লিখিত, আছে, কার্ডিকী রা 



১*শ বিলাসঃ। ] জশুহরিভক্তিবিলাসঃ | ১০৬? 

কুষ্কুমালকত গাভ্যাঞ্চ রক্তনত্রৈ; সকু্ুমৈ: | তথা নান।বিধৈঃ পুশ দ্রব্যেব্কীর ক্রাহতৈ: ॥ ১৭৪৫ 
এবমেব প্রায় পান্মে চ তথ। স্কান্দে চ।-_ 

বহুপুপৈর্বহফলৈঃ কপূরা গুরুকুস্থমৈ: ৷ হরে; পুজ। বিধাতব্য। কার্তিকে বোধবাসরে ॥ ইতি ॥ 
ইখং কৃত্া মহাপুজাং মহানীরাজনং তথা। ন্ববতান্তর্পয়েৎ কষে সপুস্পাক্ষতবারিণ| ॥ ১৭৫ ॥ 

বোস্বত্যাদিন। স্বস্াস্বস্তাত্বিত্যাদিন। প্রতূম। সংপ্রার্ধ্য গীতবাদ্যাদিঘোষৈরারোহয়েদ্রথম্ ॥ 

তথ! চ ভবিষেদত্রে শ্রীঞ্ঘুধিষ্ঠিরসংবাদে । -- 

মহাতৃধ্যরবৈ রাতৌ াময়েৎ স্যন্দনে স্থিতম্। উখিতং দেখদেবেশং নগরে পার্থিব: স্বঘনম্॥ 

দীপোদ্দযতকরে মার্গে বৃত্যগীতসমাকুলে ॥ ১৭৬ ॥ 
অথ রথযাঙামাহাস্ব্যম্ | 

ভবিষ্যোপ্তয়ে তত্রৈব|-_ 

যংযং দামোদর: পশ্ঠেতুখিতে। ধরণীধর। | তং তং প্রদেশং রাজন সর্বং স্ব্গায় কল্পয়েং ॥ 

কৃষ্ণতুণসী, পর্ণাস  পর্ণাম ইতি কেচিৎ। নবনং পুপ্পবিশেষঃ ॥ ১৭৩৪ বীরক্রয়ো নাম বিক্রেতৃ- | 

রুপন্তত্তমূল্য প্রদানেন ক্রয়ন্তেনাহতৈঃ ॥ ১৭৪ ॥ ইথং ব্রহ্মপুরাণাদ্যু্ত প্রকারেণ স্বস্য ব্রভানি 

চাতুর্শ[স'দি-বিহিতানি ॥১৭1। সবস্তাস্ত বিশ্বদ্য যনঃ প্রসীদতামিতা দিন! প্রভূং সংপ্রার্থয 1১৭৬ 

একাদশীতে শরদ্ধাভক্কিমান্ হইয়! নৃত্য,গীত, বাদ্য, খ্নকৃ-যজুঃ-নামাদি মঙ্গলধ্বনি, বীণাপণবশব, | 

পুরাণশ্রুতি, হরিকথা, অপরাপর বৈষ্ণবস্তোপ্র, হুকথাগ্রয়োগ, ইন্্রঞজাল, স্বপ্তিকর5ন, কুস্ম, 

ধূপ, নৈবেদ্য, মনোহর দীপবৃক্ষ, হোম, ভক্ষা, পিষ্টক, ফল, শাক, পায়স, ইক্ষুবিকৃতি, মধু, দ্রাক্ষা, 
ক্ষৌন্র ( একপ্রকার মধু), দাঁড়ি, কুচেরকের ( রৃঞ্চতুললীর ) মঞ্জুরী, মালতী, নবন 
( একপ্রকার পুষ্প ), মনোহর শ্বেতচন্দন, লোছিতচন্দন, কুস্কুম, অলক্ত, রক্তসুত, নানাবূপ 

পুঙ্গ এবং বিক্রেতার নিকট হইতে এক মূল্যে ক্রীত ত্রব্য, এই সকলের দ্বার! নিশাভাগে নিত 

হরিকে জাগরিত করিবে । ১৭৩-,৭৪ | এই প্রকার পদ্ম পুরাণে ও স্বন্দ পুরাণেও প্রায় লিখিত 

ৃষ্ট হয়। কার্তিকী প্রবোধনীতে নানাবিধ পুষ্প, নানাবিধ ফল, কপূর, অগ্ুরু ও কুছ্ুমাদি দ্বারা 

হরির আর্চনা করিবে। এইরূপে ম্হাপুজা সমাপণাস্তে নীরাঙ্গন পূর্ববক, পুষ্পাক্ষত ও 

সলিলঘর! শ্রীহরিতে ব্রত সমর্পণ করিতে হয়। ১৭৫। বেদস্তোত্রাদি দ্বারা স্ততি ও স্বত্তাস্ত 

ইত্যাদি শ্লোক ছার! প্রার্থনা করিয়] গীতবাদ্যসহকারে ভগবান্কে রথে সমারোপিত করিবে। 

এই বিষয়ে ভবিষ্যোত্তরপুরাণে কক্চ-যুধিঠির'সংবাদে লিখিত আছে, নরপতি নিজে নিশাভাগে 

মহাতৃর্ধ্যধ্বনিসহকারে রথারঢ প্রবুদ্ধ দেবদেব হরিকে নৃত্য-নীত-সমাকুল, দীগালোকে আলোকিশ 

পথে ভ্রমণ করাইবেন। ১৭৬। 

অনন্তর রথ্যাত্রামাহাত্য । -ভবিষ্যোত্বরের পূর্বোক্ত স্থলে পিখিত আছে, হে রাজশ্রেষঠ! 

ূীধর হরি জাগরণান্ডে রথার্য হা যে যে স্থান দর্শন করেন, দেই সেই স্থান স্রলদৃশ/ 
বলিয়া! পরিগণিত হ়্। আরও লিধিত আছে, হে নরপতে !| শ্রীহরির রথরজ্ছু ধরিয়া বত 

পদ আকর্ষণ বরা যায়। ততপাস্থান বজ্ঞায়তনসদৃশ হয়। কৌতুকী হইয়াও রখোপরিস্থ হরিকে 



১৩৬৩ স্রীকহরিভক্তিবিলামঃ। [ ১১শ বিলাসঃ। 

কিঞ্চ।--যাবং-পদানি রুষ্ণস্ত রথস্তাকর্ষণং নরঃ। করোতি ক্রতৃভিস্তানি তুল্যানি নরনায়ক ॥ 

রথস্থং যে নিরীক্ষত্তে কৌতুকেনাপি কেশবম্। দেবতানাং গণাঃ সর্ধে ভবস্তি শ্বপচাদয়ঃ১ ৭৭ | 

স্বিয়ো২পি মুক্তিমায়াস্তি রথযাত্রপরায়ণাঃ। পিহ-মাহ-ভর্তৃকূলং নয়স্তি হরিমন্দিরম্ ॥ 

কুর্বস্তি নর্তকীরূপং রথাগ্রে কৌতৃকান্িতম্। অপ্গরোভিঃ সহ ক্রীড়াং কৃর্বস্তীন্্রশ্চতুর্দশঃ ,৭৮1 
যে রথাগ্রে গ্রকুর্বস্তি গীতবাদাদি মান্বাঃ। দেবলে। চাৎ পরিভ্র্ট! জায়ন্তে ম গুলেশ্বরাঃ/১৭৯ 

মৌল্যেন স্যন্দনন্তাগ্রে গায়মানাশ্চ গায়কাঃ। বাদকৈঃ মহ রাঙ্গেন্ প্রয়ান্তি হরিমন্দিরমূ॥ ৮" 

রথোংসবে মুকুন্দদ্য যেষাং হর্ষোইপি জায়তে | তেষাং ন নারকী পীড়া যাবদিন্্রাশ্ততুর্দশ ১৮১৪ 

রথোত্সবন্য মাহাত্মাং কল বিতন্থতে হি যঃ। পুণ্য (দ্ধা। বিশেষেণ লোভে নাপ্যণব। নঃঃ॥ 

সপ্তদবীপসমৃদ্রান্তা রত্বধান্ত-সমদ্িতা। সটশলবনপুষ্পাঢা! তেন দত্ত! মহী ভবেহ॥ 
অন্থন্্ চ ।-- 

বোধনী জাগরাধার! কার্ভিকে শুরুপক্ষহঃ। রথস্থ্ে। যত্ন ভগবাংস্ষ্টে। যচ্ছতি বাঞ্ছিতম্॥ ১৮২। 
ভজস্তে ধে রখারূঢং দেবং সর্বেশরেশ্বরম্। তেষাং গাত্রাক তাং নৃণাং কামানিষ্টান্ প্রযচ্ছ ত । 

পরীরুষ্ণরথশোভাং যে প্রকর্বস্তি ্ রহ্ষিতা:। । | তেষাং মনোরথাবাপ্তিং যচ্ছতে পুরুযোতনঃ ॥১৮৩॥ 

_ তে শ্বস্চাদয়োহপি দেবগণা ভবস্তি ॥ . ৭৭ ॥ নর্রক্যা ইব রূপং বেশং কুর্বন্তি ॥ ১৭৮ ॥দেব- 

লোকাৎ পরিভ্রষ্ট। ইতি প্রাক দেবলোকে যথেষ্টং ভোগ|ন্ ভুক্ত 1 ততঃ পরিভ্রষ্টাঃ সন্তঃ ইত্যর্থ; ॥ 
১৭৪৯৪ মৌল্যেন ব্তনেনাপি গৃহীতেন ॥ ৮০ ॥ অস্ত তাবদ্রথযাত্র।-নিম্প।দনং তত্রো ৎসাহাদি- 
নাপি মহাফলং স্যার্দিত্যাহ রণেতি ত্রিভিঃ। হর্ষোহন্থমোদনমুসাহো। বা! ॥ ৯৮১ ॥ যত্র যক্তাং 

বোধন্তাম্ ॥ ১৮২॥ মনোরথাবাপ্তিং বাঞ্ছিতফলং ॥ ১৮৩॥ মঙ্গলং জয্ভীত্যাদিকরূপম্। 

দর্শন করিলে চা গালাদিঃ] দেবগণ হইতে পারে । ১৭৭ । রথযাজ্রাপরায়ণ! হইলে নারীজাতিরও 
মোক্ষলাভ হয় এবং পিতৃকুল, মাতৃকুল ও পতিকুলকে বিষুম'নারে লইয়া যাইতে সক্ষম হয়। 

যে সকল বাক্তি কৌতুকী হইয়া রথের সম্মুখে নর্নকীরূপ পরিগ্রহ করে, তাহার] চতুদ্দশ ইন্্- 
পাত যাবৎ অগ্গরাবর্গের সহিত বিহার করে। ,৭৮। যাহার! রথের সম্মুখভাগে গীত-বাগ্তাদি 
করে, তাহার! বহুদিন স্থরধামে থাকিয়া মগুলেশ্বর নৃপতি-বূপে ধরাধামে অবতীর্ণ হয়। ১৭3। 

হে রাজসতম ! বেতন গ্রহণ করিয়া ও রথের নম্মুখে গান করিলে সেই গায়কেরা বাদকগণ 

সহ হুগিধামে গমন করে। ১৮+। হরির রথোৎসব দর্শনে যাহারা আনন্দিত হয়, চতুর্দশ 

ইন্দের রাজত্ব যাবৎ তাহাদিগকে নারকী যাতনা ভোগ করিতে হয় না । ১৮১। যে ব্যজি 

কলিষুগে পুণ্যবুদ্ধিতে অর্থাৎ পুণ্যপাভের অভিগ্লাষে অথবা লোভ নিবন্ধন রথোৎ্সবমাহাত্ম্য 

প্রচার করে, তৎকর্তৃক রত্বধাতুপূর্ণা, সপর্ববতা, বনপুষ্পবিরাজি তা, সসাগরা, সপ্তন্বীপা বহ্ুমতী- 
দান কর! হয় অর্থাৎ তিনি তাদৃশী বহ্ৃমতীদানের ফল প্রাপ্ত হন। স্থানাত্তরেও লিখিত আছে, 

কার্তিকমাসের শুক্লপক্ষে জাগরাধাররূপিণী বোধনীতে ভগবান্ হর রথারোহ্ণ পূর্বক গ্রীত 
হইয়া! অভীপ্লিত ফল অর্পণ করেন। ১৮২। যে সকল ব্যক্তি সর্কেশ্বর হরিকে রথাকঢ দেখিয়। 
আরাধনা করেন, ভগবান্ সেই সয়ন্ত যাত্রোৎসবকারীকে গভীগ্সিহ ফল সমর্পণ করেন । ১৮। 



১৬শ বিলাসঃ। ] শ্রীজ্ীহরিভক্তিবিলাসঃ। ১০১৭ 

শ্রকফণরথসংশোভাং ষঃ করোতি স্বশক্তিতঃ | বাঞ্ছিতং তন্ত যচ্ছন্জি নিত্যৎ কুর্ধ্যাদযো! গ্রহাঃ। 

কত্ত রখশোভাং ষঃ পতাকাদি-সমস্থিতাম্। করোতি বরনারীণাং ভোক্ত। মন্বন্থরাণি ষট্ ॥ 

কষ্ন্ত রথশোভাং যে প্রকুর্বন্থি প্রহর্ষিতাঃ। পদে পদে তথা পুক্ ভেষাং পুন.ং প্রয়াগ জমম্ ॥ 

রথযাত্রাস্থিংত কৃঞ্চে হ্ধয়েতি গ্রবদন্ি যে। জয়েতি চ পুনর্ষে ৰৈ শুগু পুণ্যং বদাম্হুম্॥ 

গঙ্গা দ্ব।ণে প্রয়াগে চ গঙ্গা-সগরসঙ্গমে । বারাণস্যা'দি-তীর্থেযু দেবানাঞ্চেব দর্শনে ॥ 

যৎ ফলং কবিভিঃ প্রোক্তং কাদ্েন চ নরেশ্বর। 
জদ্মশবে কৃতে বি রথস্থে তৎ ফলং স্বতম্ ॥ 

রগহিতো নরৈর্ধৈস্ব পৃর্জিতো ধরণীধরঃ। যগালাভোপপনৈশ্চ পুৈর্ভক্কা। সমঙ্ভি তঃ। 
দদাতি নাঞ্ছিতান্ কামানস্তে চ পরমং পদম্। মঙ্গলং থে প্রকুর্বাস্তি ধৃপদীপাংস্তথা স্তবম্। 

নৈবেদ্যৎ বস্ত্রপৃূজাঞ্চ ভক্তা। নীরাজনং হরেঃ॥ .৮৪ ॥ 
রথারুঢ়শ্ কৃঙ্ণস্য সংপ্রপ্তে হরিবাসরে । ফলং ন তন্ময় জঞাতং জান15 যদি কেশবঃ ॥ ১৮২ ॥ 

্রন্ষম্বহারী গোত্সশ্চ ভ্রশহ। ব্রক্ষনন্দকঃ। মহাপাতকযুক্তোহপি ব্রক্মহ। গুরু তল্লগঃ। 

মদ্যপ. সর্বপাপোহপি কপিকালেন মোহুতঃ। রথা গ্রতঃ পদৈকেন মুচাতে সর্বপাতকৈঃ ৪১৮৬৪ 
কিঞ্চান্তত্র । _ 

রপারূট়ে মহা বঞ্চে৷ যে যে কুর্বস্তি জযন্বনম্। পুজাঞ্চাখিলপাপেভ্যো মু যাস্তি হরে; পদম্॥১৮৭। 

বস্তবিশেষার্পণেন ৃঙ্গাম্॥ ॥ ৮৪ ॥ যদীতি সংশয়শ্চান ্যাভি প্রায়েণ ॥ ১৮৫ ॥ সর্বাণি পাপানি 
শপ পট ++ কপ সপ  স্ অ শপ আস 

যিনি নিজ শক্তযহছদারে শ্রীহরির রথ সমলঙ্কত করেন স্ধ্যা'দ গ্র গ্রহকুল তদীয় অভীষ্ট সাধন 

করেন। বিনি পতাকাদ্ি বার! ভগবানের রথ স্থশোভিত করেন, যু মণস্তর যাবৎ তিনি 

উত্তমা কা'মনীরসহ সখ সম্ভোগ করেন। হে বস! ধাহার! অতি প্রফুল্লচিত্তে শ্রীহরির 

রথের শোভা বিধান করেন, পদে পদে তাহার! প্রশ্নাগফল প্রাপ্ত হন। শ্রীহরি রথারূঢ় হইলে 

ধাহার] জয় জয় ধ্বনি করেন, তাহাদিগের যে ফল হয়, বর্ণনা করি, অবধান কর। হে নর- 

শ্রেষ্ঠ! গঙ্গাদ্বার, প্রয়াগ, গঙ্গাসাগর-দঙ্গম, কাশী প্রভৃতি তীর্থ ও দেবতার্দিগকে দর্শন কৰিলে 

বে পুণা উপাঙ্জিত হয় বলিয়া ুধীগণ কর্তৃক কীর্ভিত আছে, শ্ীহরি রখারূঢ় হইলে যিনি জয় 

জয় ধ্বনি করেন, ঠিনি এ সমস্ত পুণ্যরাশি সম্যক্ প্রাপ্ত হন। রথাক্সঢ় পৃ্থীধর ভগবানকে 

ভক্তিলহকারে যথা গাণ্ড কুহুম দ্বার! অর্চনা করিলে ভগব'ন্ পৃঙ্ধিত হইগা নিখিল ঝ/ঞিত পুরণ 

পূর্বক অস্তিমে পরমপদ অর্পণ করিয়! থাকেন। হুরিবাদর সমাগত হইন্ যাহ রা ভ-ক্তলহকারে 

রখারঢ হরিকে মঙ্গল ভ্রবা, ধৃপ, দীপ, স্বতি, টনৈবেদ্য, বদন, অচ্চন| ও নীরাজন এই সমস্ত 

কার্ধ! সম্পাদন দ্বার! উপাসন। করেন, তাহাদিগের যে কি ফল, তাহা আমিজ্ঞাত নহি; হরি 

স্বয়ং অবগত থাকিলে ও থাকিতে পারেন । ৮৪ ১৮৫ | বিপ্রন্মহারী,, গোহস্তা, ভ্রণহস্তা, বেদ- 

নিন্দক, মহাপাগী, ব্রহ্ম, গুরুদারগামী, স্থরাপায়ী, কলিবিমুগ্জ ও সর্বপাপে পাপী হইয়াও 

রখের পুরোাগে পাদ্রমাজ গমন করিলে নিখিল পাপ হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারে। -৮৬। 

অন্ত লিখিত আছে যে, মহাবিষ রথস্থ হইলে ধাহার! জরধ্বনি সংক রে তাহা:ক অর্চনা 



১০৬৮ শরীপ্লীহরিভক্তিবিলাসঃ। [ ১৬শ বিলাসঃ। 

কিক ।-- | 
ষ্ঠ 

রথস। কর্ষণং পূর্ববং কুরুতে দৈত্যনায়কঃ । ততঃ স্থুরা পিদ্ধংঘ। যক্ষগন্ধর্বমানবাঃ ॥ ইতি 1১৮৮ 

ইথধ রথধাত্রায়। বিধিবক্তঃ স্বতোহ ভবৎ। তথাপি কশ্চিত্তস্রান্তে। বিশেযোইপি বিতন্ততে /১৮৪। 
অথ রধযাত্র।বিধি: | 

হীকৃষে তু রথারঢ়ে কৃত্বা জয়-জয়-ধ্বণিম্। নিষ্পাদ্য চ মহাপৃঞ্জামাশীর্ববাক্যানি কার্যে 1 
তথ! চ বিষু্ধর্শে ।-- 
বক্তং নীলোৎপপরুচি-লদংকুগুলাভ্যা প্রমুষ্টম চন্ত্রাকারং রচিততিলকং চননেনাক্ষতৈশ্চ । 

গত্যা লীলাং জননখকরীং ৫েক্ষণেনামুতৌঘম্,পন্মাবাসাং সততমুরস! ধারয়ন্ পাতু বিষুঃ:/১৯৭। 

যুক্তঃ শৈব্যাদি-বাহৈর্ম ধুর হররণং-কিপ্ষিণীজালমালৈ 

রত্বৌঘৈশৌ'ক্তি কানামবিরতমণিভিঃ সংভূতৈশ্চৈব হারৈঃ । 
হৈমৈ; কুস্তৈঃ পতাকাশিবতরকুচিভিভূর্িতঃ কেতুমুখো- 
শ্ত্ৈত্রব্ষেশবন্দ্যো! ছুরিতহরহরেঃ পাতু জৈত্রে। রথে! বঃ ॥ ১৯১। 

যন্মিন সোইপি॥ ৮৬৪ পুজাঞ্চ কৃর্বস্তি॥ ৮৭॥ ন চায়ং রখো মহ্যামাত্রশক্তা চলতি, 

কিন্ত ভগত্ক্তানাং মহতামেবেত্া।শয়েনাহ রথসোতি । দেত্যনার়কঃ শ্রীপগহলাদঃ ॥ ১৮৮। 

ইখং মাহাত্মলিখনঘবারেত্যর্থঃ। স্বতএব বাক্তঃ প্রকটোইভবৎ, অততম্তঘিম্তারণেনালমিত্যর্থঃ। 

বিশেষ আশীর্ববাঝাকীর্চনাদিঃ ॥ .৮৯ ॥ 

বিশেষমেব লিখন্ তত পূর্ববকৃত্যমহুম্মারয়তি শ্রীকৃষ্ণ ত্বিতি। চক্ত্রাকারং পৃর্ণেন্দুম গুল- 
সদৃশাকৃতি বন্তৎ ধারয়ন্ প্রকটয়ন্। বক্ত'মেব বিশিনষ্টি নীলেত্যাদি প্রথমার্ধেন। নীলোৎ- 
পণস্যেব রুচিঃ শ্তামকান্তির্যন্মিন। লসভ্যাং গগুয়োঃ ক্রীড়গ্যাং শোভমানাভ্যাং বা! কুগুলাভ্যাং 

প্রমৃষ্টং পরমোজ্জলম্। লদদিত্যন্ত পৃর্ববেণৈব বা নন্বন্ধঃ | চন্দনেনাক্ষতৈপ্চ রচিতং ভালে 
নিশ্চিতং তিলকং যন্মিন। পুনবিষুণ বিশিনঠি। গত্যা রথধাত্রয়া জনহ্ৃখকরীং দর্ববলোকা- 
নন্ববহাং লীলাং কৌতুকবিশেষং ধারয়ন্। কিঞ্চ। প্রেক্ষণেন কপাবলোকেন অম্তৌধং 
স্থধাপুরং ধারয়ন্। কিঞ্চ উরস! পদ্মা বাসা: লক্ষ্মীং ধারয়ন্। সততং পাতু জগদিতি শেষঃ, ব 
ইতাত্রঙ্গোকস্থস্ত বা সন্বন্ধঃ॥ ৯*॥ শৈব্যঃ আদিশবেন ন্গ্রীবষেধপুপ্পবলাহকাঃ। তত্তং- 

করেন, তাহার! নিখিল পাত্তক হইতে উত্রীর্ন হইয়| হরিধামে প্রস্থান করেন। ১৮৭। আরও 

লিখিত আছে, প্রথমতঃ দৈত্যপতি গ্রহলাদ, তদনম্থর দেবগণ, নিদ্ধ, ষক্ষ, গন্ধর্ব ও মানবগণ 

রথ আকর্ষণ করেন। ১৮৮। এইরূপ রথযাত্রার বিধি স্বতই প্রকাশিত আছে, তথাপি উহার 

অন্যান্ত বিশেষ বিধি ( আশীর্ব5নগ্রয়োগাদি ) বর্ণন করিতেছি । ১৮৯। 

রথযাঁজাবিধি।_্রীহরি রৎস্থ হইলে মৃহুমূণ্ছঃ জয়শবব সহকারে মহাপৃজা করিয়া আশীর্ব্বাক্য . 
কীর্তন করিতে হয়। বিষুতধর্থে লিধিত মাছে যে, ধাহার ব্দন-কাস্তি নীলোৎপলবং শ্তামল, 

এবং শ্রবণপুটে সমুজ্গ কুগ্ুল ধারণ করাতে পরম দীষ্থিমতী হইতেছে, বাহার মুখকমল 
চন্দন-তঙ্ল-বিরচিত তিলকে হুশোভিত, সুতরাং ধিনি পূর্ণমগ্ডর চন্্রমার স্তায় মুখপদ্নবিশিষ্ট, 

যিনি রথধাঁঞ্জার গতিবশে দর্বজনাননদদাত্রী লীল! ধারপ ও কপাকটাক্ষ ঘবার! সধারাশি বিতরণ 



১৬শ বিলানঃ | জশ্রীহরিভক্তিবিলাদঃ। ১৪৬৯ 

মোদস্তাং স্থজনা হনিন্দি তধিয়ঃ শ্রত্তাখিলোপত্র বা রী 

বস্থাঃ নুস্থিরবুদ্ধয়ঃ প্রতিহতামিত্রা রমস্তাং হুখম্। 

রে দৈত্য গিরিগহৰরাণি গহনা্তাস্ত ব্রক্ধধব' ভয়াবৈত্যারির্ভগবানয়ং ঘছুপতির্ধানং সমারোহ্তি ॥ 

পলায়ধবং পলায়ধবং রে রে দিতিজদানবাঃ। সংরক্ষণায় লোকানাং রথ।রূড়ো৷ নুকেশরী ॥ ইতি ॥ 

ততে। বিচিত্রগণ্যানি পঠিত্বাথ মহাগ্রভোঃ। মহা প্রসংদমালাঞ স্বীকুর্ধযাৎ পরয়। মু! ॥ 
অথ তম্নাহাস্মাম,1 

ভক্ত তি যো মালাং বৈঝঝবীং মঙ্গগীশ্রয়াম্। ন তেষাং দুল্পভং কিঝ্দিহ লোকে পরত্ত্র চ। 

তম্মাৎ সর্বপ্রযত্তেন সর্ব্বকা মসমৃদ্ধয়ে। মাল।মেতাং প্রগৃহীয়াং মৌখ্যমো ক্ষগ্রদারিনীম্ ॥ ইতি ॥ 
সঞ্চিস্ত্যারধ্যমাণঞ্চ ই প্রহলাদাদি হী রথম্। আকর্য়ে্র| অপু ভ!ময়েদ্বৈধবৈ; সমম্ ॥ ১৯২ ॥ 
পপ পপ ০. তর সপ ++ ০ সস শপ শা আপ পা শ 

সংজকৈর্বাহৈরশ্বৈশ্চতৃতিষু'্তৎ, এবমদ্যাপি রখন্য তগবদারূঢতবাত্ত্িত্যরধসাদৃশ্ঠমতি প্রেতম্। 
কথত্ততৈর্ববাহৈ: ?-_মধুবতরং যথ| স্তাত্তথ| রপস্ীনাং শব্দায়মানানা*, যদ্ধ। মধুরাণাঞ্চ পরম- 
সুন্দরীণাং রণন্তীনাঞ্চ কিছ্ছিণীনাং জালন্য মাপা ষেযু €ত:। পুন: কণভ.তৈঃ? -অবির্া 

নিরপ্তরা মণয়ে। যেধু তৈমৌর্জিকানাং হারৈ; রত্বৌধৈশ্চান্তৈঃ সম্ভূতৈঃ পরিপৃর্ণেঃ। বদ্ধ 
রথক্তৈব বিশেষণম্। ততশ্চ মণগ্নো। মৌক্তিকগুণকান যথা জপমালাদিমণয়ঃ। মৌক্তিকানা- 
মবিরতৈর্মণিভিঃ রত্বৌতৈশ্চ সম্ভু তৈগ্রথিতৈর্থারৈর্ূষিতঃ ইত্য্বয়ঃ পতাঞানাং শিবতরাভিঃ পর: 
মোতমাভিঃ রুচিভিদরপ্িভিঃ ছত্রৈশ্চ ভূষিত; । ছুরিতহরম্ত হরে: ধৈত্রঃ জয়শীলঃ ॥ ৯ ॥ রথঞ্চ তং 

প্রহলাদাদিভিরাকষ/মাপং সঞস্তা পরিভাব্য স্বয়ং ্ রাময়েৎপ্রেরয়ক্মিতি পাঠে পশ্চাচ্চালয়ন্!১৯২ 
পারা জট, ৬ জট ০৪ জজ সস সস 

করিতেছেন এবং লক্ষ্মীদেবী নিরন্তর বাহার বক্ষ-স্থলে বিরাজমান, সেই প্রীতরি জগতের রক্ষা- 

বিধান কর্ন ।১৯১। যাহাতে বিবিধ রত্ব-খচিত কিন্কিণী-গালাঁ ও তন্মধো' মধ্যে ঘনসন্নিবিষ্ 

মণি ঘ।র গ্রথিত মুক্তাহারে বিরাজিভ, শৈবা স্থগ্রীৰ মেঘপুষ্প ও বলাহক নামা অশ্বচতুষ্টন নিয়ো- 
জিত) এবং যাহা হবর্ণকৃস্ত, দীপ্তিমতী পতাকা, অত্যুত্ধম কেতু ও ছত্রাদিতে সমলন্কৃত, সর্বপাপ- 
নাশন হরির বিধি-রুদ্রাদিবন্দ্য সেই জয়লীল রথ তোমান্দিগের রক্ষা বিধান করুন। ১৯১। 
হে অনিন্দিতবুদ্ধি সাধুগণ! তোমািগের উপজ্রবরাশি বিনষ্ট হইয়াছে, তোমরা পুলকিত হও । 

হে স্তস্থজনগণ ! তোমরা স্থিরবুদ্ধি, তোমাদিগের অরিকুপ্ন বিন হইম্াছে, তোমরা ক্রীড়া 

কৌতুক কর। রে দৈত্যগণ! ভীতমনে আশু গিরিকন্দরে ও নির্জন কাননাভ্যন্তরে প্রবি্ 
হও, দৈত্যনিস্থধন ভগবান্ এই যছুনাথ রখোপরি আন্ধঢ় হইতেছেন। বে দৈতাদানবগণ! 

দীপ্ত পলায়ন কর্, পলায়ন কর্, নুসিংহদেব মানবগণের রক্ষা-বিধানার্থ রথারঢ় হইল্নে। 

তৎপরে বিচির গদ্য-পাঠাস্তে বিপুল হর্ষ সহকারে মহাপ্রতূর মহাপ্রসাদমালা গ্রহণ করিবে। . 
- মহাপ্রসাদমালার মাহাত্মা:।--কণিত আছে যে, ধিনি ভক্তিমান্ হইয়! কল্যাণের আধার- 

্বরূপ হরি সম্বস্ধিনী মালা গ্রহণ করেন, কি ইহ কি পর কুত্রাপি তীহার কিছুমার প্রাপ্য থাকে 
না। সুতরাং সম্যক্ যতৃবান্ হইয়া! কামসমৃন্থিলাভার্থ সথখ-মোক্ষদান্িনী এই মাল। গ্রহণ করা! 
করব 1. “প্রহ্যাদাদি মহাত্মার! রখ আকর্ষণ করিডেছেন” এইরগ চিন্তা করত বৈফববর্ণ লহ 



১৪৭৪ শীস্রীহরিভক্তিবিলালঃ [ ১৯শ বিলানঃ। 

তথা চ ভবিষ্যোধরে শত্রৈব। 

নৃতামানৈর্ভ।গ ংতৈর্গী 'বাদিত্রনিস্বনৈ: ৷ ভ্র'ময়েত স্যন্দনং বিষ্টো; পুরমধ্যে সংস্ততঃ ॥ 
কিঞ্চ।-- প্রবোধবাস:র গ্রাণ্ধে কান্তিকে পাঙুনন্দন | দেবালয়েষু সর্ব্বেু পুরমধ্ো লমস্ততঃ। 

ভ্রাময়েতুধ্যনি ধাষৈ রখস্থং ধরণীধরম্॥ ১৯০॥ 

রথাগমে মুকুন্দন্ত পুরশে।ভাস্ত কারয়েৎ। সর্ববতে! রমণীয়ন্ত পতাকৈরুপশোঠিতম্। 

তো রণৈর্বহুভিযু'্তং রভাত্তৈঃ স্থশোভি হম্। 

স্থানে স্থানে মচীপাল কর্তব্য পুণাস*যুতম্। বিচিত্ররথশোভ চ কণ্যব। ভাবিতৈর্নরৈঃ ॥১৯৩। 
রথেন গঙ্ছন্ ভগবানন্থগম্যোইখিলৈর্জনৈঃ | 
স্বস্বগেহাগ্রতশ্চা্চ্যোহম্তথা দোষো৷ মহান্ ভবে ॥ ১৪৫ ॥ 

| অথ' রথানুগমন|দিনিত্য তা । 

তাত্রেব।-. 

রখেন সহ গচ্চস্ত পুরতঃ পৃষ্টভোহগ্রতঃ | বিষ্ুনৈব লমা: সংবর্ব ভবস্তি স্বপচাদয়ঃ ॥ ১৯৬ | 

নৃত্যমানৈনু মানৈনৃতান্থির্ভাগবতৈ ওগবছকৈঃ সহ ॥ ১৯৩ ৯৩॥ . রন্তাগমে যত্র ঘত্র রথো থো যাতি তত্র তত্ৈ- 

বেতার্থঃ। এবং পুরোপোভাকর্ণস্তাৎকাপিকত্বমুক্তং পূর্ব্বমপি স্ববমহাযাত্রা নাধারণ্যাৎ কাধধয- 

মেবেতি জ্েয়ম্। পুরোশোভামেব বিবৃত্যাহ সর্ববত ইতি নার্ধেন। রমণীয়ং পুরমিতি শেষঃ। 

পুণ্যনংযুত: মঙ্গজলতমম্ । ভাঁবিতৈঃ ভাবযুকতৈ। সন্ভির্ধিচি র। রথশোভা! চ স্থানে স্থানে কর্তব্য ॥১৯) 
অধিলৈরাত্মারামাদিভিরপি স্বম্বগেহা গ্রতঃ নিক্গনিজালগ়া গ্রতঃ প্রাপ্ত: সন্ অচ্চাঃ পৃজ্যঃ | অন্তথা 

অচ্ছগমন-চ্চনে ন কতে পতীত্যর্থঃ ॥ ১৯৫ ॥ : 

অকরণে প্রত্যবায়দ্থারা নিতাধং লিখিতুখাদৌ করণেন পরমগ্ডণং লিখতি র. এনে, 

মহাবিপ্রেতি পাঁঠে মহাবিপ্রাঃ ানশি ্ । মুনয়গওঃ সগাম্তলযাঃ। যদ্যপি মহাব্রাদ্ষণশবেন- 
৮ শপথ পপ সপ শন 

য় রাঙ্জণুরীমধ্যে রথ ভ্রমণ করাইবে।১৯২। ভবিষ্যোততরে কঝ্জ যুখধষঠির সংবাদে লিখিত 
আছে, নৃতাপরায়ণ বৈষুবগণ সহ মিলিত হইয়া গীতবাদ্যসহকারে পুরীমধ্যে সমস্তাং রথ ভ্রমণ 

করাইতে ₹য়। আমারও লিখিত আছে, হে পাগুব। কার্তিকী উ্থানৈকাদশীতে পুরীমধো লম- 

স্ত/ৎ সমস্ত দেব মন্দিরে তৃষ্য-নিনাদ নঃকারে রথাকসঢ় পৃ্থীধর হরিকে ভ্রঘণ করাইবে। ১৯৩। 
হেরাজন্! যে যেস্থলে রথ যাইবে, সেই সেই স্থলেই পুর-শে'ভা সম্পাদন করিতে হয়। 
মর্বস্থান পতা₹1 দ্বার! পরিশোভিত করিবে, বনু বহু তোস্ণযুক্ত ও রভান্তস্তে সুশোভিত 

করিতে 'ছুইবে। হেরাজন্! ভাবধুক হায়! স্থানে স্থানে নগরীকে মঙ্গলময় করিবে এবং 

রখেরও বিচিত্র শোভা বর্ধন করিতে হইবে । ৯3। ভগবান্ যৎকালে রখাকায হইয়। গন 
করিবেন, তখন নিখিল ব্যক্তি ও আত্মারামগণণ্ড অন্থগমন পূর্বক স্ব শ্ব আলয়ের সম্মুণে 

সমাগত হইপে.ঞুভূর পৃজ! করিবেন) নচেৎ মহাদেধের উৎপত্তি হয়| ১৯৫1  -: 
বতঃপর রখামুগমনাদির, নিতাভা বিবৃত হইতেছে। উক্ত পুরাণেই লিখিত- আছে, ধে 

সফল বাক্তি. রথের জন্্রগান্ী অথবা রখের অগ্রগামী হন, উগাল হইলেও তীহার। হরির 
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রথস্থং যে ন গচ্ছন্তি ভ্রমমাণং জনার্দনম্। বিপ্রাধ্যয়নসম্পন্না ভবস্তি শ্বপচাধমাঃ ॥ ১৯৭ । 
কিঞ।-- যেষাং গৃহাগ্রতে। যাতি রথস্থে! মধুন্দনঃ। 

| পুজ। তৈস্তৈঃ*প্রকর্তব্যা বিত্বশাঠযবিবর্জিতৈ; ॥ 

অনর্চিতো যা! যাতি গৃহাদঘন্ত মহীধরঃ। পিতরম্তম্ত বিমুখ! বর্াণাং দশ পঞ্চ চ॥ ১৯৮॥ 
ষঃ পুনঃ কুরুতে পুজাং গৃহায়াতে তু মাঁধবে। বসতে শ্বেতঘীপে তু যাবিন্রান্চতুর্দিশ ॥ ১৯৯ । 

অন্তত্র চ।-_ 
নাচুত্রঙ্গতি যো৷ মোহাদ্ব্রজস্তং পরমেবস্থমূ। জান গিদ্কর্ম্মাপি স ভবেঘবন্থরাক্ষলঃ ॥ ২০ ॥ 

অথ স্বমন্দিরং নী পূর্বববৎ পৃজয়েৎ গ্রভূম্। রাত্রৌ জা গরণং কুধ্যান্বিধিবদৈফবৈঃ সমম্ ৪২৪১। 
অথ প্রবোধনীজাগরণমা হাত্ব্যম্। 

স্কান্মে ওআৈব। -. | 
পূর্বজন্মসঃশ্রেষু পাপং যং সমুপার্জিতম্। জাগরেণ প্রবোধন্তাং দহতে তূলরাশিবহ ॥ ২৯২ ॥ 
রুত্বাপি পাতকং ঘোরং ব্রহ্ম তত্যা্দিকৎ নরঃ। কৃত্বা জাগরণং বিষ্কোধূতপাঁপো ভবেন্ুনে॥ 

চাগ্ডালোহভিধীয়তে, তথাপি বিপ্রশৰবপ্রপোগান্তংপরিহারে। জেয়ঃ ॥ ১৯৬ ॥ অধায়নসম্পন্না 
অধীতশাস্ত্র অপি বিপ্রাঃ। বিসর্গলোপেইপি সন্ধিরার্ধ; ॥ ১৯৭॥ পত্রস্তীতি পাঠে দর্শনস্ত।পি 

নিত্যত্বং জেয়ম। ততশ্চান্থগমনন্ত নিত্যন্বং নাহ্ুরজভীতি শ্লোকাদবগন্তব্যম্॥ ১৯৮1 নচ 
কফেবলমকরণ £ত্যবায়পরিহারার্থমেব পুজা কার্ধ্যা, কিন্তু তয় মহাফলঞ স্যাদিত্যাহ য ইতি॥ 

১৯৯ ॥ জ্ঞানামিন। দগ্ধানি কর্দাণি যলা জীবমুক্তস্য সোংপি ভগবদ্ধিষয়কমহাপরাধবলেন 

পরমহ্ফ্দোপত্েস্তস্তোগার্থ: ছুর্জন্স লতত ইত্যর্থঃ ॥ ২*৮॥ পূর্ববব্ধিতি শয়ন্তাদৌ৷ যথাপিথিতং 

তন্বদিত্যর্থ; ৷ : বিধিধদযখাবিধীত্যর্থঃ। রখযাক্ারাত্রৌ জাগরণমুন্সীলনীধাদিন! হ্াদশ্টামুপ- 

ৰাসবং। অন্তথা পূর্বন্মিমপবাসদিনে জাগরণং পারণাদিনে উত্থানানস্তরং রখযাত্রেতি জেয ১৫১ 
তত্র জাগরণতঃ গ্রথমং পাপক্ষয়মাহ পুর্ব্বেতি ভ্রিভি।.॥২০২॥ হল্স- তীখরদানাদিতোইপাধিকা- 

সদৃশ | ১৯৬। যে রকল ব্যজি রখারূঢ ভ্রমমাণ হরির সহিত. গমন ন| করেন, অধ্যয়ননিষ্ঠ 

ত্রাঙ্মণ হইলেও তাহার চাগ্ডালাপেক্ষ! নিকৃষ্ট । ১৯৭। প্রহরি রথারূঢ় হইয়া যে সকল বাজির 
গৃহের নিকট দিয়া গমন কটুরন, বিস্তশাঠ্য পরিতণগ করিয়! তাহারা হরির অষ্ঠনা ক্রিবেন। 
পৃীধের ভগয়ান্ গৃহের সমীপে অপুজিত হইয়! গমন করিলে সেই নকর গৃহীর পিতৃগগণ পঞ্চ- 

দ্শবর্ধ বিমুখ থাকেন। ১৯৮, প্রীহরি গৃহাগত হইলে ধিনি সাহার অর্চনা করেন, চতুর্দশ 
ইজের রাজন যাবং তীহার শ্বেতঘীপে বান হয়। ১৯৯। অন্তত্রও লিখিত আছে, .যে ব্যক্তি 

মা নিবন্ধন গমনলীগ হরির অঙ্থ্গামী নাহয়, মে জানানল দ্বারা নিখিল কর্ণ ভশ্মীস্ৃত 
রিলেছ ব্র্গরাক্ষস হইয়া! থাকে. ২**। -তৎপয়ে ভগবানকে ঘ.মন্থিরে, আনয়ন পূর্বক 

লি জর্রনা ও বৈববর্গ সহ মিলিত হ্ইয়। নিশাজাগরপ. করিবে। ২৯১।.... .. ? 

.. জনন্তর্*গ্ররোধনী-জাগর!-মাহান্মা রর্শিত হইতেছে +--স্নদগুরাঞে পূর্ববোক-হ্থানেই শিশ্ত 
আমা, খযোধনীভে জাগরণ করিলে পুর্ব সহজ জনযান্ষিত পাত দুলারাগিরত,ভামীসত হস 

১৩$ 



১০৭২ . জ্রীপ্ীহরিভক্তিবিলাঃ। [.১৬শ বিলাস: । 

কর্ণ! মনসা-বাচা পাপং যৎ সমূপাজ্জিতম। ক্ষালয়েত্তচ্চ গোবিন্নঃ গ্রবোধস্ান্ত জাগরে। 

প্রাগং যৎ ফলং বিপ্রৈরস্বমেপাদিভির্ খৈঃ। প্রাপ্যতে তৎস্থখেনৈব প্রবোধস্তাস্ত জাগরে 1২০৩ 

আগ্ন ত্য মর্ববতীর্ঘানি দত্বা চ কাঞ্চন মহীম্। ন তৎ ফলমবাপ্পোতি যং কত্বা। জাগরং হরে; 

স্তরস্থ্যেণীপরাগে তু যৎ ফলং পরিকীর্ষিতম্। তৎ সহম্রগুণং পুণ্য প্রবোধন্তাস্ত জাগরে ॥ 
জানং দানং তপে। হোমঃ স্বাধ্যায়প্চার্চনং হরে | তৎ সর্বং কোটিগুণিতং প্রবোধন্তান্ধ জাগরে।২*৪ 

সমতীতং ভবিষ্যঞ্চ বর্তমানং কুলাধুতমূ। বিষ্ুলোকং নয়ত্যাপ্ড জাগরেণ গ্রবোধনী ॥ 
চলগ্তি পিতরো হৃষ্ট। বিষুলোকমলক্কৃতাঃ॥ বিমুক্ত1! নারকৈদু£খৈ: কর্তৃ: কৃষ্চগ্রজাগরম্। 

ভার্্যাপক্ষে তু যে জাতা৷ মাতৃতঃ পিতৃতস্তথা। তারয়ে্নাত্র সন্দেহঃ প্রবোধন্তাস্ক জাগরঃ॥ : ৫৫1 

কিঞ্চ।-- 

ফলৈনানাবিধৈত্রবোঃ প্রবোধত্তাস্ত জাগরে | শখ্ধে তোয়ং সমাদায় অর্ধ্যং দণ্তাঞ্জনার্দিনে 1 

যৎ ফলং সর্ধ্বদানেষু সর্বতীর্থেযু যং ফলমূ। তৎ সর্ব কোটিগুণিতঃ দৃত্বার্ঘ,ং বোধবাসরে।২*৬। 

পাকে চ তত্ৈব।-- অন্থত্রাপি ছিয়। ধিষ্কোর্জাগরে স্ত|ৎ প্রবোধনী। 

| কিং পুনর্ুরায়াং সা ততো বৈ জন্মপন্মনি ॥ ২০৭। | 

মাহ দুশ্র'পমিতি ভ্িভিঃ ॥ ২৯৩ ॥ কিঞ্চ ন্নানমিতি ॥ ২০৪॥ স্বকুলসমেতগ্ত. শ্রীবৈকু$রোক- 

প্রাপকত্বঞ্চাহ সমতীতমিতি ভ্রিভিঃ।  কৃষ্চস্ত জাগরণং কর্ণ; যঃ করোতি তন্ত যে পিতরন্তে 
ইভাথ; ॥ ২৫ & জাগরে অর্থযদাননাহাম্নযং লিখতি.ফটৈরিতি দ্বাভ্যামূ॥ ২০৬1 অগ্ঠন্জ মধুরা- 

হে খষে! ব্রদ্মহত্যাদি ঘোর পাপ করিয়াও হরির জাগরণ করিলে নিখিল পাতক হইতে উততী্ 
হইতে পারে । গ্রবোধনীতে জাগরণ করিলে হরি কর্ম, মনোজ ও বাক্যজ পাপ-সমৃহ বি!ুরিত 
করেন। গ্রবোধনীতে জাগরণ করিলে দ্বিজাতিগণ অনায়াসে অশ্বমেধাদিজনিত দুশ্রাপা ফল প্রাপ্ত 

হইতে পারেন । ২*৩। হরির জাগরণ করিলে যে ফল হয়, সর্ববতীর্থ-সানে। সুবর্ণমানে ও পৃথিবী- 
দানেও নে পুণ্য প্রা হওয়। যায় না। গ্রধোধনী'জাগরণ করিলে হূর্ধযগ্রহণজনিত ফল' অপেক্ষা 

সহশ্রগ্ু ফল লাভ হইন্া থাকে। নান, দান, তপঃ, হোম, স্বাধ্যায ও বিষ্ুপৃজা ঝরিলে যে পুণ্য 
হয়, প্রবৌধনীতে জাগরথ করিলে তৎসমত্ত অপেক্ষা কোটিগুণ ফল জন্মে । ২*৪। জাগরণ করিলে 

গ্রযোধনী আশু অতীত অধুত্ত কুল, ভাবী অধুত কুল ও বর্তমান অধুত কুলকে হরিধাম প্রান 

ফরেন। যেবাক্তি প্রবোধনীতে জাগরণ করে, তাহার পিতৃকুল 'যাবতীয় নরকছূঃখ হইতে 
উতভীর্ঘ হইর1 দিব্যালঙ্কার ধারণ পূর্বক প্রফ্ল্লমনে হরিধামে প্রস্থান করেন। যাহার! জাগয়ণ- 

ফারীর,ভার্ধ্যাপক্ষে, পিতৃপক্ষে বা মাতৃপক্ষে উৎপন্ন হইয়াছে, গ্রযোধনী-জাগরণ তাহাদের সবল- 

কেই নিঃসদ্দেহ পরিআাগ করেন । ২০৫। আরও লিখিত আছে, গ্রবোধনীজাগরণে শঙ্খে, জল 
গ্রহণ পূর্ববক ফল ও মানাবিধ বস্ত দ্বার! প্রীহরিকে অর্ধ দিতে হয়। “প্রবোধনীতে হয়িকে অর্থ 
প্রদান করিলে লমস্ত-দানজনিত ও সর্বতীর্ধ-সেবন-জরনিত ফল অপেক্ষাও : কোটগুগ ক? প্রাপ্ত 
ইওয়া হায়। ২৯৬ | গঞ্ধাপুরাণের উক্ত স্থানেই পিখিত আছে, মধুর! ব্যতীত অন্ত যখন 
যোধনী হয়িক প্রীতিকরী,-তখন হরির জঙ্গছূমি -মখুরাতে 'জাগর৭-করিলে যে. কি. মাল ই, 



১৬শ বিলাঁদঃ |] ভ্ীশ্রীহরিভক্তিবিলাসঃ | ১০৭৩ 
একৈবৈকাদশী ক জস্মগেহে ক ভা] নরৈঃ॥ ততোইধিকং ন কর্তব্যং লোকে কিঞ্চন বিস্ততে |. 
রা জাগর+ং ত্র গ্রীত্য। কুর্বস্তি যে নরাঃ | সংসারমোহম্বপ্াস্তে সদ] জাগ্রতি জাগ্রতি ২০৮ 
কিঞ্চ তত্রৈব শ্রীরাধিকোপাখ্যানাস্তে ।__ 

প্রবোধনী ঙ্জাগরপুণাবৈভবাৎ, প্রসন্ন ঈশে বিধিবাক্যলত্যন়ৎ 
চকার রাসোৎসবনত্তনং সহ, বৃন্দ,বনেহন্যাভির পীহ রাধয়|& ২৯ ॥ 

সা নৃত্যমানাস্ভূতগোপর্ পিণা, কষ্খেন জন্মাস্তরবাঞ্চিতেন। 
রাধা মহাপ্রেমজ বাকুলেন্দরিয়।, নিন্ঠেহন্তলোকং কথয়| কৃতার্থতাম্॥ ২১০॥ 
তম্মাৎ গ্রবোধনীং কৃষ্ধা রাজ। কৃত্বা চ জাগরমূ। 
স্পটে খিতং হরিং দৃষ্। ক! ভীঃ সংসারজ। দ্বিজাঃ ॥ ২১১ ॥ 

মখ্রায়ান্ত কিং বাচ্যং জাগরে হরিলজ্িধৌ। কার্কিকে বোধনীং প্রাপ্য ততঃ শ্রেয়ঃ পরং নহি॥ 
_ মথুরায়াং প্রবোধন্তাং কতজ'গরণস্য হি। ক্ষণার্ধাদন্ততো৷ বৈশ্তোইমোচয়দ্রক্ষরাক্ষসমূ্ ।২১২। 
ব্াডিরিক্স্থানেখপি ॥ ২০৭ ॥ সংদারে যো মোহ: অজ্ঞানং স এব স্বপ্স্তপয অস্ধে নাশে নিমিত্তে । 
সদ! জাগ্রতি সংসারমোহস্তস্য কদাচিদ্পি ন তিষ্টেদ্িত্যর্থঃ। বীন্স। নিশ্চয়াথ। ॥ ২.৮ ॥ বিধি- 

বাক্যৎ। _সর্ব্বান্থ গোপীষু মধে) অহং শ্রীকঞ্চস্য পরমধ্রয়পী ভবামীতি স্বর্গে চন্দ্রকান্তিনামাধ্রসঃ 

্রার্থনয়। তথাত্বিতি ব্রচ্ধ। যদ্যাহ তৎ সত্যং করোতীতি সঃ। এতচ্চ পান্সে কার্তিকদাহাস্মে সবি- 
স্তরং বর্তত এব। তত্র যদ্'পি ভগবতী শ্রীরাধা স্বত এব তস্য নিত্যপরমপ্রেরসী, তথাপি বিধি- 
বাক্য লত্যতার্থ কতমিত্যন্তজনের্যাপরিহা রার্থধুক্তমিতি দিকৃ॥ রাধয়। সং অন্তাভিরপি গোপীভি: 
সহ ॥ ২০৯ ॥ অন্তলোকং পরমপি জনং সর্বং কথয়! নিজচরিতাদিবার্তয়। কৃতার্থতাং শ্রীরুঞ্চ- 

প্রিরতম গাং নিন্তে । তর হেতুঃ মহান্ প্রেয়ে। জবং বেগন্তেনাকুলানীন্ত্রিয়াণি ষস্যাঃ স। 
অতন্তনবাগাশ্ববপমাজেপৈব স্বতঃ €প্রমভরোৎপত্তেরি ত্যর্থঃ ॥ ২১*-২১১।॥ ব্রসবরাক্ষসঞচ বৈশ্তোৎ- 

তাহা! আর কি বর্ণন করিব? ২*৭। হরির জগ্ম&নি মধুরাতে একটামাত্র একারশ্যুপবাস 

করিণেই আর জগতে নে ব্যক্তি। কিছুমাত্র কর্তব্য অবশিষ্ট থাকে না। প্রীতি সহকারে মধু 
রাতে জাগরণ করিলে সংসারমোধন্ধপ স্বপ্ন দূরীভূত করিয়। নিরন্তর জাগর্ক থাকিতে পারে 
অর্থাৎ তাহাকে স'সারমোহে অতিহুত হইতে হয় না। ২:৮। উক্ত পুরাণে রাধিকোপাখ্যানের 
শেষে লিখিত. আছে, গ্রবোধনীজাগরণন্ধপ বভব নিবন্ধন ব্রহ্মার বচন সত্য করিবার. জন্ত 

গ্রীক বৃন্দাবনধামে শ্রীতী রাধিকা ও অপরাপর গেপীকুল সহ রাসোৎসব-সন্বস্কী 
নৃত্য. করিয়াছিলেন । ২০৯ | শ্রীরাধিকা যখন বিচিন্রগোপবেশী কুষ্খের সহিত 
নৃত্য করেন, তখন রাধিক! গ্রেমাবেশে ব্যাকুলেন্তরিয় হইয়া স্বীয় চরিতকথা দ্বার! অন্ত 
ব্যক্তিকে কতার্থ অর্থাৎ শ্রীহরির- প্রিয়পাত্ করিয়াছিলেন। ২১*। অঠএব ছে বিপ্রগণ! 

প্রবোখনী . করণান্তে নিশাজাগরণ: পূর্বক নিস্রেেখিত জনার্দনকে দর্শন করিলে 

আর. ভবভয়ের সম্ভাবনা ফোপায়? ২১১। কার্তিকী রোধনী সমাগত হইলে মধুরাঁতে 
জনানরতনর নিক্ষটে জাগদ্বগ- করিলে তদপেক্ষা খোর কল্যাণের রিষয় কিছুই নাই। . কোন 



১০২৪ ত্্ী ইহরিভক্তিবিলা'স$| [ ১৬খ বিলাদা। 

জর চ মাহত্বাং গীতবাদিত্রকীর্ডনম্। হবেঃ প্রীতিকরং রান বক্ত,ং মে নৈধ শকাতে 8২১৩ 
যস্ত গায় কৃষ্চাগ্রে কৌমৃদীং স্বাদশীং ক্ষপমূ। 
সর্বলোকান্ পরিত্যজ্যং টিসি সগচ্ছতি॥ ২১৪। 

অতএবোক্তং তব ।-- 

রাজ্যমঞ্ত্ সংত্যঙ্য ্ষীতং নিজ কার্ধিকে মথুরায়াং বৈ কো জাগরঞচরেৎ | 

| অথ পারণাদিনক ঠা, | 

পাগে কার্তিকমাহাজ্বে। - রর 

পারণং কার্ডিকে শুর ঘাদস্তান্ত ততশ্চরেৎ। কৃক্ন্যাগ্রে নিবেদ্যাথ ত্রতং কৃচ্ছা গ্রযমুত্তমমূ। 

বিঞ্লুলোকমবাঞপ্োতি ভক্জ্যাতচ্চ্য জনার্দানম্ ॥ 

মহীভারতে।২ 
চ্ছ্ হ বৈ চীং চাতৃন্াগ্ব্রতং নরঃ। কার্ধিকে শুরুপক্ষে তু দাদস্টাং তৎ সমাচরেৎ ॥ 
২7, প্রানিত্যক্রিয়াং কৃথ্ধা শক্যা সংভোজ্ ভূন্থ্রান্। 

গৃহ্ন্ কৃতত্রতা্ছত্রযং প্রদধ্যাৎ দক্ষিণাদিকম্। ৰ 
দানং যখাবতং তেভ্যে। দা পারণমাচরেৎ। প্রবর্ধয়েচ্চ ন্ত্যজং চাতুর্ধ।স্যব্রতেযু যৎ ॥২১৫ 

মোচয়দিত্যত্রেতিহাসে| | মথুরামাহাজ্মো ব্যক্তং বর্ধত এব । যথা: -স্থধননাম! বণিক জাগরণার্থ- 

ম্ক্র [রতীবং গচ্ছন্ পথি ত্রন্মরাক্ষসেন গৃহী ত:, গুনরা'গমনারং শপথে কৃতে সতি পরিত্যাক্কে জাগ- 

রণং কৃতা! পুনরায়াতস্তং দৃষ্ট। রাঁক্ষসেন সকাকু প্রার্থিতো৷ জাগরণ'কৃত-নৃতালেশমাত্রদানেন তং 

মোটয়ামাসেতি ॥ ২১২॥ মাহাত্মং বক্ত,ং নৈব শক্যতে। যণ্ঃ রাতৌ৷ গানাদিকং প্রত্যেক 
হরেঃ গ্রীতিকরমিতি ॥ ২১৩। কৌমদীং গ্রবোধনীমিত্যর্থ; ॥ ২১৪॥ 
. ক্কতানাং চতুর্মাসেযু বিশেষতঃ কার্টিকে চ বিহিতানাং ব্রতা নামক্ৈতর্যম অস্ছিন্্রতাং নম ৃ 
যথাত্রতমিতি যঘ্বতে যদ্ধানযুক্তং- তদস্থসারেপেত্যার্থঃ। তচ্চাগ্রে বিশেষতো ব্যক্তং ভাবি। 

বর্বরাক্ষম দীনতা প্রকাশ করাতে স্থধন নামক এক বৈশ্ত যথুরাপুরে প্রবোধনীতে 

ক্কৃত জাগরণের ক্ষণার্ধ দান পূর্ব্বক তাহাকে মুক্তি প্রদান করিয়াছিলেন। ২১২1 প্রযোধনীতে 

নিশাবাগরণের মাহাত্ম্য বনে সম্যক্ সক্ষম নঠি, কেন না, গীত-বাদ্য-বীর্ভনাদি সমত্তই কোর 
সন্তোষকর 1২-৩. প্রবোধনী দ্বাদশীতে হরির সম্দুখে ক্ষণকালমাজ গান করিলেও সর্ধবলোক 

ত্যাগ পুর্ব হরিধামে গমন করিতে পারে। ২১৪। উক্ত স্থানেই পিখিত আছে, অন্তপ্ত 

স্থবিশাল নিষন্টক রাজ্য পরিবর্জন করিয়াও মথুরাপুরে কার্তিক মাসে প্রযোধনীতে জাগরণ 
ন্বরা কর্কব্য। 

" অঅনস্তর পারখাদিন-কত্য। _পদ্মপুরাণে কার্িকমাহাক্জ্যে বিবত আছে, নি গজী 
গুরু ঘাদশীতে পারণ করিয়া! হরির সম্মুখে সর্বশ্রেষ্ঠ ব্রতোগ্তষ সমর্পণ পূর্বক ভক্তি. সহহাগে 

গ্ুভূবপুজ। করিলে ছরিধাম লাভ করিতে গারে। মহাভারতে লিখিত আছে 'ফেজানবগণ 

চতুর্বিখ অহ্ঠিত টাতুরশান্ত অত লইয়া কার্তিবী গুরু ছাদশীতে' লদাখন: খব্ধিবে।..প্রসাকে 



১ল ধিলাসঃ। ] শ্রীপ্ীহরিভভি ধিলাপঃ ।' ১৬৭৫ 

ভবিষ্যোন্তরে তত্ব ।--. : | | 
প্রভাতে বিমলে স্গাত্ব। ভোগয়েদজবিস্তরৈঃ ॥ ত্বত-ক্ষীর দধি- চি কাসার গুড় মেদকৈঃ। 

অর্চিয়েচন্দনৈশচ,ৈঃ পুষ্পগন্ধৈথিজোতমান্ ॥ ২১৬॥ 

আঠান্তেড্যন্ততো। দদ্যাত্তক্তং ঘৎ কিঞিদেব ছি। 

স্থবাচ। স্কমনোভীষ্ট-পত্র-পু্প-ফলাদি কম্ ॥ ২১৭॥ | 

চতুকে বার্ষিকান্ মাসান, নিয়মং যন্ত বং কৃতম্। কখয়িত্ব। ছিজেভ্যন্তদ্দণ)স্ত]। হি 

এবমেব পান্সে ত্জেব কিঞাধিকম্।-- 
চাতুণ্বাস্যত্রতে বিপ্রাঃ পশ্চাদচ্ছিত্রবাচনম্॥ ইতি ॥ ২১৮॥ 

অথ ব্রতেযু দবানানি। 

কচ্ছযুগে তু গোষুগ্পং দদ্যা্িগ্রাংস্ড ভোজয়েং। 
: ব্রিরাত্রে মণিকং ছত্রমন্জাং চোপানহৌ তথ ॥ ২১৯ 

একান্তরোগবাসে চ দদ্যাগাং সমলক্কতাম্। বিভবে চ হলান্তষ্টো বণীবব্দযুতানি তু। 

'ভোজয়েদেক ভে তু বিপ্রান্নকে তু বডসান্। বসে চাযাচিতে দদ্যাৎ বুষং সন্থচচ্জনম্ ॥ 

চাতুষ্মাস্য- ব্রতেষু যৎ ম্তযক্তং তং প্রবর্তয়েৎ ভক্ষণাদিকং কুধাৎ॥ ২১৫ ॥ বিমলে জল হাত 

শেধঃ। যদ্থা। প্রভাত ইত্যস্যৈব বিশেষণং বিমল ইতি। কাপারে মধুরতর -পক্কান্ন- 

বিশেষঃ। চূর্ণেঃ পটবাসৈ; বুক্কাবন্দনেত্যাদিপ্রপিদ্ধৈ:॥ ২১১৪ ত্যক্তং চাতুর্ধান্যাদিনিয়মে 

ধঙ্ছিতং । স্থবাঁচা বিনয়পূর্বকমধুরোক্যা! দদ্যাৎ ॥২১৭॥ হে বিপ্রাঃ! পশ্চানধিপ্র- 

ভোঙনরক্ষিণাদানানস্তরং চাতৃন্ধাস্যব্রতে ২চ্ছিত্্বাচনং অচ্ছিত্রমান্িতি ্াঙণান্ বাচয়েদিত্যর্থ, ২১০। 
মণিকং বৃহ্জ্খলভাগুবিশেষং। অজামেকাং ছাগীং ॥২১০। নক্তে নক্তব্রতে। বড সান্ 

(নত্যকর্খ মমাধাস্থে শকাহুসারে ব্রাম্মপভোজন করাইয়। পারণ করা কর্ব্য। চাতুশ্দাসা 

ত্রতে থে সমস্ত আহারীয় ত্যাগ কর! হইয়াছিল, তাহ! পুনরায় ভোঙ্জন আরম্ভ করিবে। ২১৫।' 

ভবিষ্যোত্বরপুরাণের পূর্বোক স্থানেই লিখিত আছে, প্রাত:কালে স্বচ্ছ সবিলে জান পূর্বক 

স্বত দুধ, দধি, মধু, কাসার ( মিষ্ট পক্কান্নবিশেষ ), গুড় -ও মোদকাদি ছারা ত্রাঙ্গণশ্রেষ্টগণকে 
ভোজন করাইয়। চন্মন, পবন, পুষ্প ও গন্ধাদি দ্বার! পূজা করিবে। ২১৬। যে সমপ্ত বন্ধ 

চাতুর্বান্ত-ব্রতে ত্যাগ কর! হইয়াহিল, ব্রাক্মণগণের আচমন শেষ হইলে লবিনযে দিবাক্যে 
তততত্বন্ত এবং তাহাদিগের মনোভই গজ, পুষ্প, ও ফলা তাহাদিগকে অর্পণ করিবে। ২১৭1 

পূর্ব চাতুর্ান্ত-্রতে যে বিষয়ে যেয়গ নিয়ম করা হইয়াছিল, তহুজেখ পূর্বক ভঙ্ি সহকারে 

ক্দিগ৷ লহ ছিজাতিগণকে তাহাই প্রদান করিযে। এইস্ধগ পদ্মগুরাণের উত্ত স্থলে আরও কিছু 

জধিক কীতিত জাছে। - হে ছিজগণ.! বাহ্ষগ-ভোজন ও দক্ষিপাদানের পর চাতুর্মাসা ব্রতে 

অঙ্থিজবাচন করাইতে হয় অর্থাৎ আানণের। অন্িজ্ হউক্ এই বর্থাখলবেন। ২১৮। ৭ 

. সসঅনন্তর অতে ফানোগরুকত. অব্যাদি কথিত হইতেছে | কচ, অর্থাৎ সান্তপনাদি জতৎে 

দুইটা খেযঘান উ'আগাখতৌজস,বন্াইতে হয, জি্াজরতে ণিক (বৃহৎ জলপাজবিশৈধ ), 



১০প ্তী বহরিভতি বিলাঃ | [ ১৬শ বিশদ: । 

শালীন্ দদ্যাৎ ফলাছারে গাঞ্চ দদ্যাং পয়োত্রতে |. 

শকাহারে তু বিতরেদ্তৃতং রাজ ভভাজনৈঃ। 
'€&লে তাকে ঘবতং দদ্যাৎ ঘ্বতে তু বিতরেৎ পয়ঃ £ ২২০ 

বন্জিতে দগ্সি তু স্বণং ক্ষীরে চ রজতং বুধঃ। অপৃপে ন্বর্ণগো ধৃমবস্রাণি ত্রীহিষু প্রিয্ান,। 
শালীন, স্বর্ণ চ ধান্তে তু শালীন্ ব| ধান্তমে চ। লবণে লাবশীং ধেনুং ন্র্ণৎ চান্যঞ্জনে ত্বথ। 

 তৈপূর্ণধ,ঘটং কিঞ্ সাজ্যপায়দভোজনম্ ॥২২১ ॥ 

পাদাভ্যঙ্গে তু টি বিপ্রান্ সংবাহ তৎপদৌ। দক্ষিণামথ তাহ [লৈধিতরেকতবরঘয়মূ॥ 
পুষ্পে চ পুষ্পং মৌবর্ণমুগানহমুপানহি॥ খটায়াং শয়নং কাংস্তে-সন্বতং কাংস্তভাজনম্ ॥২২২ 

ত্যক্তে মধুনি সংদদ্যাৎ পাসং সসিভান্বতম্। মৌনী চ ঘণ্টাৎ সতিলাং দদ্যাৎ কনকসংযুতাম্। 

তূমিভোজী কা-স্যপাত্রং গাঁঞ্চ-দীপস্য দানতঃ | সশ্বতং তাত্রপাত্রঞ্চাদর্শং কেশাদিরক্ষণে ॥২২৩৫ 

মধুরাদীন্। বসতে বস্তুগঞ্চ দদ্যাৎ। অথ অযাচিতব্রতে তু স্বর্ণেন চন্দনেন, চ সহিতং 

বৃষমনডাহং দদ্যাৎ। স্বতে চ ত্যক্তে বজ্জিত ইতি। তঙচ্চাগ্রে পঞ্চমঙ্গোকং যাবৎ সপ্চমাস্তেঘ- 
মুবর্তবনীয়ং ॥ তথা বিতরেদিতি যথাস্থানমগ্রেইপ্যনবর্তনীয়ং ॥ ২২* ॥ প্রিয়ান্ অভীষ্ট,ন্ 
উত্তমানিত্যর্থঃ। লাবণীং লবণনিশ্মিতাং ধেনগুম। তছ্বিশেষ 'চ তিলধেম্বাদি প্রসঙ্গে ভবিষো- 

স্রাহ্যক্তো জেয়ঃ। অথ অভ্যঞ্জনে তৈলেন শিরোহভ্যঙ্গে ততলপূর্ণঘটং সাজ্যপায়সভোজনধ। 
বিভরে। কিঞ্চেতি সমুচ্চয়ে ॥ ২২১ ॥ অস্বরদ্ধনং বন্ধধুগ্মং । শয়নং শষ্যাাং॥ ২২২৪ পিতয়া শর্করয়] 
দ্বতেন চ সহিতং পায়লং দদ্যারি ত্যগ্রেইপান্বর্ততে । দ্রীপদ্য দানে দ্বৃতসহিতং তাত্রপাতঅং। 

০ 
সাপ ৯ পপ ক 

ছত্র, একটা ছাগী ও পাছুকাযুগল অর্পণ করিবে ।২১৯। একাগ্ছরোপবাস-ব্রতে বিটুধষিত 

গো দান কর! কর্তব্য; একভ ক্রব্রতে সম্পত্তি বিদ্যনানে বুধ সহ আটটা হুগ প্রদান করিবে। 

নক্তত্রতে মধুরাদি ফড়বধ রস দ্বারা! ব্রাহ্মণ ভোজণ করাইতে হয় বগ্ধরতে বস্ব, অযাচিত 

ব্রতে স্বর্ণ ও চন্দন সহ বৃষ, ফলাহার-ব্রতে শালিধান্ত, পয়োব্রতে ( হুপ্ধপানব্রতে ) গাভী, 
শাকাহারব্রতে রৌপ্যপান্ে ত্বত, তৈপত্যাগ ধতে খ্বত এবং ঘ্বতরতে দুগ্ধ দান করিতে হয়।২২০। 

সথবী বাকি দধি-ত্যাগরতে স্বর্ণ, ক্ষীরহ্যাগ-ব্রতে রৌপ্য, অপৃপ ব্রতে স্থবর্শ, গোধুম ও ব্সন। 

্রীহি ব্রতে উত্তম শালি বা স্বর্ণ ;_ ধান্ব্রতে শালি বা ধান্ত; লবণ-ব্রতে লবগধেন্থ বা 
স্থবণ; অভ্যঞ্জনব্রতে তৈহ-পুরিত ঘট বা সত্বত পায়ম প্রদান করিবে। ২২১। পাদাভ্যন্গে 

দ্বি্জাতিগ্রণকে জর্চন1- করিয়া তাহাদের চর যুগল সংবাহন পূর্বক দক্ষিণ প্রর্দান করিবে 

এবং তাগ্বল সহ বস্তনবয় অর্পণ করিবে। পুষ্পত্যাগে স্বর্ণ-পুষ্প, পাছুকাত্যাগে পাছুকা; 

শ্য। এবং কাংস্তত্যাগে সন্বত কাংস্যপাজদিতে হয় । ২২২ | মধু বন্ধন করিলে শর্করা 
ও স্বত-মিশ্রিত পায়দ দিবে । মৌনী ব্যক্তি তিল-হথবর্ণবুক্ত ঘণ্টা, বূমিভোনী কা'স্যভাগড 'গ 

ধেনু, দীপদানে সন্ত তাআআাধার এবং কেশাদিরক্ষণরপ ব্রশ্ধে দর্পণ প্রদান করিতে হয়। * পূর্ব 
পূর্ব অ্রব্যের অপ্রাণ্ধি স্থলে দক্ষিণাঁদি ছার! হিজাতিগণের. প্রীতি বিধার পূর্ববব-াঙাদিগের 
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দদ্য।ৎ সথবর্ণপ্রতিমাং দম্পত্যোত্র্চধ্যত;। 

সর্বাভাবে চ সম্ভোষ্যাচ্ছৈত্রাং বিপ্রাংস্ত বাচয়েৎ ॥২২৪। 
তথা চ স্কান্দে।_- 

র্কেষামপ্যভাবে তু যধোপকরণং বিনা। বিশ্রবাক্যং স্বৃতং সমাক্ ৪ুতসা পরিপূ্তয়ে ॥২২৫। 
বৃখা বিপ্রবচো যন্ত গৃহাতি মনগজোইবুধঃ। অদবব। দক্ষিণাং পাপো! যাত্যসৌ নরকং গ্রবম্॥২২৬। 

ব্রতখৈফল্যমাসাধ্য কুী অন্ধশ্চ জায়তে 1 ২২৭॥ 
অথ লাদাগ্ৃতঃ তন্মাহা স্ । 

ভবিষ্যোতরে তত্রৈব বিশেষঃ 1-_ 
এবং ষ আচরেৎ পার্থ শোভনং ধর্মাপুা। অবানে তু রাজেন্ বাস্থদেবপুরং ব্রজেৎ 1২২৮। 

জথ ভীন্মপঞ্কাদি। 

আরত্যেকাদশীং পঞ্চ দিনানি ব্রতমাচরেৎ। ভগবত প্রীতয়ে ভীম্বপঞ্চকং যদি শরুয়াৎ।২২৯। 
সপ টি সস সসস্পপআজলা পাজি 

আদিলফেল নখক্াদি ২1 ্ ষচর্যে গ্ামধর্মত্যাগে । নম ততদরাভে কিং কার্ধাং 
তত্র লিখতি। সর্ববেষাং লিখি হানাং গোঘুগ্াদিপ্রব্যাণামভ!বে সতি বিপ্রান্ সম্তোষা দক্ষিণাদিন। 
প্রীয়িত্বা অচ্ছৈদ্র/ম্ অচ্ছিত্রমস্থিতি বাচয়েং। ব্রতং সম্ূর্ণমন্থিতি তদ্চনং গৃহীয়াতেনৈব 
র্বং সম্ূ্ণং স্যাদিত্যর্থ: ॥ ২২৪ ॥ যথোপকরণং বত ব্রতে যদ্ধিহিতং দানজুব্যং তদ্ধিনা চ ২২৫. 
বৃথেত্যেব বিবূণোতি আদত্বা দক্ষিণামিতি। অতএবাবুধঃ পাপণ্চ ॥ ২২৬॥ নরকভোগানস্তরং 

 সুষঠী অন্ধশ্চ সন্ ছুর্ধোনিযু জায়তে। আবণাদৌ। শাকাদিবজ্জনব্রতে চ সর্বপাগক্ষয়াৎ তথা 
্ষ-বিষুশিবানাং গ্রতোকং সমুচ্চয়েন চ শ্রাবণাদৌ শাকাদিযু সংক্রমণাত্ান্যবস্তবঙ্যান্তেবেতি 
শাকাদ্িবর্জনব্রতদানং বিশেষতে। নোদদিষ্টং, কিন্ত র্বব্রতসাধারণ ্ বানবাশ্বণতোজনং ন তত্ব ত- 
সমাণ্থৌ৷ ততদ্বাদান গ্রধানকং কর্তব্যমিত্য্থং, ত্যক্তং যৎ কিঞ্দেব হাতকে: । কিঞ 

' পূর্বং শয়নীগ্রকরণে লিখিতং ব্রতমন্ত্রলিখিতাহুসারেণ পরমপি তত্রোহ্মিতি দিক্ ২২৭ ॥ 
শোভন ধর্ম, তৎফলং চিরং ্ রহ্লোকাদি ভোগমিত্যর্ঘ,। যহা! ভগবনধন্ প্রেমভক্ি- 
লক্ষণং ॥২২৮॥ | 

ইদানীং সংক্ষেপেণ পৌঁর্মাসীকত্যং লিখন্ পরমপ্যলিধিতং কার্ডিককত্যং তি 
অন্ছিবাচন করাইতে হয়। ২:৪1 স্দপুরাণে লিবিত আছে, সম অন্যের অং অভাবে 
যথাবিধি উপকরণ ব্যতীত (যে ব্রতে যে রব্যদন বিহিত, তম্বভীত ) সম্যক ব্রত:গুরণথ 
্রা্যাক্যই: প্রশস্ত । ২১৫। বিন দক্ষিণায় বৃখ। দ্বিজবাক্য গ্রহণ করিলে, সেই মুর্খ পাপস্বরূপ 
বলিয়া গণ্য এবং নিঃসদ্দেহ নিযমগামী হইয়া থাকে। ৰ্ত বিফ? হইলে কুঠী ও অদ্ধ হুইযা 
দেহ ধারণ করিতে হুয়। ২২৭। 

সামান্তত; রত-মাহাক্্য। -তবিষ্যোত্তর়ৈর পূর্বোজ স্থানেই বিশেধয়ণে পিখিত আছে যে, 
হে পূরথানম্মন ! হে রাজসত্তম| যেব্যকি এইকপ অনুষ্ঠান করেম, তিনি পরম ধর্ম লাভ 
করেন এবং অন্তে হরিধাম প্রা হন। ২২৮। 



১০খ৮ স্ীক্রীহরিভক্তিবিলামঃ | [ ১৪শ বিলাসঃ। 

তথা ধাজীব্রতং পৌঁরাস্যা' হুব্বীত কার্তিকে । তথ! নবম্যাং শুক্লায়।মক্ষয্' নবমীব্রতম্ ॥২৩০। 
গৈতামহাদি-কচ্ছাণি মাসোপোধণমেব চ। 

সমর্থ; কাণ্তিকে কুর্যযাৎ জাত্ব। পাদ্মাদিতে| বিধিম্।২৩১। 
অথাধিমাসকৃত্যম. | | 

গুবিষ্যোত্তরে ।- 
অধিমাসে তু সম্প্রাণে স্বত্ব। গো সতরিং হরিমূ। সুবর্ণ, চাজ্যনংযুক্তং তয়স্্ংশদপৃপকম্ ॥. 

দ্যাচ্চ বেদ বিহুষে শ্রোত্রিয়ায় কুটুদ্বিনে। নশ্তত্যকরণে লীঙং পুগ্যং দ্বাদশমাসজম্ ॥ ২৩২ ॥ 

ইতি প্রগোপালতষ্টবিলিখিতে ভগবন্তক্তিবিলাসে প্রীদামোদরপ্রিয়ে। নাম যোড়শে। বিলাসঃ॥ 
০ ও ৮ খা 

আরভ্যেতি ত্রিভিঃ । যদি শক ঘাদিতি কাম্যত্বমিতি দিক্। এবমগ্রেৎপ্যুহং ॥ ২২৯ ॥ তথাদ্য়ং 

সমুচ্চয়ে ॥ ২৩৯ ॥ পৈচগামহং নাম কৃচ্ছং চোকং গান্পে।--অপ: ক্ষীরং দধি খ্বতং সগম্যাদি 
চতুর্দিনং | কার্ভিকত্ত দিতে পীত্বা একাদস্টামুপোধিতঃ। কৃচ্ছৎ পৈহাষহৎ কুর্বন্ দিনং 
সম্পৃজ্য়েস্ধরিমিতি। আদিশবেন বৈণবমাহেন্্রাদীনি সমর্থশ্চেততহি কুরধ্যাৎ। নম্থ ভীগ্মগঞ্চ-. 
কাদীনাং শুতানামেবাং বিধিঃ সমরথৈরপেক্ষ্যঃ কুতো! জাতব্ন্তত্রাহ জাত্বেতি। পদ্মগুরাণন্ত 
ব্রতখণ্ডং কার্তিকমাহাত্যং। আদিশব্বাৎ স্দ্দপুরাণবিষুরহস্তাদি। ততো বিধিৎ জান্বা। 
তত্র চাবস্তকত্বাভাবেনাসৌ বিস্তা্ধ্য ন লিখতি ইতি জেয়ং | ২৩১ ॥ 

অধিমাসে! নাম মলমাসম্তন্মিন্। তত্র সথবর্ণাদিদানন্ত নিত্যত্বমাহ নশ্ ভীতি । এতদপি 

শ্ুবিষয়কমেব। র্ষেষামণি কর্ণাং স্বতএব সমর্থাবিয়কত্বাদিত্যেষ! দিকৃ॥২২। 

ইতি যোঁড়শে! বিলানঃ ॥ 
পাটি শপ পাটি ৩ পপ | পাপী শীত শত জাপা ৪ আপ শসা ৬ রী এ 

অনন্তর ভীন্মপঞ্কাদি কথিত হইতেছে ।-_সক্ষম হইলে একাদশী হইতে আরম. করিয়া 
পাঁচ দিন গথ্যন্ত তগবৎপ্রীত্যর্থ তীন্মপঞ্চক তের অনুষ্ঠান করিবে। ২২৯।. এইন্ূপ 
কার্তিকী পূর্ণিমা:ত ধাত্রীত্রত এবং শুক্লা নবমীতে অঙ্গয়-নবমী-ব্রত বর্তব্য। ২৩৪ |. সক্ষম: 

হইলে পদ্মপুরাণীচ্যক্ত বিধি বিদিত হইয়! কার্তিক মাসে পৈতামহাদি কক্চ। ও মাসোপবাদত্রত 

করিতে হয়। ২৩১1 | 
 অনস্তর অধিমাল (মলমাল ককত্য ।- ভবিষ্যোত্তরে লিখিত আছে, মলমাল আগত হইলে 
গীবত হরিকে মরণ পূর্বক বর্ণ এবং দ্বৃতযুক্ত হয়স্িংশৎ, পিষ্টক বেদবিৎ কট বিস্াদধিকে 
সমর্পণ করিতে হয়; নচেৎ আগ দ্বাদশমাসস্চিত পুণ্য ক্ষয় রা হা ধায় |) ২৩২ । 

ইতি দাংমাদরপ্রিয় লামক ধৌড়শ বিধান মাধ. 



মণ্ডদশবিলাসঃ। 
০... 

নমো ভগবতে বাহুদেবার। 

কন্মাচ্চিদ রয়দ্যন্য প্রোগ্ঘসতকিবিলানত। | দীনোধপি রয়েবিশ্বং তং চৈ তত্যমা শ্রমে ॥১৫ 

প্রতাহ্ং গ্রতিপক্ষ€ প্রতিমানমি ক্রমাং। বিলিখ্য কৃত্যমধুন] কাদ|চিৎকং বিলিখ/তে ॥২। 
অথ পুরশ্তরণম, | 

শ্রগুরোরমন্ত্রযাণাদ্য পুরশ্চরণকর্ধমণি। দীক্ষা কৃত্বা পুনস্তেনাহজাতঃ গ্রারভেত তৎ। ৩॥ 
জথ পুরশ্চরণাবন্তকতা! | 

আগমে।-- 

বিনা ধেন ন সিদ্ধ: স্যান্মছে! বর্ধবতৈরপি। কতেন ঘেন লভতে সাধক বাঞ্ছিতং ফলম্॥ 

পুরশ্চ রণসম্পন্নে। মন্তরে। হি ফরবায়কঃ | অতঃ পুরক্িত্বাং কৃর্্যানন্থবিৎ সিদ্ধিকাজ্ষমা ॥ 9 ॥ 

নমে। ভগবতে বাহ্থদেবার়। ইদানীং পুরশ্চদণং লিখিষ্যন্ তত্র সর্ধশক্তিবিহীনসাপ্যায়নে! 

ভগবতি ভক্তি গ্রযত্বাভ্যাসেনাপি জগত্রপ্রকতামপি সম্ভাবা তং শরণং যাঁতি কন্মাচ্চিদিতি। দ্য 
প্ীস্তৈন্তদা কন্মাক্চিদপ্াশ্রয়াং প্রত: গরকর্ষেণ উদ্যন্ উদযং প্রাপন বন্ ভকের্কিলাসন্তেন 
দীন; সর্বণকিরহিতোইপি ক্ষন: বিশ্বং অগদপি রঞয়েখ, তম্ আশ্রয়ে শরণন্বেন প্রপদ্যে ॥ ১। 

এাগতীহনিষণয পরদপকং ভগবন্তমািত্য ইদানীং বিলাসচতুফ্েণ লেখ্াং প্রতিজানীতে 
প্রত্াহমিতি। প্রচ হংযং কৃতাং প্রতিপক্ষ যত কৃত্যং প্রতিমার্মমপি ঘং কৃহাং তং ক্রমাৎ 
যথা কুমং বিগলা্যাধুন! কানাচিৎকং কদাচিৎ করণীয়ং কৃত্যং বর্ম নিখ্যতে। 

শ্রগুরোঃ সকাণাৎ পুরশ্চরণকর্মণি নিমিতে পুনর্দীক্ষাং রুদ্ধ তেন শ্রীগগুরুণানুজাত; সন্ 

তহ পুরশ্চণকর্ণ গ্রকর্ষেণারভেত | তথ! চ ক্রমদীপিকায়াং। _চৈত্রে কটৈতগ্মাসি কর্াক্ছপক্ষে 

ুণযক্ষে ৃয়ে। দেশিকাৎ প্রাস্য দাক্ষাং। তেনাহুজাতঃ পূর্বসেবাং দ্বিতীয়ে মামি ঘাস" 

মারভেতানলাদামিতি ॥ ৩ ॥ 

ধাহার কিঞ্ম়াত মাধয-গ্রমাদে নম্যক উরয়মী ভক্তিবিলাদ দ্বার দীন (দর্ববধক্কিহীন ) 

ব্যক্তিও বিখরঞজন করি? মক্ষম হয়, মামি দেই চৈতঞ প্রসর আশ্রয় গ্রহণ করি। যথারুমে 

প্রতিদিনকতা, পক্ষকূত; ও মাপকত্য পিথির| আধুন| বিলানচহুষ্টরে কদাচিৎ করায় (সময় 
বিশেষে কর্তব1) ক্রিয়। পিপিবঞ্ধ হইতেছে । ২। 

পুবশ্চরণ।--্রগুরুর পকাশে মন্ত্র লা পূর্বক পুরশ্চরপ-বিষয়ে পুনরায় দীক্ষা গ্রহ 

কয়ত তদীয় অজ লইয়। পুরম্চরণে প্রবৃত্ত হইতে হয়। 

গুরষ্চরণের আবন্তকত!। _-আগমে লিখিত আছে, যাহা ব্যতীত শতবর্ষ জগ দারা মনসিদ্ধির 

সন্ভাবন! নাই, যাহা ঘারা লাধকের বাছিত ফস লক হয়, সেই পুরশ্ছর1 কর মঞ্জবিৎ নিদ্ধি- - 
১৩ | 



১০৮০ জীঙ্লীহরিভক্তিবিলামঃ| [ ১৭শ বিলাদঃ। 

কিং হোমৈঃ কিং'জপৈশ্চৈৰ কিং মন্ত্ায়ানবিস্তরৈ। 
রহস্যানাং হি মন্ত্রাণাং যদি নস্যাৎ পুরক্রিয়। ॥ ৫ ॥ 

পুরস্িয়। হি মন্ত্রানাং গ্রধানং বীধ্যমূচ্যতে । : বীর্ধহীনে! যথ। দেহী সর্ধকর্মন্থ ন ক্ষমঃ। 

পুরশ্চরণহীনো হি তথা মন্্ঃ প্রকীর্চিতঃ ॥ ৬॥ 
সাথ পুরশ্চরণ মাহ।ত্ব্যম্। 

অগত্তযমংহিতায়াম্ ॥ - 

সারে দুঃ রানি য ইচ্ছেৎ জুধমাত্মনঃ। পঞ্চাঙ্গোপাসনেনৈব রামং ভঙজতু ভক্তিতঃ ॥ 

পর্চাঙ্গোপানং ভটক্তঃ পুরশ্চরণমুচযতে । এতাদ্ধ বিদুষাং শ্রেষ্ঠ সংসারস্ছেদেকারণম্ ॥ ৭ ॥ 

নানেন সদৃশে। ধরো নানেন সৃশগ্তপ:। নানেন সাধনং কিকিদি্টার্ঘস্ত তপোধন ॥ ৮॥ 

পৃজ! ব্রিকালিকী নিত্যৎ জপন্তর্পণমেব চ। হোমে ব্রাহ্মণতুক্তিশ্ঠ পুরশ্চরণমুচ্যতে ॥ ৯ ॥ .. 

গুরোল-ব্ মন্ত্ন্ত প্রসাঁদেন ফ্খবিধি। পঞ্চাঙ্গোপাননং সিদ্ধ পুর্চৈতদবিধীয়তে ॥ ১৭৪ 

নিষ্কামাণামনেনৈব সাক্ষাৎকারে ভবিধ্যতি। অর্থান ছিঃ সকা মানাং সর্বাং বৈ ভক্তিমালভেৎ॥ 

পঞ্চা্জমেতৎ কুব্বাত যঃ পুরশ্চরণং বুধঃ, স টব বিজ্বণতে নোকে বিদ্যৈবধযুতাদিভিঃ ১) 
৫০০ বস ০ এ পি তা সস 

যেন পুরশ্চরণেন ॥ ৪ ॥ নন্েযু আরাসবিস্তরৈ:। অগ্তৈরপি বহুলশ্রমৈঃ কিং ॥ ৫ ॥ বীর্য)ং 

শক্তিঃ। বীজ্মিতি পাঠে কারণং মূলমিত্যর্থ; ॥ ৬ ॥ 

বিদুষাং শ্রেষ্ঠ হে স্তৃতীক্ষ ॥ ৬॥ অনেন পুরশ্চরণেন ॥ ৭॥ পঞ্চীঙ্গোপসনমেব বিশিষ্যাহ 

পুজেতি ॥ পঞ্চঙ্গোপালনশ্ত।স্য পুরশচরণমিতি নাম নির্বক্ত গুরোরিতি। গুরোঃ প্রলাদেন 

নব্য মন্তরস্য এতৎ পঞ্চাঞ্ধোপাসনং পুরঃ প্রথমং বিধীয়্ত ইতি পুরশচরণমুচ্ত ইতি পুর্বেণৈ- 

বান্বয়ঃ। প্রনন্নেনেতি পাঠে প্রসরচিত্তেন সত্তা বিধীন্নতে। যদ্ধ। ভাবে কত প্রত্যরঃ। অর্থ: 

পূর্ববদেব ॥ ১০ ॥ বিদ্যাদিভি: কে বিজয়তে পরমোত্কৃ-ষ্টা ভবতি ॥ ১১ ॥ বিধিং বিধানং 

ক্কামীনাধকের কর্তব্য, পুরশ্চরণ-মম্পন না! হইলে কি হোম, কি জপ, কি মন্ত্রবিষরক বনুপরিশ্রম 

এ সমস্তে কি.আবশ্ক 1৫ পুরশ্চরণই মন্ত্রের প্রধান বাধ্য বলির! পরিগণি ভ। নির্বাধ্য দেহী 

যেরূপ কোন কার্ধ্েই সমর্থ হয় না, সেইবপ পুরশ্চরণবর্জিত মঙ্্র শক্তিহীন বপিয়া 

পরিগণিত। ৬। 

 পুরশ্চরণমাহাত্ম্য ।_অগস্তযদংহিতায় লিখিত আছে, ক্রেশসন্থুল সংমারে ধিনি স্বীয় স্থথের 

অভিলাষ করেন, তিনি ভক্তি সহকারে পধাঞ্জোপাসন! দ্বারা রঘুপতির আয্লাধন! করুন্। 

পঞ্চাচ্ছেপাসনাই পুরশ্চরণ বলিয়৷ ভক্তগণ কর্তৃক অভিহিত। হে বিদবতন্দত্েষ্ঠ নুতীক্ষ ! পুর- 

শ্চরণই ভববন্ধ-ছেদনের হেতু । 9। হে তাস! পুরশ্চরণের তুলা ধর্ম, তপঃ ব। অতীষ্টবিষয়ের 

অপর কোনরূপ সাধনাই.নাই প্রত্যহ ভ্রিকালীন অর্ভনা, গ্রত্যৎ জপ, প্রত্যহ তপণি, প্রত্যহ 

হোম এবং প্রত্তহ ব্রাহ্মণ-০ভাজন এই পঞ্চঙই পুরশ্চরণ বলিয়া কীর্তিত। ৯1 প্রীগুরুয় রুপায় 

যে মন্ত্র প্রাপ্ত চওয়] যায়, তৎ-সিদ্ধার্থ প্রথমে পঞ্চাজ্োপাসন! করাই কর্তব্য, এই 'জন্তই ইহ! 

পুরুশ্চরণ নাম গ্সিদ্ধ হইয়াছে ।.। এই পুরম্চরণের গ্রসাদে, নি্চাণিগণ 'দেরসাক্ষাৎকার প্রাধ। 



১৭শ বিলা। ] শ্রী হরিভভ্িবিলামঃ | ১৪৮১ 

ক্রমদীপিকারাঞ্চ।-_য ইমং ভঙ্তে বিধিং নরো! ভবিতাসৌ দয়িতঃ শরীরিণাম্। 
অচিরাৎ কমলৈকমন্দিরং পরমন্ত্ে সমুপৈতি তন্মহঃ ॥ ইতি ॥ ১২ ॥ 

গোপালোপাসনাগ্রস্থসার্রীক্রমদীপিকাম্। প্রায়োহহ্থনত্য লিখ্যেত পৌ রশ্চরণিকে। বিধিঃ ॥১৫॥ 
অথ তত্র স্থাননিরম$। 

গিরিশৃঙ্গং সরিত্তীরং বিহ্বমূলং জলান্তরম্। গোষ্ঠং বিষ্ালয়োহশ্বখতলং চিনির ১৪ ॥ 

কচিচ্চ ।_ পুণ্যক্ষেত্রং নদীতীরং গুহা পর্বতমস্তকম্ । পুণ্যগ্রদেশঃ সিদ্ধ,নাং সঙ্গমঃ পাবনং ক্নম্॥ 

উদ্যানানি বিবিক্তানি বিবধূ্ধং তটং গিরেঃ। তুলসীকাননং গোষ্ঠং বৃষশূন্তঃ শিবালয়ঃ 

অশ্থখামলকীমুলং গোশাল। জলমধ্য্তঃ। দেবতায়তনং কূলং সমুদ্রস্ত নিজং গৃহমূ। 
গুরূণাং সগ্িধানঞ্চ চিত্তৈকা গ্রস্থলং ত"1। প্রেতভুমাদি কঞ্চের ততংকল্পপ্রকাশিতম্। 

এয মন্ততমস্থানমাশ্রিত্য জপমাচরেং ॥ ১৫। 

অন্তত্র। - সমূত্রগায়াঃ সগিতঃ সঙ্গমঃ পাপনাশনঃ । পশ্চিমাভিমুখং লিঙ্বং পুরাণোক্তং স্বয়সভুবম্। 
সর্বেধা তুষ্ট 'মহাবিষ্োঃ স্থানং ঠান্যন্মনোরমমূ। গৃহং বা শুচি সংস্কার'স্বভাব্যাং প্রসিদ্ধিকৎ 1১৬! 

পুরশ্চরণলক্ষণং। অচিরাৎ শীদ্রং কমগায়াঃ সর্দসম্পত্তেরে ₹ং মুখ্যং মন্দিরঞ্ণ ভাক্গনং ভবতি। অপি 

বাক্কমলৈকমন্দিরমিতি পাঠান্তরে বাচঃ সরম্বত্য।ঃ কমলায়াশ্চৈকমন্দিরমপি ভবতি ॥ ১২॥ তত্র চ 

বন্ৃবিধেষু পুরশ্চরণবিধিযু মধ্যে ক্রমদীপিকোক্তান্থসা্জেণ পুরশ্চরণবিধিলিখনং প্রতি্জানীতে 

গোপালেতি। গো শালোপ।ননায়। গ্রন্থেযু মধ্যে নারং শ্রেষ্ঠভূতা ঘ| শ্রীমতী ক্রমবীপিকা তামনু- 

হ্যত্য তত্রোক্তান্ুমারেণেত্যর্থ; । প্রায়ো বানছল্যেনেতি তত্তদ্ধিশেষজ্ঞানা ঘ্ভথমনাকর গ্রন্থোক্তমূপি 

কিঞ্চিদগ্ুক্যত্য ০ খ্যমিত্যর্থঃ ॥ ১৩ ॥ ্ 

জলস্য অন্তরং মধ্যং। অশ্বখদ্য আমলক্যশ্চ মুলং॥ ১9॥ ত্য তস্য:মম্্রসাধনদ্য কল্পেন 

করখ্যেন শান্ত্রেণ প্রকাশিতং এষাং যধ্যে অন্ভতমমেকং ॥ ৫॥ শুচি পবিজং গৃহং ব1। সংস্কারেণ 

স্থানাদিশোধনেন স্বাবেন চ নিজলৌষ্ল্যেন প্রকষ্টাং পিদ্ধিং করোতীতি তথ|, এতচ্চ সর্ববেষ!- 

মেব, বিশেষণং ॥ ১৬ ॥. 

হন এবং সকামেরা অর্থসিদ্ধি ও সকলরূপ ভক্তি প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। যে বিচক্ষণ এই 

পঞ্চাঙ্গপুরশ্চরণ করেন, তিনি ইহধামে বিদ্যা, এখ্বধয ও সন্তানাদি সহ পরম উন্নতি প্রাপ্ত হন। 

ক্রমদীপিকায় লিখত আছে যে, ধিনি এই পুরশ্চরণলক্ষণবিধি ভজনা করেন, তিনি দেহিগণের 
প্রিয়পা্র ও আগু নিখিল সম্পত্তির অধীশ্বর হন এরং অস্তিমে পরমার্থ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। 

যাবতীয় গোপালোপাসনাগ্রান্থের মধ্যে ক্রযদীপিকাই প্রধান; এ স্থলে প্রায়শঃ সিনিয়র 

নিয়মেই পুরশ্চরণবিধি বর্ণিত হইবে। ১৩। | ৰ 

পুরশ্চরণের স্থাননিয়ম।-_গিরিশূঙ্ঘ, নদীকৃল, বিষমূজ, সলিলমধ্, : গোষ্ঠ) বেরি 

অন্বথমূল, আমলকীমূল,. সমুদ্রক্ূল, এই সকল স্থানের যে ফোন স্থলে -পুরশ্চরণ করাই 

কর্তব্য। ১৪। গ্রন্থান্তরে লিখিত আছে যে ?ুপ্যক্ষেতর, তদীতট, পর্বতকন্দর,- গিযিশৃঙ্, 
নদীলঙ্বম,. গুপ্যদেশ, পবি-বন, জনহীন উদ্যাল, (রহমূল। গর্বতিতট, .হুকুসীমান/ ওগাঠ, 
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উক্তশ্চ প্রীয়াজ্ঞবক্ধোন।-_ অথ স্থানধ্ণেষে ফলবিশেষঃ। 

গৃহে তেকগ্রণং জপ্যং নদ্যাস্ত ছিগুণং স্বতম্। গবাং গোষ্ঠে দশ গুণ ্ যাগারে দশধিকম্॥ ১৭ 

ক্ষেতে তীর্থেযু দেবতানা সন্নিধৌ। সহন্রং শতকোটানামনন্তং বিষুুসরিধো ॥ ১৮ ॥ 

অথ তত্র ভূমিপরিগ্রহঃ| 

শুভে দিনে চ সহল্ল্য স্ববিহারাদি-হেতবে। ক্রোশমেকমুভো বা তৌ স্বক্ষেত্রং পরিকল্পয়েৎ ॥১৯ 

ক্ষীরিবৃক্ষভবানষ্ট-কবীলক'ন্ হাদশাঙ্গ,লান্। দশরুত্বোহস্্রমস্তরেণ প্রত্যেক মভিমন্ত্রয়েৎ ॥ 

ততোহভ্যর্চাষ্টি দিক্পালান, ক্ষেত্রপালঞ্ মধ্যতঃ । বলিং দৃত্বা! চ নিখনেৎ কীণকানষ্টদিস্ তান, ॥ 

তথ! চাগমে।- গ্রামে ক্রোশমিতং স্থানং নদ্যাদৌ স্বেচ্ছয়! মিতম্। 

ন্গরাঁদাবথ ক্রোশং ক্রোশযুগ্ামথাপি বা। 

আহারাদ্িবিহীরার্থং তাবভীং ভূমিমীক্রমেৎ। ক্ষীরবৃক্ষোস্তবান, কীলানন্ত্রস্ত্রাভিমত্রিতান্। 

নিখনেন্দশদিগ ভাগে তেঘস্্রঞ প্রপূজয়েৎ। ক্ষেত্রে চ কীলিতে মন্ত্রী ন বিশ্লৈঃ পরিভূয়তে । 

ক্ষেত্রপালাদিকং তত্র পৃজয়েছিধিবত্ততঃ | দিকৃপতিভ্যে! বলিং দত্বা ততঃ ক্ষেত্রং সমাশ্রয়েৎ। 

ক্ষেত্রমধ্যং সমাশ্রিত্য কুর্মচক্রং বিচিন্তয়েৎ॥ 

কিঞ্চ।- কৃর্শচক্রেণ সংশাধ্য দীপস্থানে কুটাং শ্রয়েৎ। চতুরঅ-চতুহন্তাং হন্যোক্সতম্বেদিকীম্। 

চম্থাতপপতাকাভ্যাং তোরণৈরপ্যলন্ক তাম্। 
বিবি্তামভিলিপ্তাঞ্চ প্রাকারেণাভিবেঠিতাম্॥ ইতি ॥২০॥ 

_ জপ্যং জপঃ জপফলংব! & ১৭ ॥ ৭॥ দেবতানাং ্রীরুদ্রাদীদাং॥ ১৮৪ 

আদ্গিশবেন আহাবাদি-চেষ্টা। তে। ক্রোশৌ ব্যাপ্য ॥ ১৯ ॥ কুটীং বিশিনইি চতুরজ্েতি 

বহশৃন্ত শিবমন্দির, অশ্বখমূল, আমলকীমূল, গোশালা, সাললমধ্য, দেবমন্দির, সাগরকৃজ, 

নিজগৃহ, : গুরুসমীপ, £প্রতভূমি অথব! ষে স্থলে মনের প্রস্নত! জন্মে, তাদৃশ মন্ত্র 

সাধনফলের শাস্ত্রপ্রকাশিত যে কোন স্থান আশ্রয় পূর্বক জপ করিবে। ১৫। 

শান্তাত্তরে লিখিত আছে, সগরগামী নদীর পাতকহুর সঙ্গম, পুরাণকথিত পশ্চি- 

মাভিমুখ বয়স! লিঙ্গলন্মিধান, মহাবিষু্র সর্ধবোততম আলয়, মনোরঞ্জন স্থল, পবিজ্র গৃহ, 

সংস্কার দ্বার! শোধিত স্থান বা স্বাভাবিক সিদ্ধিপ্রদ স্থান, এই সমত্তের যে কোন স্থল 

আশ্রয় করিবে। ১৬। 

অনন্তর স্থানবিশেষে ফলবিশেষ ব্যক্ত হইতেছে ।-_যাজ্ঞবন্ধ্যের উক্তি আছে, গৃহে এক 
গুণ, সদীতটে দ্বিগুণ, গোষ্ঠে দশগুণ এবং অগ্নিগৃহে জপ দ্বার! দশগুণীধিক গ্রাপ্ত হওয়! যায়। 
। ১৭। সিদ্ধক্ষেতরে, তীর্থে, রুত্রাদি দেবসমীপে সহশ্রশত কোটিগুণ ফল হইয়া! থাকে এবং 

হরিসমীপে অনস্তকল লাভ করা যায়। ১৮। 

পুর্শ্চরণবিষয়ে ভূমিগ্রহণ ।-_গুভদিনে সন্বল্প পূর্বক নি পরিভরমণাধির জন্য এক ক্রোশ 

ধাচুই ক্রোশ যাবৎ নিজ' ক্ষেত কল্পন! করিতে হয়। ১৯. ক্ষীরিবৃক্ষোথ' .ছাদশাঙ্গ,স 

স্বীরকাষ্টক করিয়। অন্তর ( ফট) জপ দ্বার! প্রত্যেকটা দশধা, অভিমন্ত্রিত কৰিবে। পরে 

এপি শপ ৮ 9 শ আপা 
পি 

শপ 
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ভন: অথ কৃপপচক্রম, | 
বর্ত লং নবকো্ঠং তং কৃত কৃর্মারৃতিং লিখেৎ। কৃর্ন্যাঙ্গানি চাঙ স্থামূং হন্তৌ চ পার্খকে৷। 

পাদৌ পুচ্ছমিতি গ্রোকং প্রশস্তং মুখমেব তু ॥ ২১। 
্বরহন্দং ত্রমাদ্দিস্ষু পূর্ববাদিধ্টনথ ন্যসেৎ। তথ! কাদীন্ সপ্বর্গান্ স্যসেস্থিবদিশং বিন]। 

গ্রাম-নামাদ্যবর্ণস্থ যন্তাং দিশি চ তিষ্ঠতি। তত্র কৃর্ত্মুখং জেয়মন্থাঙ্গানীতরত্র চ ॥ 
কচিচ্চ।-_স্বরধুগ্নাং ক্রমেণৈব এঁন্দ্রাদাষ্টম্ দিক্ষু চ। 

কাদীন্ বর্গান্ ক্ষমৈশান্যাং তথা মধাস্থলাধিপম্। 
তন্নামাদাক্ষরং যত্্র কৃণ্ান্তং তচ্চ দীপকম্। তৎপার্খকোষ্ঠো হন্ডো দ্বাবধোধঃ কুক্ষিপাদকৌ। 

শেষকোষ্ঠ' ভবেং পুন্থং মুখে দিদ্ধিবন্থ স্থমা । করস্থানে মহাক্রেশ: কুক্ষৌ ঢঃখমবাপুয়াৎ। 

পাদে হানিস্তথা পুচ্ছে পীড়। স্তাৰবন্ধনানি চ। দীপস্থানে জপ: কাধ্যঃ সর্ববকার্ধামভীগ্স,ভিঃ । 

কর্ধচক্রমবিপ্তায় ধঃ কৃরধ্যাজ্জপসংজ্ঞকম্। ত্য জপাফলং নাপ্তি সর্বানর্বায় কল্পতে ॥ ২২॥ 

সার্ধেন। ২. ,॥ বথা কৃরবস্তাঙ্গানি তথাত্রা্টরকোষ্ঠানীত্যেবং কুম্মাক্ৃতিত্বে হেতুমাহ ৃ র্শন্তেতি 

॥২১॥ স্বরাণাম্ অকারাঁদীনাং যোড়শানাং ঘন্দম্ অ অ| ইত্যাবম্ অষ্টযুগলং পূর্ববাদিযু অষ্টম দিক্ষ 

তত্রতাকোষ্টেযু ন্যসেৎ। কাদয়; পঞ্চ বর্গাঃ। যাদয়োহস্থঃস্থা একো বর্গ; । শাদয় উদ্মাণশ্চৈকো! 

এ আটটা কীরকে দিকৃপালা্টকের এবং মূধা ক্ষেরপালের অচ্চন1! করিয়া বলিদানাস্তে 
অষ্টদিকে কীলবাষ্টক প্রোথিত করিতে হইবে । এইট বিষয়ে আগমে লিখিত আছে যে, 

গ্রামে ক্রোশমিতগ্থল, নদী প্রভৃতিতে ইচ্ছীবশে কল্পিত, নগর প্রভৃতিতে 

এক ক্রোশ বা ক্রোশঘ্বয়মিত স্থান আহারবিহারাদির পন্য আক্রমণ করিবে। 

ফটস্ত্রাভিমস্ত্রিত আটটী ক্ষীরিকীলকক প্রোথিত করত তাহাতে অস্ত্রের অর্চন! 
করিতে হয়। এই প্রকারে পুরশ্চরণক্ষেত্র কীলিত করিলে আর বিশ্ননমৃহ মন্ত্রীকে 
গরাভূত করতে পারে না। উহাতে বিধানে ক্ষেত্রপাল এুডভূতির অর্চনা! করিয়া! দিকৃপাল- 
গণের উদ্দেশে বলিদানান্তে ক্ষেত্র আশ্রয় করিতে হয়। তৎপরে কৃর্মচক্র চিন্তা করিবে। 

. আরও লিখিত আছে, কৃর্মচক্র ঘার। শোধন পূর্ববক দীপস্থানে ( মুখদেশে ) কুটী আশ্রয় করিতে 

হয়| কুটী চারিকোণবিশিষ্ট, চতৃহ্ত. এক হস্ত উচ্চ বেদিকাুকক, চন্দ্রাতপ-পতাকা-তোরণে 
বিভূষিত, জনশূন্য, অভিলিপ্ত ও গ্রাকারবেষ্টিত হইবে। ২%। 

অনন্তর কৃর্ণচক্র বিবৃত হইতেছে ।-_ কথিত আছে যে, গোলাকার নয়টা কোষ্ঠ করিয়া 
কৃর্মাকৃতি অঙ্কন করিতে হয়। মুখ, হস্তযুগ্রল, পার্থ ধুগল, চরণঘয় ও পুচ্ছ এই আটটা অঙ্গ 

হইবে; পরস্ত কৃর্ের মুখদেশই প্রশস্ত।২১। শ্বরধন্য (অ আ. প্রভৃতি দুইটা দুই বণ) পূর্বাদিক্রমে 
কুর্মের অষ্টকোষ্ঠে অফ্িত করিবে এবং ঈশ।নকোণ ব্যতীত অন্ত সপ্রদিকে ককারাদি সাতটা বর্ম 
লিখিত হইবে । যেদিকে গ্রাম নামের প্রথমবর্ণ থাকিবে, সেই দিকে কৃর্বের বান জানিযে, 
অন্ত অজসমূহকে অন্তদিকে জানিতে হইবে। গ্রস্থাস্তরে এইক্ধপ লিখিত আছে,পূর্ববাদি অষ্টদিকে 

যথাক্রমে অ আ আদি ছুই দুইটা স্বরবর্ণ, সপ্তদিকে ককারাদি স বর্গ; ঈশানকোণে ক্ষ এই 
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তস্ত্রে।- অথ তক্ষানিয়মঃ | 

শাকং মূলং ফলং বাপি গব্যং ক্ষীরঞ্চ ব দধি। 
সাধুভ্যো৷ ভৈক্ষমন্নংবা শক্তবঃ পায়সং হি বা ॥ ২৩। 

কচিচ্চ।-_ 

বৈদিক চারধু নাং শুচীনাং প্রমতাং সতাম্। সৎকুলস্থানজাতানাং ভিক্ষা সীলোগ্রজন্মনাম্। 
ভূগ্তানে। বা হবিষ্যান্নং শাকং যাবকমেব ব|। 

পয়ো৷ মূলং ফলং বাপি ষদযদ্যঞোপপদ্যতে ॥ ২৪ ॥ 

বর্গঃ, এবং সপ্ত বর্গান্ সপ্চদিক্ষু ন্তসেৎ। শিবদিশং বিনেতি এশান্াাং ন কিঞিম্নযসেদিত্যর্থঃ | 

গ্রামখবেন কৃত্য ঈপক্ষেত্রং তন্ত যন্নাম মথুরাদি তন্যাদ্যে। বর্ণ; মকারাদিরিত্যর্থঃ | তথ|। চ 

সারদাতিনকে । - চতুরতর'ং ভুবং ভিত্ব। কোষ্ঠানাং নবকং লিখেৎ। পূর্ববকোষ্ঠাদদি বিলিখেৎ 
সপ্তবর্গানন্ুক্রমাৎ। লক্ষমীশে মধ্যকোষ্ঠে স্বরষুগ্ধং ক্রমানল্লিখেং। দিক্ষু পূর্বাদিতো! যত্র 

ক্ষেজাখাদ্যাক্ষরং স্থিতং। মুখং তত্তন্য জানীয়াদিতি ৷ কেযাঞ্চিশসতে ক্ষেত্রাধিপতেনণমাদ্য।- 

ক্ষরমিতি মহাস্তরং দর্শয়ন্ হস্তার্দি-বিভাগং ততংফলাদিকঞ্চ লিখতি স্বরধুগ্মিতি পঞ্চতিঃ। 

কাদীংশ্চ বর্মান্ ক্রমেণৈবেন্দরাদ্যইদিক্ষু পিধেৎ। ক্ষকারঞ্চ এঁশান্তাং দিশি। স্থলাধিপঞ্চা ধিষ্ঠা- 
তারং মধ্যে কোষ্টে লিখেং। তত্থ স্থল/ধিপদ্য যন্নাম 'তদাদ্যাক্ষরং ং স্যাত্তৎ কৃর্নস্যস্যং, তচ্চ 
দীপকং দীপস্থানমিত্যথঃ। তথ। চোক্তং।-__যুগ্মং স্বরাণাং ক্রমতো! বিলিখ্য কাদীংশ্চ বর্গান্ 

: ক্রমতঃ ক্ষমীশে। স্থানাধিপদ্যাক্ষরমস্তি যআজ তং দীপদ্দেশং মুনয়ে বদ্ত্ীতি ॥ ২২ ॥ 
শক্তবেো যবনির্মিতা জে়্াঃ। তথ চ সারদাতিপরকে ।-_ভৈক্ষং হুবিষ্যং শাকানি বিহিতাঁনি 

ফলং পয়ঃ। মূলং শক্ত্বোৎপন্নো ভক্ষ্যাণ্যেতানি মন্ত্রিণামিতি ॥ ২৩ ॥ উক্তানাং 
(রপিসিজন্লে 

বর্ণ এবং মধ্যকো্ঠে ভূম্(ধিপের আদিবর্ণ লিখিবে। যে দিকে এ আগ্ভবণ পতিত হইবে, 
তাহাই কৃর্ধের মুখ ও তাহাই দীপস্থান বলিয়। জানিবে। পার্ব্বয়ের ছুই কোষ্ঠ কর্মের করঘয়, 

তঙ্নিয়ের কোষ্ঠঘ় কুক্ষি ও তন্নিয়ের কোঠ্দ্য় কৃর্মের দুইটা চরণ 'আর শেষ কো কৃর্ধের পুচ্ছ 
জানিবে। যদি কুর্মের মুখে বলিয়। জপ কর! যার, তাহা হইলে পরম লিদ্ধি লাভ হইয়া 

থাকে; করে বসিয়া জপ করিলে মহাছুঃখ, কুক্ষিতে দুঃখ, চরণে হানি এবং পুছ্ছে বসিয়। জপ 

করিলে রোগ ও বদ্ধনাদি ঘটে। যে সাধক সর্বপ্রকার সিদ্ধির কামনা করেন, মুখে বসিয়। 
জগ করাই তাহার পক্ষে কর্তব্য । কৃর্শচক্র ন! জানিয়া জপ করিলে নে জপ নিক্ষল 
হইয়া থাকে এবং তাহ! যাবতীয় অনর্থের হেতু হয়। ২২। 

জনন্তর পুরশ্চরণে ভক্ষ্যবিধি।--তঙ্ত্রে লিখিত আছে, শাক, মূল, ফল, গব্য ছুষঙ্জ বা দি 

সাধুনকাশ হইতে প্রাপ্ত ভিক্ষান্, যবচূর্ণ ( ধবের ছাতু ) ও গায়স আহার করিতে পারে । ২৩। 
রন্থান্তরে লিখিত আছে, বৈদিকাচারপরায়ণ, শৌচবান, শ্রীমান্, সংস্থান», সংকুলজ তরাহ্মণ 
গণের নিকট হইতে ভিক্ষা প্রাপ্ত হবিষ্যা ক্স, শাক, যাবক (অর্দস্থিন্ন যব), ছু, সবল. ও ফলাদ আহার 
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নারদপঞ্চরান্বে ।--. 

মু কোষ্কং সথপক্কঞ্ কুরধ্যাৈ লঘু ভোজনম্। নেন্দরিয়াপাং যথা বুদ্ধিস্তথা ভূপ্বীত সাধকঃ॥ 
কিঞ।-্রহ্ষপত্রে চ তৃত্বীত মধাপত্রবিবর্জতে । দক্ষং রঙ্গ শরং বিষুররমধ্যপত্রং মহেষ্বরঃ ॥ ২৫ ॥ 
সংহিতান্থ।-- অথাবস্তব্াঁনি। ূ 

মধু মাংসং তথ! ক্ষারঙ্গবণং তৈলমেব চ। স্বিন্ং পর্ধ[ধিতষ্ৈব নিঃন্নেহং কীটদৃষিতম্॥ ২৬ । 
কাঞ্চিকং গৃঙ্চনং বিবং কলগ্: লশুনং বিনম্। মন্থরং কোদ্রবং মাষং ম গু.কং চণকাদিকম্। 

তালং কাংস্যপাত্রঞ্চ দিবাভোজনমেব চ॥ 

' কিঞ।-. অনংনঙ্গং পরাণ বর্দযেদন্তপূজনম্। বিনা কর্ণোচিতং নিত্যমথ নৈমিপ্তিকঞ্করেৎ। 
স্ত্রী শৃদ্র-পতিত-্রা ত্য-নান্তিকো দ্দিষউভাষণম্। অসত্যভাষণং গৈদ্ষভাষণঞ্চ পরিতাজে্। 

মত্যেন।পি ন ভাষেত জপহোমার্চনাদিযু। বর্থাস্বেদগীতবাদ্যাদিশ্রবণং নৃতাদর্শনম্ ॥ 
অভাঙ্গং গন্ধপেপঞ্চ পুষ্পধারণমেব চ। টৈথুনং তংকগালাপং তদেগাঠীং পরিবর্জ য়েং ॥ 

অঙ্গাতাংস্চ দ্বিজঞান্ শৃত্রান্ স্ত্িয়ো নৈব স্প্শেত্ত॥ তাজেছফ্টোদকম্মানমনিবেদিতভোজনম্। 
কিঞ্।-  বিহায় বহিং নহি কন্ত কিঞ্থিদ্গ্রাহথ* পরেভা: সতি সম্ভবে চ।. 

অসম্ভবে তীর্থবহির্ব দ্ধ পর্বতিরিক্চে চ গতিগৃহা জপ্যাৎ। 

মধ্যে ঘদ্যদ্ববামনায়াদেন যত্রোপ সদ্যতে তদের ঝ| তৃষ্কানঃ ॥ :৪ | বর্গ পসাণবৃক্ষস্তন্ত পত্রে। 

পথেধিতি পাঠে মধ্যপত্রং বিবন্জীন়েরি ত পাঠঃ | দক্ষ, দক্ষিসত্রং। উন্তরং বামপত্রং ॥ ২৫ ॥ 

নিঃশ্েহং রুক্ষং| বিষমিতি মূরন্তান্ত াঠে উষধাদি গ্রযুক্রমপি। আদিশবেন রাগমায।দি ॥.৬। 

উচিতং নিজবর্ণাশ্রমধোগ্যং নিতাং টণমিত্তিকঞ যৎ কর্ম তদ্বনাংন্তং কাম্যং বর্জয়েছিভারথ; ূ 

করিবে। ২৪। নারদপঞ্চরাত্রে লিবিত আছে, মৃদু, কিকিছুপ্জ ও স্বপক দ্রব্যের লঘু ভোঙ্কন 

করাই নাধকের কর্তব্য । ইন্জিয়তেরস্কর জব! সেবন নিষিদ্ধ । আর ওলিখিত আছে, পলাশতরুর 
মধ্যপত্র ত্যাগ করির়! অগ্ঠত্ত্রে আহ।র করি.ব। পলাশের দক্ষণপত্র ক্রদ্া, বামপত্র হরি 

এবং মধ/পত্র শিবন্বরূপ । ২৫। 

অনন্তর পুরশ্চরণে অ”শ্ঠবর্জনীয় দ্রব্য বিবৃত হইতেছে । _সংহিতাসমূছে লিখিত আছে 
ধে, মধু, মাংস, ক্ষারলবণ, তৈল, সিক্ধত গুল, পর্ণৃষিত দ্রবা, রুক্ষবন্ত ও কাটহুই ভ্রবা ত্যাজয 

। ২২। কাঞ্িক, গৃ্চন (গাজর ), বিষ, কলঞ্চ, লঙুন, মুবাল ব| ওধবাদিপ্রনুক্ বিষ, মসুর, 

কোজ্রব (ধাগ্তবিশেষ.), মাধ, মৃণ্ডক, চণক, রাঙ্জমাধ, তাত, কাংসাপাঞ্জে আহার, দিবা- 

ভোঙন, এই সমহ্য নিষিদ্ধ । আরও লিখিত জাছে, ধসং"সন্ব, পরায়, অন্যদেবাচ্চন, নিজ- 

ব্ণাশ্রমোচি নিত্য নৈমিত্তিক ক্রি ব্যতীন্ত অপর কাম!কর্ধ এবং নারী, শৃ্, পতিত, ব্রাত্য 
 (সংস্কারবর্জিত ), নাস্তিক ও উচ্ছিষ্ট: ব্যক্তির সহিত সম্ভাষণ, নিথ্।কথ!, কুটলবাকা 
এই লমন্ড পরিবজ্জন করিবে। জপ হোম: ও গুঁজাদিকালে সত/বাকও প্রয়োগ করিতে 

বাইন .দীতহাভাদি শ্রবণ গু নৃত্যর্শন ত্যাগ করিবে; তৈবর্দনাদি, অঙ্গে অচলেগন, 
খলাধারণ, দৈধুন/মৈথুন-সনবন্ধী কথোপকথন ও, মৈধুনগোতী ত্যাগ ক'। ধর্তবা। জঙ্গাত বাম, 



১৩৮৬ শ্রীঞ্হরিভক্তিবিল।সঃ | [ ১৭শ বিরান: । 

তহ্াদমর্থোহন্থদিনুং বিশুদ্ধাদ্, যাঁচেত যাবন্দনমাত্রভক্ষ্যম্। 
গৃহাতি রাগাদধিকং ন দিদ্ধিঃ, প্রজায়তে কর়শতৈরন্যা ॥ 

অথ কৃত্যানি। 

বৈশম্পায়নসংহিতায়াম্।__ | 
বান ত্রিপবনং প্রোক্তমশজৌ ঘবিঃ দকৃতবা। মন্গাতন্ত করং নান্তি নব! তর্পরতঃ পিঙুন্। 
শয়ীত দর্ভশঘ্যায়াং শুচিঃ পয় তমানদঃ| তত্বানঃ ক্ষাপয়েছি চযম্থ| বিশ্বমাবতেং ॥২৭। | 

কিঞ্চান্তব্র-_মন্ত্র: সাধয়মা নস্ত ত্িদন্ধ্যং দেবমর্চমবেং। ছিনন্ধ্যমেকসঞ্্যংব! ন মন্ত্র, কেবলং জপেং ॥ 

এক্রামস্থিতো! নিত্যং গত! বন্দেত স্বং গুরুমূ। নিত্যং নৈমিত্তিকং কুর্ষ্যাৎ সঙ্গমং সাধুভি। দদ1। 
নায়াচ্চ পঞ্চগব্যেন কেধরামলকেন বা। ক্রুতিস্বতিপুরাণোক্তমন্েঃ দ্ায়াদনত্তরমূ ॥ . 

বিঞ্।-- 

গ্রাস্দানাদিন! কুর্বন্ গবাৎ শুজষণং সদ|। ভূতানুকম্পী গ্রপেৎ শুস্ত্রপন্মাক্ষমালয়! ॥ ২৮ ॥ 

পঞ্চবিংশতিবারাংস্চ গরজধেন স্বমন্ত্ত:। শিরোহত্তমাভিযিক্েত্রি; জান গালে নি্গং বুধঃ £ 
তখৈবাচমনং কুর্ধযাছোজনা বসরেহপি চ। অন্নঞ্চ সক ংন্তনন্তকপ্তং হি ভক্ষয়েৎ । ২৯ ॥ 

পপ পিপিপি লা সি পপর 

তাস: শয়নবাসঃ | যদ্ধা যেন বাসদ! অপ্তং তৎ ॥২৭-৮॥ পঞ্চবিংশতিবারান্ ্বমন্্রুতা নি- 
মন্ত্রেণ জঞ্চ ঘভিমন্ত্রিতং ঘৎ অস্ভে| জলং তেন নিজশিরে! বারক্য়মভিযিঞ্চেষ। তখৈবেতি। পঞ্চ- 

শৃদ্র বা নারীস্পর্ণ করিবে না, উঞ্ণজলে নান ও অশিবেদিতি দ্রব্য ভক্ষণ করিতে নাই। 
সম্ভাবনা ব্দ্যিমানে সাধকক্জন অন্যের নিকট হইতে অগ্নি ব্যতীত অন্ত জ্রব্য লইবে না; 
অভাবস্থলে তীর্থের বহির্ভাগে পর্বব্যতীত অন্ত ালে পবিত্র ব্যক্ষির নিকট হইতে প্রতিগ্রহ 
পূর্বক জপ করিবে। তাহাতে অক্ষ হইলে পবিত্র বাক্তি4 নিকট হষ্টতে সেই দিনের মাত্র 
আহারোচিত ভ্রব্য ভিক্ষা করিঘা লইবে। লোভবশে অধিক্ক দ্রবা গ্রহণ করিলে শত কল্পে 
মন্ত্রসিদ্ধির সম্ভাবন] নাই । 

অনন্তর কত্যপকল বিবৃত হইতেছে ।-_-বৈশম্পায়নসংহিতায় পিখিত আছে, যে ব্যক্তি 
অন্দাত ব। যে ব/কি পিহৃগণের উদ্দেশে তর্পণ না করে, তাহার ফলসিদ্ধি হয় না) এই জন্ত 
অিকালীন স্নান করা ব্রতীর কর্তব্য। অক্ষম হই দ্বিবার ঝ| বারৈক মাত্র স্নান করিবে। 
পবিত্র হইয়া চিন্তসং্যম পূর্বক কুশাননে শন কর! বিখেয় এবং প্রত্যহ রাত্রিধুত. বন. ধৌত 
করিবে, নচেৎ বিশ্ব ঘটে। ২৭। স্থানান্তরে লিখিত আছে যে, ত্রিদন্ধ]। বা দ্িপন্ধ্যা অথব! 
একবার মাজ দেবপৃজ। কর। মন্তরমাধকের কর্তবা, বিন। পৃজায় কেবলমাত্র মুন্ধ জশ নিষিদ্ধ। 
এক গ্রামে নিজ গুরুদেবের বাস হুইলে প্রত্যহ তৎপমীপে গিয়। অভিবাদন করিতে হয় এবং 
নিত) নৈমিতিক ক্রিয়া সম্পাধন ও নিরন্তর সাধুসঙ্গ কর্তব্য । পঞ্চগব্য বা কেবল আমলক 
হবার! দান করাই বিধেয়। তংপরে ঞ্রুতিস্মতিপুরাণ-কথিত মন্ত্র প$ পূর্বক ক্মান করিবে । : 
আরও লিখিত আছে, গ্রাসপ্রধানাদি হারা গোগণের লেব। করিবে এবং সর্বতূতাহ্কম্পী হই! 
সুরু-পত্ববীজগ্রবিত মালাযোগে ভ্বপ করিবে। ২৮। সতী ব্যক্ি শ্বী মহ হার! জলকে 



৪১৭ বিলাসঃ। ] আশ্রহরিভক্তিবিলাসঃ| ১০৮৭ 

কিঞ।--যন্ত দেবে চ মন্ত্রে চ গুরৌ ভ্রিঘপি নিশ্চল! | ন ব্যবচ্ছিত/তে বুদধিন্তস্ত সিদ্ধিরদৃরত্ধ: ॥ 
মন্তরাত্ম। দেবতা জ্ঞেয়া দেবত। গুরুব্ূপিণী । 

তেষাং ভেদে! ন কর্তব্য যদাচ্ছেদিউমাস্বনং ॥ ইতি ॥ ৩৯ ॥ 
থাসননিয়মঃ | 

সর্ববসিদ্ধো ব্যাপ্রচ্ৰ জানমিছ্ধ্য মৃগার্জিনমূ। বস্বাসনং রোগহরং বেব্ঙ্গং কীবিবর্ধীনমূ। 
কৌশেয়ং পোষ্টিকং প্রোক্তং কম্বলং ছুঃখমোচনম। অভিচারে কৃষ্ণবন্্ং রকতং বন্তাদি কন্মবি। 

শান্তিকে ধবলং প্রোক্তং বিচিন্তরং সর্ববকর্মান ॥ 

কিঞচ। --কুশাগিনাম্বরেণাঢ্যং চতুরঅৎ সমগ্কতঃ। একহস্তং দ্িহত্তংবা! চতুরকুলমুক্ছি,তম্ ॥ ৩১ ॥ 

বারাছে।*»* : অথ জপমাল! তন্নিত্যত। চ। 

যন্ত্র ভাগবতো তৃত্ব! ন গৃস্বাতি গণিত্রিকামূ। আস্রী তন্ত দীক্ষ। তু ন সা ধর্মায় বিষ্তাতে ॥৩২। 

গণিত্তিকাং গৃহীত্বা যো মন্ত্রং চিন্তয়তে বুধ; | জন্মাপ্তরসহম্রাণি চিন্তিতোহহঞ্চ তেন বৈ॥ 

: মাল -কুশল! সিদ্ধ। সর্বনংসারমোক্ষণী ॥ ৩৩ ॥ 

বিংশতিবারশ্বমন্ত্রজপ্তেন জলেন ন্নানকালে ভোজনকালে চাচমনং কুর্ধ্যাদি তার্থ; | তেন স্বকীয়েন 

মন্ত্েণ জগ্তং । তথ! চ ক্রমদীপিকায়াং। _-কুর্বন্নাস্মীয়ং কণ্ম বর্ণাশ্রমন্থ মন্ত্র জপ্তাত্তিঃ ্ানকালেই- 
ভিবিঞ্চেং। আচামপাথত্তত্বনংখ।ং প্রঞগু ভূঙ্চানশ্চান্নং সপ্তক্রপ্তাদুনা্চ্যমিতি ॥ ২৯ ॥ ন ব/ব- 

চ্ছিদ্যতে ন। ভদ্যতে। মন্ত্রাত্মা মন্ত্রাত্মিক। ॥ ৩ ॥ 

কর্্মবিশেষে বস্তাদদীনাং বর্ণ বিশেষং পিখতি অভিচার ইত। চিত্রকং বিবিধবর্ণৎ ॥ ৩১ ॥ 

গ্রণ্যতেইনয়েতি গণিত্রিক! জপমাল! তাং ॥. ৩২ ॥ তেনাহং চিস্তিতে। ভবামি। সিদ্ধ! সিদ্ধি- 
করীত্যর্থঃ ॥ ৩৩. ॥ 

আস পা লহ, 

পঞ্চবিংশতিবার অভিমন্ত্রি ত করিয়া তদ্দারা স্নান: সময়ে- নিজ শিরোদেশ সেচম রা | 

আহারাস্তেও এরূপ অভিমন্ত্রিত অল দ্বারা আ5মন করিতে হয়। অন্নোপরি সপ্তধা মন্তরজপ করত 

সেই অন্ন আহার করিবে । ২৯ | আরও লিখিত আছে, দেবতা, গুরু ও মন্ত্র এই তিনে অচলা 

বুদ্ধি থাকিলে ভেদজ।ন দূরীভূত হুয় এবং আগ সিদ্ধি লাভ করা.যায়। মন্নবক্ূপ, দেবতা 
এবং দেবতাই গুরুম্বকূপ জানবে? গতরাং যিনি স্বীয় মঙ্গল কামনা! করেন, গুরু, দের ও 
মন্ত্র এই তিনে ভেদ জান কর! কদাচ তাহার কর্তব্য নহে। ৩*। 

- অনস্তর আসননিঃ্ম কথিত হইতেছে । _সর্বসিদ্ধিনাভার্থ ব্যাত্রচর্ম।সন করা কর্তব্য; এবং 

্ঞানপিদ্বার্থ .মৃগচর্মালন প্রশপ্ত। বস্ত্রসন রোগনাশক, বেতামন প্রীবুন্ধিকর, পষ্টবস্থাসন 

“গুতিপ্রধ ও কম্বলানন ছুঃখহারক.। কুক্চবর্ণ বস্ত্র বারা! অভিচারকণ্মে, গরক্রবর্ণ বস্ত্র হার! বশীকরণে, 
'শ্বেতবন্থ স্বারা শাস্তি কার্য্য এবং নানারর্ণের রন্ত্র দ্বারা অন্তান্ত সকল ক্রিয়ায় আসন প্রস্থ 

-ক্ধরিবে। আরও লিখিত জাঁছে, চারিদিকে চতুক্ষোণ, এক বা! ছুই হস্ত প্রমাণ ও. 
ই টিক দন কুশন, অজিন. ও বসনযুক্ত করিয়। গ্রস্ত করিতে হয়। ৩১। 

, জনত্তর অপমাল! ও. তর়িত্যতার বিষন্ন কধিত হইতেছে ।--ব্রাংপুধাণে লিখিত আক, 



১০৮৮ জীশ্লীহরিভক্তিবিলাসঃ | [ ১৭শ বিলাসঃ। 

অথ মালামপিনির্ণর়গ্তৎপরিমগাদি চ। 

বা ।--পরিমাণস্ত বক্ষ্যাষি শৃণু তত্বেন মাধবি | উত্তম! মধ্যম| চৈব কন্তমী তু গণিত্রিকা | 

অষ্টোত্তরশতৈঃ পূর্ব! পঞ্চাশস্থিত্ত মধ্যম! । কন্পী পঞ্চবিংশত্য। পরিমাণং বিধীয়তে ॥ ৩৪ ॥ 
রুদ্বাক্ষৈশ্োত্তমাং তাঞ্চ পুক্রঙ্গীবৈশ্ মধ্যমাম্। কুশৈ: কনীয়সীং বিদ্যাদেতত্তে কথিতং ময় ॥৫ 
শীনারদপঞ্চরাত্রে | -- 

অষ্টোত্তরশতং পূর্ণং তদ্ধং পাঁদমেব বা। কৃর্ধ্যাততত্র বিধানোজং বিধিনা র্বাকরহ॥ 
হারীতম্বতো ।__ 

শহ্খ-রূপ্যময়ী মাল! কাঞ্চনী নান . ্াকিসচাপি কবজ মৈর্মিমৌতি কৈ: | 

নিশ্মি-তন্দ্রাক্ষকৈর্মাল। তখৈবান্গুলিপর্বভিঃ। . পুত্রক্গীবনয়ী মাল। স। শত্ত। জপকর্মণি ॥ ৩৬ ॥ 
গোৌতমীয়ে । _- .অথামলকসভূট হস্তলনীকাষ্ঠনিশ্মিতৈঃ ॥ ইতি ॥ 
আগমে চা . 

আদিক্ষাস্তার্ণযে।গত্বাদক্ষমালেতি র্বিতা | তন দিভিপমালাং ্ রকল্পয়েহ॥ 
কি . 

অন্থগোমবিলোষাৈমতৃকায়াঃ সবিন্দুকৈঃ | ক্ষমেরুকৈঃ কাষ্টবর্গেণাল! শ্যাদেঘাগিনাং শুভ] ॥১৭ 

মাধবি হে ধরণি। কন্/সী কনীয়নী। আষ্টোত্তরশতৈর্মণিভিঃ পূর্ববা উত্তম! ॥ ৩৪ ॥ তত্রাপি 
মণিভেদেন জ্িবিধতবমাহ কুদ্রাক্ষিরিতি। পুভ্ত্রজীবৈরিতি সাচনানিকঞ্চ কচিৎ ॥৩৫॥ নীরজানি 

পল্লানি উৎপলানি চ কুযুদ্ধানি তৈ:। তথ। চোক্তং।__কুদ্রাক্ষ-শঙ্খ-পদ্মাক্ষ-পুত্র জীবক-মৌভ্ি কৈঃ। 

শ্কটিকৈর্মনিরটশ্চ নৌবরৈর্বিক্রমৈস্তথা। - কুশৈঃ পদ্ৈহ্দশ ন্যগৃহস্থস্যাক্ষমালিক! ইতি ॥৩৬ ॥ 
আদ্দি-ক্ষাস্তানাং অকারাদি-ক্ষকারাবসানান।ৎ অর্ণানাং মাতৃকাবর্ণানাং যোগত্বাৎ নিয়োজনীয়তাৎ 

গণনীয়স্বাত্ব। ॥ তত্বর্ণনংখ্যৈঃ পঞ্চাশস্তিরিত্যর্থঃ | ক্ষড়ারস্ত মেরুত্বেন বল্পনীম়ত্বাৎ। মুখ্যতমা- 
মক্ষমালামাহ অন্ুলোমেতি ॥৩৭॥ 

_ভগবছুক্তিনিষ্ঠ হইয়! মাল! গ্রহণ ন| করিলে সেই দীক্ষা আহ্্রী বলিয়! অভিহিত হয়) তাদুদী 
্বীক্ষ] ধন্ধার্থ কল্পিত নহে। ৩২। মাঁল। গ্রহণ পূর্বক মন্ত্র চিন্তা করিলে সেই সুধী কর্তৃক 
আমি -সহঅজন্ম চিন্তিত হইয়া থাকি। তদীয় এ মাল! মঙ্গলকরী, কুশলা, দিদ্ধিদাআী ও 

ভব্পাশযোচনী । ৩৩। 

অনন্তর মালামণিনিকপণ ও তৎপরিমাণাদি কথিত হইতেছে উক্ত পুরাণেই ভগবানের 

উত্ভি আছে, হে পৃদ্বি! আমি মালার পরিমাণ যথাবথ কীর্ধন করিতেছি, অবধান কর। মাল 
ভ্রিবিধ /--উত্তম, মধ্যম ও কলি । আষ্টোত্তর শত মাল! উত্তম, পঞ্চাশৎ মধ্যম এবং পঞ্চ- 

বিংশতি কনিষ্ঠ । ৩৪ । কুত্রাক্ষমাল! উম, পুত্রজীবমাল! মধ্যম ও কুশৃমাল। কনিষ্ঠ । ত্বখ-সকাশে 

এই তিন প্রকার মালার বিষয় বণন করিলাম। ৩৪। -নারদপঞ্চরাতে লিখিত জাছে, একশত. 
'খ্য মাল! পূর্ণ বলিয়া অভিহিত ; সর্ব্বকর্মে তদর্ধ ব৷ তৎপাদ মালার বিধান বিধাতা কীর্তন 

, ক্রিয়। থাকেন। হারীতশ্বতিতে লিরিত আছে, শঙ্খ, রৌপ্য, স্বর্ণ, পল, কুমৃঘ, পল্পবীজ, রত্রাঙ্গ, 



১৭৭ বিলাস: । ] শ্ী্রহরিভক্তিবিলাসঃ। ১১৮৯ 
আগ্নেয়ে। -- অথ মালানাং মণিবিশেষেণ বৈশিষ্ট্য । 

হিরণ্যশহ্ঘমণিভির্জপ্যং শতগুণং ভবেৎ। সহত্গ্ুণমিন্্। ক্ষিঃ পদ্মাক্ষৈরযুতং ভবেৎ। 
নিযুতং চাপি রুদ্রাকৈর্ভত্র।কৈষ্চ ন সংশয় পুত্রত্জরীবক জপ্যস্ত পরিসংখ্যান বিদ্যতে ॥ ৩৮॥ 

শিবপুরাণে ।-- 

অঙ্গুল্যা পরিসংখ্যানমেবমেবমূদাহতম্। বেখয়া্গুণং বিদ্যাৎ পুত্রজীবৈর্দশাধিকম্। 
শতং-স্যাচ্ছজ্ঘমণিভিঃ প্রবাটৈশ্চ সহশ্রকম্। ক্ফাটিকৈর্দ শসাহঅং মৌজিকৈল-ক্মূচ্যতে 15৯৪ 
পল্মাক্ষৈদ শিলক্ষত্ত রাঁঞ্জতৈ; কোটিরুচ্যতে। সৌবর্ণেঃ সা দশগুণ সর্বদিগুণা স্বৃতা। 
কুশগ্ন্থযা চ রুত্রাক্ষৈরনস্তগুণিতং ফল্ম্। শ্বেতপদ্মাক্ষমালাভিরপি স্তাদমিতং ফলম্। 

মাতৃকং বর্ণসস্ভ তমালাগাস্ত তদেব হি॥ ৪০। 

হিরণ্যশঙ্ঘয়োর্ম ণিভির্জন্যং জপ ার্ধ । ভদ্রাক্ষৈরিতি রুদ্রক্ষবিশেষণং ফলবিশেধৈর্ধা। 
রেখয়া রেখাস্তরিতাঙ্গুলিপর্কণেত্যর্থঃ । ভূমিলিখিতাক্কেন বা ॥ ৩৮॥ অঙ্গুলীভির্জপন্ত সংখ্যানং 

গণনম্। ৩৯ ॥ সা! কোটট্রশ গুণ! দশকোটর় ইত্যর্থঃ। সর্ব; পুন্রজ্ীবাদদিভিঃ সৌবর্ণানৈদশ- 
গুণা দশকোটি গুণিতা। যদ্বা সৌবর্ণেঙ্যো। দশগুপেতি শতকোটিগুণেতি জেয়ম। এবং 

মতভেদশ্চ মন্ভেদেন কামফ নাদিভেদেন ব1। এবমন্যআাপৃযৃহমিতি পূর্ববং লিখিতমেব ॥ ৪৪ ॥ 

প্রবাল, মণি, মুক্ত! ও ইন্জক্ষ দ্বার! নির্িতা মাল1, অঙ্গুলীপর্ধবনিশ্মিত| মালা! ও পুত্রশ্ীবম্ী 
মালা নিখিল জপকার্ধে! প্রশস্ত | ৩৬। গৌতমীয় তস্ত্রে লিখিত আছে, ধাত্রীমালা ও 

তুলসীমালা! প্রভৃতিও গ্রশগ্ত। আগমেও লিখিত আছে, অকারাদি ক্ষকারাস্ত মানৃকাবর্ণও 
অক্ষমাল! শবে অভিহিত হয়। জপমাল! পঞ্চাশঘর্ণসংখ্যক মণি ছার! কল্পন! করাই কর্তব্য । 
আরও লিখিত আছে, ক্ষবর্ণকে মেরু কল্পন! পূর্বক অন্ুম্বার যুক্ত মাতৃকাবর্ণের অম্থুলোম- 
বিলোমক্রমে বর্গীষ্টকে যে মালা! গ্রথিত হয়, তাহা যোগিগণসম্বন্ধে কগ্যাপকরী। ৩৭। 
মালাদমূহের মণিবিশেষে বৈশিষ্ট্য বিবৃত হইতেছে ।--অগ্নিপুরাণে লিখিত আছে, শঙ্খ ও ্র্ণ- 

মী মাল! ঘারা জপ করিলে শতগুণ ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়? এপ ইন্্াক্ষ ঘার! সহ, পদ্মাক্ষ 
ঘবার। দশনহর্ুগ এবং রুদ্রাক্ষ ও ভদ্রাক্ষ দ্বারা নিযুতগুণ ফল হয় সন্দেহ নাই। পুন্রতীবমী 
মালায় জপ করিলে অসংখ। ফল প্রাপ্ত হওয়া! যায়। ৩৮। শিবপুরাণে লিখিত আছে, অঙ্গুলীর 
পরিসংখ্যা এইরপে কথিত হইয়াছে ।--যদি,অঙ্কুণীর রেখাস্তরিত পর্ব তারা জপ করা যায়,তাহা 

: হইলে অষ্টগুণ ফল জন্মে। পুত্রতীবমালায় জপ করিলে তদপেক্ষ! দশগুণ, শত্খমনী মালায় জপ 
করিলে শতগুণ, প্রবাল*মালায় জপ কগধিলে সহশ্রগুণ, শ্ষটিকমালায় অধুত, মুক্তা বলী.মালায় 
লক্ষ, পল্পবীজমালায় নিধুত, রৌপ্যমম্রী মালার কোটি এবং কাঞ্চনমদী মাগায় জপ করিলে 
'দশকোটিগুণ ফল হইয়া থাকে। পুজ্রনীবাদি সৌব্ধান্ত যতরূপ মাল! কীর্তিত হইয়াছে, 
তৎসমস্ত বারা জপ করিলে দশকোটি-গুণিত ফল লাত হ়।. কুশগ্রস্থি ও রুদ্রাক্ষ দ্বারা 
জগ করিলে অনন্ত গুণ ফল জন্মে । শুদ্র বিনা মালায় এবং াকাদালার জপ ৪ 
অগণলী় ফল হয়। ৩৯৪৭1 . 

সস 
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শিবাগমে ।-- অথ মালা নির্মাগবিধিঃ। 

মুখে মুখং প্রকর্তব্যং মুখং মূণে বিবর্জয়েৎ । ' ধাক্রীফলপ্রমাণেন শেটমেতদ্দাহতম্। 

বদরাগগ্রমাণেন গণ্যতে মধ্যমাধমে। নব ভ্রিতস্তন! চৈতদ্গ্ন্থনীয়মসংস্পা শং । 
উর্ধাব্ুধ মের্বাধ্যৎ কর্তব্যং তয় লয়ে ॥ ৪১ ॥ 

শ্রীনারদপঞ্চরাত্রে চ।-- 
অক্ষাস্থিমাত্রৈর্মণিভিত্জ্ষ্ং কুর্ধ্যাতত, বর্ত,লম্। ধাত্রীফলানাং গর্ভেণ প্রমাণৎ মধ্যমং স্বতম্। 

্ বদরাস্থিপ্রমাণেন কন্তসং সমুদীহতম্ ॥ ৪২॥ | 

কিঞ্চ।-_ গ্রস্থিবন্ধীবধো তত্র মণিসঙ্খাধিকং দ্বিজাঃ । 
মেরুং প্রকল্পপনেন্মধো একেন গুণকেন তু ॥ ৪৩। 

শিষাগমে তত্বৈব কুত্রাক্ষাহদ্ধি্টয।-- 
'একবকৈ স্িবতৈ শ্চ.চতুর্বাজে শ্চ পঞ্চভিঃ | ধু বাঁথ কর্তবাং মিণে! মিশ্রী-স্ বর্জয়েৎ। 

এতন্মালায় অক্ষ বদরস্যাওং বী্গং ততপ্রমাণেন চেতার্থ:। ক্রমান্মধামমধমঞ্চোদান্তম্। 
পাঠান্তরে ববরফলস্য তদগুস্য চ প্রমাণেন ক্রমাম্মধ্যমাধমে গণিতে । নবেন নৃতনেন জিতস্তনা 
অিগুনীকতহৃত্রেণেত্যর্থঃ। যদ্ব।। নবেতি নবসংখ্যাপ্রাঞ্ধেন তন্তত্রয়েণ। প্রথমত জি গুণী- 

কৃত্য পণ্চাচ্চ জিগুণীকৃত্য নবগুণীককতেন হুন্রেবেত্যথঃ, তরি গুণং ভ্রিগুণীকৃত্যেত্যগ্রে লেখ্যত্বাৎ. 

অসংস্প্শৎ অন্োন্তং স্পর্শ ্ রাপ্সবৎ মৎ এতৎ অক্ষং গ্রন্থনীয়ং প্রত্যেকমধ্যে ব্গ্রসথিরবির- 
চনীয় ইন্র্থ; ॥ ৪১ ॥ শক্ষং রুদ্রক্ষং বিভীতকং বা তরস্থিগ্রমাণৈঃ। কন্যসং' বনিষ্ঠম॥ ৪২। 
গ্রস্থিবন্বস্ত/বধৌ অন্তে ॥ 9৩ নবকৈনূতনৈরশ্বখপত্ৈঃ সহিতং। গন্ধাত্তিরশ্বখন্ত পত্জাগ।পি 

মুখ করিতে হয়, মূলের দিকে মুখ করিতে নাই। ধাত্রীফলন পরিমিত মালা! প্রধান বলিয়! 
অভিহিত) বদর প্রমাণ মালা মধাম এবং ব্দরবীজপ্রমাণ মাল! অধম বলিয়া কীর্তিত। মাল! 
্রস্থন করিতে হইলে অগ্রে ত্রিগুণ করত পরে পুনরায় জ্রিগুণ করিয়। নবগুস্থত্রে গ্রস্থন করিতে 

হয়; কিন্তু পরম্পর সংস্পৃষ্ট ন! হয়, এরূপ ভাবে প্রতিমালাণুগলের মধ্যে মধ্যে গ্রন্থি দিবে। 
মেরু উর্দমুখে স্থাপন করা কর্ণবা এবং জপকালে মেরু লঙ্ঘন নিষিদ্ধ । ৪১॥ . নারদ-পঞ্চরাতে 
লিখিত আছে, কুদ্রাঞ্ষবীজ-পরিমিত গোলাকার মাল। উত্তম, ধাআীবীজদদৃশ মধাদ এবং 
বদরবীঞ্গসদৃশ মালা! অধম বলিয়া! পরিগণিত। ৪২। আরও লিখিত আছে, হে বিপ্রগণ। 

র্থবন্ধনের শেষে মালা-সংখ্যা অপেক্ষা! অতিরিক্ত আর একটি মালাকে মেকনন্ধপে কল্প! 
করিতে হয়। ৪৩। শিবাগমের পূর্বোজস্কানেই কুদ্রাক্ষ উদ্দেশ পূর্বক 'কখিত আছে 

যে একমুখ, ব্রিমুখ, চতুন্ুধ,। পঞ্চমুখ অথবা বগ্গুখ রত্রাঞঙ্ষের যে কোন একরাপ 
লইয়া মালা গাখিতে হয়।' পরম্পর অসমদ্বাতীয় মালা: শ্রস্থন করিবে না" অর্থাৎ 
একমুখের সহিত ভ্রিমুখ ব| অগ্যতমের অথব ত্রিমুখাদির- লহিত 'অন্ঠান্তয়প- মুখবিপিষ 
ফুতরাকষ গ্রস্থন করিতে নাই। স্থানাত্তরেও লিবিত আছে বে, এ্বিৎ ; ধাঞ্চি, মিত্যকণ্ম- 
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কিঞচান্তত্র ।--. 

কৃতনিত্যক্রিয়ঃ শুদ্ধ উক্তেঘষক্ষেযু মন্ত্রবিৎ॥। যথাকামং যথালাভমক্ষাণ্যানীয় যত্বতঃ | 
অক্ত্রোন্তসমরূপাণি নাতিগ্ুধকশানি চ। কীটাদদিভিরছু্টানি মজীর্ণানি নবানি চ। 

গন্যন্ত পঞ্চভিস্তানি প্রক্ষার্য তু পৃথক্ পৃথক । হতো দ্বিজেন্র-পুণ্যস্্ী-নির্শিতং গ্রন্থিবজ্জি তম্ । 
ত্রিগুণং ত্রি গুণীকৃত্য সুত্র গ্রক্ষাল্য পূর্ববহ। শুং রক্তং তথ! কষ্ং শাস্তিবস্টা(ভিচারিকে। 
হুত্রং.সংস্থাপয়েতিদ্বান্ প্রন্ত্রমথাপি বা। অশ্বখপত্রৈনবকৈঃ পদ্মাকারেণ কল্পিটতঃ । 

হুত্রং মণীংশ্চ গন্ধাস্তিঃ ক্গালিতাংত্যত্র নিক্ষিপেৎ ॥ ৪৪ 

তারং শক্তিং মাতৃকাঞ্চ স্তরে চৈব মর | বিন্যন্ত পৃজয়েদাদে জুইয়াচ্চৈব শক্তিতঃ ॥ ৪৫ ॥ 
হোমকর্শণ্যশক্রশ্চেৎ ছিগুধং জপমা5রেং | মণিমেকৈকমাদায় সুত্রে চ যোজয়েং স্থধীঃ। 

মুখে মুখস্ত সংযোজ্য পুচ্ছে পুচ্ছন্ত যোজয়েৎ। গোপুচ্ছসনৃণী কার্ধা। ধা সর্পাক্কতিঃ শুতা। 
তৎসজাতীয়মেকাক্ষং মেরুত্থেনাগ্রতো ন্তসেং।  একৈ কমশিমধো তু ক্রক্ষগ্রস্থিৎ প্রকল্পয়েৎ। 

জপমালাং বিধায়েখং তৎসংস্কারান্ সমাচরে। 

ক্ষালয়েদিত্যর্থ:। তত্র পল্মাকারকর্িতাশ্বথপত্রেযু॥ ৪3 ॥ তারং প্রণবং। শক্কিং মায়াবীজং 

॥ ৪£ ॥ ক্ষালয়েং পঞ্চগব্যেনোত্তমঙ্গলেন চ প্রক্ষালয়েং ॥ তহ্ক্তম্। - ক্ষাগর়্েৎ পঞ্চগবোন 

সদ্যোজাতেন সঙ্জলৈরিতি। সদ্যেজাতাদিকং গ্রায়ো মঙ্্াদাব্ৈরমন্ত্রনাম। ও" সদ্যোজাতং 

প্রপদ্যামি সদ্যোজাতার বৈ নমঃ। ভবে ভবে নাতিভবে ভঙ্জম্ব মাং ভবোস্তবায়. নমঃ। 

ঘরষয়ে্ন্দনাদিভি:। তথা চোক্তং ।-_-চন্দনাগুরুগন্ধাদৈরেরবামদেবেন ঘ্ষয়েখ। ও" বামদেবায় নমো 

জ্েষ্ঠায় নমঃ শ্রেঠায় নমে। রুদ্রাপ্ন নমঃ কালান নমঃ কলবিকরণায় নম! বলবিকরণায় নগে! 

বলায় নমে! বল গ্রমথনায় নমঃ সর্বভূতপদমনায় নমো মনোম্সনায় নমঃ। ও অঘোরেত্যোইথ. 

ঘোরেত্যে। ঘোরখোরতরেভ্যঃ| সর্বতঃ সর্ব সর্বেতেশ। নমন্তে অস্ত রুদ্ররূপেভাঃ ॥ লেপয়ে- 

চন্দনাদিনা। ও% তৎপুকুষায় বিদ্হে মহাদেবায় ধীমহি তরো৷ রুদ্ঃ প্রচোরয়াৎ॥ গধমন্চায়ং। 

সমাপনান্তে পবিত্র হইয়া উক্ত রুত্রাক্ষ-সমূহের মধ্যে ইচ্ছামত যথালব রুদ্রাফ ঘত্ব 

সহকারে আনয়ন করিবে। মাগাগুপি পরস্পর সমান হওয়া চাই, অধিক সু অথবা 

অধিক লুক নায় এবং কীটাদিদূষিত, জীর্ণ বা পুরাতন হইবে না। এ সমস্ত মানার প্রত্যেক 

টিকে ভিন্ন তিররূপে পঞ্চগব্যে ধৌত করিবে। পরে কোন দ্বিজগ্রেষ্ঠের পতিব্রতা নারী 
কর্তৃক প্রপ্ততীকৃত, গ্রন্থিরহিত, পূর্বক্তরপ নবগুণিত সুত্র প্রক্ষালন পূর্বক সেই স্থ ও 

মালা গুলিকে গন্ধোদকে ধোঁত ও পল্মাকারে কল্পিত, অশ্বখপজসমূহোপরি গ্থাপন বরাই সুধী 
বাজির-কর্তবা। শাস্তিকর্থে উজ হুর শুত্রবর্ণ, বন্তে লো'তবর্ণ এবং মারণাদিকর্ণে কর্ণ 

হুইবে। অথথ! সর্বত্র প্র গ্রা্থ। পল্মাকারে কল্পিত মবীন অশবপ্বপত্রে গদ্ধমিশ্র জলে ক্ষালন- 
ূর্ধাক &ী সমস্ত সংস্থাপন করিবে । ৪৪1 তদনস্তর সুঞ্জে ও মালায় তার (৩ শক্তি (হীং) এবং 

মাতৃকাবর্ণসমূহ খি্টাস পূর্বক গ্রথম 5£ অর্চনা ঝরিয়! তঙনস্কর শক্তাকছসারে হোম করিবে ।4৫। 

ধদি হোথে লক্ষম না ইত, তথে ছিগুণ জগ করা কর্তব্য তৎপরে বি্বান্ বাজি এক একটি 



১০৯ই শ্ীপ্লীহরিভক্তিবিলাসঃ। [ ১৭শ বিলাস: । 

অথ মনানংক্কাদ। 

শিবাগমে ।-- : 

ক্ষালয়েৎ সদেযজাতেন বামদেবেন ঘর্যয়েং। ধৃপয়েদপ্যঘোরেণ জেপয়েছ পুরুষেণ তু। 

মন্ত্রয়েৎ পঞ্চমেনৈব প্রত্যেকস্ত শতং শতম্। মেরুঞ্চ পঞ্চমেনৈব তথাঘোরেণ মন্ত্রয়েৎ ॥ ৪৬॥ 
মুদ্রাষ্টকং দরশযিত্বা গ্রত্যেকং পৃজয়েৎ ত্রমাং। গ্রথিতং পঞ্চজিঃ পৃজ্য পুর্ব্ববচ্চ যথাশিরঃ 8৭1 

অর্থ মালাভেদেনাধিকরিভেদঃ| 

নারদপঞ্চরাত্রে।-_ 
কুশপতৈর্জপেঘি প্রঃ স্থবর্ণমণিভিনৃপিঃ| গুভ্রজীবফলৈর্বৈশ্ঠ; পদ্ম।নৈঃ সর্ব এব চ॥ 

মোক্ষার্্ পঞ্চবিংশতা] ধনার্থী ত্রিংখশতা। জপেৎ। পুষ্ট্যর্মী সপ্বিংশত্য। ন পঞ্চদশভিঃ কচিৎ॥ 

জপন্য গণনাঞ্চাহঃ পদ্মাক্ষির্ক্তিবর্ধনৈঃ। অথাঙ্গলীভিরেবাপি জপমন্বহমাচরেৎ ॥ ৪৮॥ 

ও" ঈশানঃ সর্বরবিষ্ঠানামীশ্বরঃ সর্বভূতানাং। ব্রক্ষাধিপতি ব্রদ্ঘণোধধিপতিবর্ধ। শিবে) মে অস্ত 

সদ্দাশিবোমিতি। নন মন্ত্রেণ দ্রব্যাভিমন্ত্রণস্য সঙ্থাদিনিয়ঃঃ সর্বর শ্রয়তে, তদঅ. কথং মন্্য়ে- 

দিত্যপেক্ষায়ামাহ। প্রত্যেকম্ এটককং মণি: শতং শতং বারাননন্রয়েদিতি। কেচিচ্চ ক্ষাণ- 

নাদিকমপি ততননস্ত্ে প্রত্যেক মণৌ শতং বারান্ কুধ্যাদিত্যাহঃ। কেচিতত, সদ্যো দাতাদি- 

মনত্রাণামেকৈকং মন্ত্র ক্ষালনাদি কর্মমণি বারশতং পঠেদিতি ব্যাচক্ষতে। অব চ যথাসপ্রদায়ং 

ব্যবহর্তব্যমিতি দিকৃ॥ ৪৬॥ মুদ্রষ্টকম্ আবাহনাদিকং, সংস্কত্যেবং বুধো মালাং ততপ্রাণান্ 

্থাপয়েত্তত ইত্যুকেঃ ৷ পৃজ্য পৃজরিত্বা। যখাশিরঃ মন্তকক্রমেণ গ্রধিতং। মাল! চ প্রথম 

স্বগুরুহস্তাদেব গ্রহ, গুরুং সংপূজ্য তদ্ধস্ত।দগ হীয়াৎ সর্ববসিদ্ধয় ইতি তস্ত্রোক্তেঃ॥ ৪৭ ॥ 
88758882522 রত 

মালা লইয়। কৃত্রে গ্রন্থন করিবে।: মুখে মুখ ও পুচ্ছে পুচ্ছ নিয়োজিত করিতে হম়। মালা 

গোপুচ্ছতুল্য বা" মনোহর ভূজগাকার করিয়া গঁথিবে। এ সমানজাতীয় মালার মধ্যে 

একটি মালাকে প্রথমতঃ মেক্ুরূপে বিস্তান করিতে হয়। এক একটি মালার মধ্যে বনবপ্রস্থ 

রচন! কর কর্তব্য এই প্রকারে অপমালা প্রস্তত করত তাহার সংস্কার করিতে হয়। 

. অনন্তর মালালংস্কার।- শিবাগমে লিখিত তাছে, সদ্যোজাত মন্ত্র-ছ্বারা মালার ক্ষালন, 

বামদের মন্ত্র ঘারা ঘর্ষণ, অযোরমন্ত্র বারা ধুপন) তংপুক্রষ মন্ত্র বার! লেপন এবং ঈশানাদি মন 

ছারা প্রত্যেক টিকে শতধ। অভিমঞ্ত্রিত করিতে হয় এবং মেরুকে পঞ্চমমন্্ ( ঈশানাদি মন্থ) ও 

আঘোরঙগজ্তে অভিমন্্িত কর! বর্তব্য। ৪৬। পূর্বে যেরূপ পঞ্চমনতর দ্বারা অর্চনা! পুর্ব্বক শির: 

প্রদেশক্রছে মালা গ্রন্থন কর! হইয়াছে, সেইক্প আবাহন প্রস্ৃতি নহি দেখাইয়া! ক্রমাথয়ে 

'প্রত্যেকের অর্চনা! করিতে হয়। ৪৭।- 

অতঃপর মালাভেদে অধিকারি-তেদ বিবৃত হই,তছে 1" নারাগঞ্য়াতে লিখিত আছে 

ষে, কুশপন্রমাল! ছারা ছ্বিজাঁতি, কাঞ্চনমালা দ্বার! ক্ষত্রিঘ্ন এবং গুরজীবময়ী 'মাল!. দ্বারা 

ইশা জ্বগ করিবে। গঞ্মবীজমাল! ঘারা ত্রান্ষণাদি লকলেই জপ করিতে পারে। পঞ্চবিংশতি 



১৭শ বিলাদঃ। ] শ্হীহরিভক্তিবিলানঃ| ১০৯৩ 

কিঞান্তর ।-- | 
রুত্বাক্ষমালিকা সুতে জপেন স্বমনোরখান্। পদ্কৈর্বিহিত। মাল। শত্রণাং নাশিনী মতা। 

কুশপ্রস্থিময়ী মাল! সর্ববপাপবিনাশিনী। পুত্রক্জীবফলৈ: কৃপ্বা কুরুতে পুরসম্পদঃ 1 ৪৯ 
নির্শিতা রূপ্যমণিভির্জপমালেপ্সি তপ্রদা। হিরগনয়ৈর্ব্িরচিতা মাল! কামান্ প্রষচ্ছতি। 

প্রবালৈর্বিহিত৷ মালা! প্রযচ্ছেৎ পু্চলং ধনম্।সৌভাগ্যং স্কাটি কী মাল। মৌক্তিকৈর্বিহিত শ্রিয়ম্॥ 
নির্শিভা শঙ্খমপিণ্ভিঃ কুষ্ণতে কার্দিমক্ষর।ম্। নর্ব্বরেতৈবিরচিত! মালা! স্যান্মুকয়ে নৃণাম্॥ 

কিঞ্। -তুললীকাষ্ঠঘটিতৈর্মণিভিজ্বপমানিক1॥ সর্বাকর্মণি সর্বেষ।মীন্সি তার্থকল প্রদ] ॥ 

গৌতমীয়ে।- $। লে 
পৃগুরীকভবা মাল! গোপালমনুনিদ্ধিদা। আমলক্যা ভব! মাল! সর্বসন্ধি পদ! মতা । 

তুলসীগস্তবা য৷ তু দ। মোক্ষং তন্থতেংচিরাৎ ॥ 
২২২... . আখ অপাঙ্ুল্য।দিনির্ঘযঃঃ। 

শিবাগমে ।-- এ 
অনামা-মধ্যমাক্রম্য জপং কু্ধ্য।ত, মানসম্। মধ্যমা-মধ্যমাক্রম্য জপং কুর্ধযাহুপাংশুকম্। 

তক্জনীং তু নমাক্রম্য জপং নৈব তু কারয়েং। এটককমণিমন্ুষ্টেনাকর্ষন্ প্রজপেনন্থম্। 

' ভকক্তবর্ধনৈরিতি ভগবত ্্যর্থী পদ্মাক্ষৈর্জ.পদি হ্যর্থ; ॥ ৪৮ ॥ কৃষ্ধ। রচিতা ॥ ৪৯ ॥ 

মাল! ্বার। মোক্ষকামী, অংশংসংখ্য দ্বার! ধনকামী এবং স্তবিংশতি বার পুষ্টিকামী ব্যক্তি 

জগ করিবে। পঞ্চদশসংখ্য মাল! দ্বারা জপ কর! কদাচ কর্রব্য নহে। পন্মবীর্গ দ্বার] 

জপের গণন! করাই স্থধীগণের সম্মত; উহা দ্বারা ভগবস্তক্তি বর্ধিত হয়; কিংব। প্রতিদিন 

অঙ্গলী হারা জপ করিবে। ৪৮। অগ্তন কথিত আছে, রুদ্রাক্ষমালায় জপ করিলে অভীগ্গিত- 

সিদ্ধি হয়। পল্মবীজময়ী মালায় জগ করিলে শত্রু বিনাশ পায়, কুশ গ্রস্থিময়ী মাল! নিখিল পাপ 

দূর করে, এবং পুরজীবময়ী মাল! পুর্রসম্পদ্-প্রদায়িনী। ৪৯। রূপ্যমণিময়ী মাল! ঈপ্সিত- 

্াত্রী,স্বর্ণময়ী মাল! কামদায়িনী, প্রবালমাল! তৃরিধনগাত্রী, ক্ফাটিক্কী মালা সৌভাগ)জননী, 
মুক্তাময়ী মাল! শ্রীকরী, এবং শত্থম্যী মাল অক্ষয়কীর্তিজননী। এই সমন্ত দ্রব্য সবার মাল। 

প্রস্তত করিয়া জপ করিলে মুক্তি লাভ হয়। তুললীম/ল! যাবতীয় কর্দেই সকলের 
বাঞ্ছিভপুরণী জানিবে। গৌতমীয়তস্ত্রে লিখিত আছে যে, শ্বেতপদ্মমাল! গোপালমন্ত্রে 

'দিদ্ধি প্রধান করেন, ধাত্রীমালা। সর্ববমিঞ্চিদ।রিনী, এবং তুলনীমাল! আশু মোক্ষ প্রদান করেন। 
অনস্ত জপের অঙ্কল্যাদি নিরূপণ হইতেছে ।--শিবাগমে গিখিত আছে যে,. মানমঞ্গপে 

অনামার মধ্য আক্রমণ করিবে; উপাংশুপে মধযমার মধ্য আক্রমণ করিতে হন্বঃ কিন্তু 

_ এতর্জনীকে আক্রমণ পূর্বক জপ করা কর্তব্য নহে। এক একটা যণিকে অঙুঠ দ্বারা! আবর্ধণ 

পূর্বক মধ জপ.কয়া ধর্তব্য।. হে-দেবি! মেরু লঙ্ঘন করিলে মন্ত্রদপ বিফল হইয়। থাকে! 
অন্তর লিিত আছে যে,-অঙ্গুদী্পে অঙুষঠসহ অন্ুলী বারা জগ করিতে হয়। অনু বাতীদর 
শ্বগ করিলে তাহা সফল হয় না। . কনিষ্ঠা, অনাম|. মধামা, চতুর্থী তঙ্জনী । 'আনুীজয়ের 



১০৯৪ শ্রী ীহরিভক্তিবিলাসঃ। [১৭৭ বিলাস । 
মেরৌ তু লঙ্ঘিতে দেবি ন মন্ত্রকলভাগ,ভবেধ।॥ 

অন্যত্র চ। -.. 

ততরা্ুণি-জপং কুর্বান্ ঠা উর্জপেং। অঙ্ুঠেন বিন! কর্ধ কৃতং তদফলং-ভবেং। 
কনিষ্ঠানামিকা! মধা। চতুর্থী তথ্খবনী মতা। তিশ্রোহনগস্য্্িপর্ববাং স্থ্যমধ্যম! ঢৈকপর্বিকা 8৫০1 

 পর্বদ্ধ়ং মধ্যমায়। জপকানে বিবর্জ়েং। এ"ং মেকুং বিজ্ঞানীরা, কণা দুিতং স্বয়ম্ ॥৫ ॥ 
আরত্যানামিকামধ্যাৎ প্রনক্ষিণমমুক্রমাৎ। তগ্নীমূলপর্যান্তং আআ াদশ পর্বনথ ॥.৫২। 

অঙ্গণীর্নবিষুদ্বীত কিঞিং সন্কৌচয়েত্তরমূ। অঙ্গুশীনাং বিয়োগে তু ছিত্রেযু অনতে জ্বপঃ ॥. 

অনামার মূল কচিচ্চ।-_ | 

আরভ্যানামিকামৃলাৎ প্রাদক্ষিণোন বৈ ভ্রমাৎ। মধ্যামানূল পর্যস্তং জপেন্দশস্থ পর্ব ॥ 

গোৌঁতধীয়ে।-_ 
আরভ)ানামিকামূলাং পরিবর্কেত বৈ ক্রমাৎ। তত্নী"মধ্যপর্যন্তং জপেন্দশহ্ পর্বহ ॥৫৩। 

অথ মালায়! নিযমান্তরম্ | 

তঙ্ন্ত! ন ম্পৃশেৎ স্থত্রং কম্পয়ে্র বিধুনয়েং । অক্গষ্ঠপর্ববমধ্য্ং পরিবর্ধং লম্যচরেৎ | 

বিঞ্।-নল্প্পেং বামহস্তেন +রভষ্টাং ন কারয়েখ। 

- কিঞ্চ ॥- অশ্ুচির্ ম্পৃশেদেনাং করত্রাষ্টাং ন কারয়েং। অঙু্ঠস্থামক্ষমাল্যং চালয়েন্মধাম গ্রতঃ। 

তক্ধন্তা ন স্প্শেৎ বপাহয়ং মুক্তিদে! গণনক্রমাত। 
তক মুক্ত তথাকষ্টো মধ্যমায়ং পেত সুধী: । 

 অসঠানামিকা ন্ত জপেছুত্তমকর্ণি। তন্তপ্তনুঠসংযোগাদবিদবেষোচ্চাটনে জপেহ। 
কনিঠাঙ্্ঠ-সংযোজাজ্জপেন্া রণক্্মণি ॥ ৫৪ ॥ 

সাগু্াভিপন্থনীভিরত্র হেতুরুষ্টেনেতি। তিন্নঃ কনিষ্ঠানামিকা-ভরগস্তঃ ৪৫। এবং মধ্যমা" 
পর্ব ॥ ৫১ ॥ দশন্থ গণয়েদিতি শেষ ॥ ৫২ ॥ আরভ্যান/মিকা-মধ্যাদিত্যত্র আরভ1- 

নামিক! মুলাদিতি মতাস্তরং ॥ ৫৩॥ 
পি 

তিন ভিন পর্ব ও মধ্যমার এ পর্ব, এই দশ পর্ধে! জপ করা উচিত। €*। জপনময়ে 

মধ্যমার অন্ত পর্ববধয় বর্জন করিবে । এইরূপে মধামার এ পর্ববন্ধর়কে মেরু বপিয়। জানিবে। 

্রন্থাপতি শ্ব়ং উহাকে দূর করিয়! রাখিৰাছেন। ৫১। অনামার মধ্য হইতে আরম্ভ করত 
নক্ষিণাবর্তক্রমে তর্জনীর মূল যংবং দশপর্বেব জপ করিবে । ৫২। অস্ুলী পরম্পর পৃথক করিতে 

নাই, তলদেশ, ঈষং সন্কৃচিত-ভাবে রাখিতে হয়। যদি অঙ্কুণীণমুহ পরস্পর বিষুক হয়, তাহা 

হইলে তন্মপাগত রন্ধ ঘার। জপ ক্ঘলিত হইয়। যায়। স্থানাস্তরে লিখিত আছে বে, অনামার ফুল 
হইতে দক্ষিণাবর্তডাবে মধামার মূল যাবৎ দশনংখ্য. পর্ব জপ করিতে হয়। £€গাঁতমীমতানে 

লিধিত আছে যে, অনামার মুল হইতে আর্ত পূর্বক তজ্জ হ্ মধ্/পর্ যাবৎ জপ. রাই 

বিধেয়। ৫৩ 

. অনন্তর মালার ্বপর নিম টা হইডেছে ) তর্খনী কী য় খাবা রণ সি 



৯৭ শাবলাস:।] .  স্ত্ীন্্রীহরিভক্তিবিলালঃ। ১৪৯৫ 
কচিচ্চ।-_. 
অঙুষ্ঠংং মোক্ষদং বিদ্যাততক্জনীং শক্রনাশিনীম্। মধ্যমা ধনসিদ্ধো স্তাচ্ছাঞ্জিকর্খণ্যনামিকা। 

কনিষ্ঠাকর্ষণে জেয়া জপকর্মণি সিছিদ| ॥ ৫৫ ॥ 
অথ জপে গণঃ। 

মন্ত্রার্ণবে ।-- 
মনঃ নংহরণং পৌচং মৌনং মন্তার্থচিস্তনমূ। অব্গগ্রত্মনির্কেেদে! জপসম্পত্তি-হেতবঃ ॥৫৬ 

অন্তপ্জ চ। - 
জপান্তকালে মাপাস্ত পূজযিত্বা স্ুগোপয়েং। গুরুং প্রকাশয়েঘিস্বান্ মন্ত্রং নৈব প্রকাশয়েৎ ॥৫৭ 
অক্ষম!লাঞ্চ মুদ্রাঞ্চ গুরোরপি ন দর্শয়েখ। ভূত রাক্ষস-বেতালাঃ দিদ্ধ-গন্ধবর্ব চারণাঃ। 

হরস্তি প্রকটং যস্মা তন্মাদগ,গ্ুং জপেত সুধী: ॥ ৫৮॥ 

___ হুত্রমিতি মালামিতার্থ:। ন কম্পয়েৎ নো সি নপ্রক্ষিপেহ। উত্তমকর্মনি শ্তি- 
্রন্তযয়নাদৌ। বিদ্বেষে উচ্চাটনে চ ॥ ৫৪ ॥ তত্রৈব মতাত্তরং লিখতি অশ্ুষ্ঠমিতি। আকর্ষণে 

আকুহিকর্মনি ॥ ৫৫ 

মনসঃ সংহরণং বিষয়েভ্য: প্রত্যাহার: 1৫৬1 জপাদন্যন্মিন কালে । গুকুমপি প্রকাশয়েৎ 1৫৭ 

গুরোগুরুং প্রতাপি ॥ ৫৮॥ 

নাই এব' মালা কম্পিত ব! নিক্ষিপ্ত করাও অনুচি্। অঙ্গুষটপর্ব্বের মধ্যে রাখিয়! ঘূর্ণন করিবে। 
আরও লিখিত আছে, মালা বাম কর দ্বারা স্পর্ণ কর! অকর্তবা এবং যাহাতে মাল! হস্ত না 

হয় তাহা করিবে। আরও লিখিত আছে, অশুচি অবস্থাঘ্ঘ যাল!সম্পর্শ করা নিষিদ্ধ, মালা 

হত্তব্রষ্টও করিতে নাই, অঙ্ুষ্ঠমধ্যে অক্ষমালা! “স্থাপন পূর্ববক মধ্যমার অগ্রদ্দেশ ঘ্বারা চালনা 
করিতে হয়; তর্জনী ভ্বার! মালা স্পর্শ করিবে না। এইরূপে জপ করিলেই মুক্ধিলাভ 
করা যায়। তৃক্তি মুক্তি ও আকর্ধণ-বিষয়ে মধ্যমাতে স্থাপন পূর্বক জপ করাই স্থধী ব্যক্তির 
কর্তব্য। (শাস্তি স্বন্তযয়নাদি ) উৎকৃষ্ট ক্রিয়ায় অনুঠ ও অনাম! দ্বারা জপ কর। কর্তবা। 

বিদ্বেষ ও উচ্চাটনকর্থে অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জনী বাণ! এবং মারপক্রিয়ায় অনুষ্ঠ ও কনিষ্ঠা দ্বারা জপ 

করিবে । ৫৪। অন্তত্র লিখিত আছে, অগুষ্ঠ মুক্তিপ্রদ ও তর্জনী অরিবিনাশিনী বপিয়। 
প্রসিদ্ধ। ধনসিদ্যর্থ মধ্যমা বারা শীস্তিকাধ্য অনামা বার! এবং আকর্ষণ-কর্ণে কনিষ্ঠ! বানা 
জপ করিবে। ৫৫। 

অনস্তর অপ-বিধয়ে গুণসমূহ বিবৃত হইতেছে ।-_মন্রাবে লিখিত আছে, বিষয় হইতে 

ধনের গ্রত্যাহরণকে শৌচ, মনার্থচিন্তাকে মৌন এবং অব্যগ্রতাকে অনির্কেঘ কছে) এই 

সমন্তই অপরূপ সম্পত্তির কারণন্বরূপ। ৫৬। স্থানাস্তরেও লিখিত আছে, জগ ব্যতীত 

অর.লময়ে মালার অর্চনা পূর্বক গুধস্থানে রাখিয়া দিবে। বরং গুরুকে গ্রকাশ করিবে, 

প্খাণি গঞ্জ প্রকাশ করা স্থধীব্যক্তির কর্তব্য নহে। ৫৭। অক্ষমাল! ও মুত্র! এই দুইটী 

::.. গরসনীপেও রেখাইচ নাই। কেননা; মালার প্রকান্ঠতাবে জগ ভূত, রাক্ষদ, বে ঠাল, সিল্ক 
(স্থগাহ্ক কর্তু অপহত হয়। হুতরা' মালার গুধভাবে জগ করাই বুদ্ধিযানের কর্তব্য । ৫৮ 
রা. | | 



১৯৯৬ ্ীপ্রীহরিভক্তিবিলাদঃ| [১৭৭ বিলাস: । 

নাহদপঞ্চরাত্রে 17 অথ জপে দে|বা3। 

অপবি্করো নগ্ন: শ্রিরসি প্রাবৃভোহপি া। গুলপন্ ব! জপেদ্যা বন্তাবব্ধিদ্ষলগুচ্যতে ॥ ৫৯1 

কি ।_ বান গঙ্ছ্রস্বপরান্যৎ কিমপি সংস্মরন্। ন ক্ষুজ্জ ্তণ-হিক্কাদি-বিকলীকৃত-মানসঃ। 

মন্ত্রসিদ্ধিমবাপ্পোতি তশ্মাদঘত্বপরো ভবে ॥ 

কিঞ্।_ . ্ীশুদ্রাভ্যাং ন ভাষেত রাঁজৌ জপপরো ন চ॥ 

ব্যাসস্থৃতৌ ।-.অস্ুল্যগ্রেষু ষজ্জপ্তং যক্ষপ্ং মেরু?জ্যনে। 

অসংগ্যাতঞ্চ যজ্প্ত' তধ সর্বং নিক্ষল:ং ভবেৎ ॥ 

বৈশম্পাপনসংহিতায়াম্।-- 

নৈকবাসা জপেন্মন্বং বহুবন্ত্রীকুলো! ন চ। উপর্ধ্যধে। বহিবস্ত্রে পুরস্চতণকূৎ ত্যজেহ॥ ৬০ | 

অতএব মন্ত্রার্বে।-- 

উ্কীষী বঞুকী নয মুক্তকেশে। গলাবৃতঃ | অপবিক্রকরোইশুদ্ধঃ প্রপপন্প জপেৎ কচিৎ ॥৬১| 

77 অপবিঃঃ কুশহীনঃ করো হদ্য স:॥ ৫৯॥ উপরি অধশ্চ যে বহির্স্ত্ে পরিধানোত্তরীয়- 

বয'তরিক্তং বন্বদ্বয়ং তে ত্যজেৎ ॥ ৬* ॥ গলে আবৃতঃ বন্তর'দি গ্রাবৃতঃ। অশুদ্ধ; শৌচাদি- 

রহিতঃ ॥ ৬১ ॥ অশিবে অনঙ্গলে স্থানে শ্মশানাদৌ যচ্চ প্রেতভূম্যাদিকমিতি স্থাননিয়মে 

লিথিত') তচ্চ ত. মসানাং দুক্ধামবিশেষাপেগয়| | তিমিরস্য অন্ধকারস্য অগ্গরে মধ্যে । যানগত; 

অত্তংপর জপবিষয়ক দোষ-সমূহ ব্যক্ত হইতেছে '-_নারদপঞ্চরান্দে লিখিত আছে, অপবিত্র 

হন্তে ( কুশরহিত হস্তে), নগ্নাবস্থায়, প্রাবৃত-মন্তকে এবং বাকৃপ্রয়োগ করিতে করিতে জপ 

করিলে তাহা বিফল হইয়া যায়। ৫৯। আরও লিখিত আছে, কথখ। কহিতে কছিতে, গমন 

করিতে করিতে, শয়নাবস্থায়, অপর কোন বিষয় চিন্তা করিতে করিতে অথব! ক্ষ (হাচি), 

জস্তণ হাই) ও হিকা ছারা ব্যাকুলমনা হইয়! জপ করিলে মন্ত্রদিদ্ধির সম্ভ/বন! না) সুতরাং 

জপকাগে এত সমস্ত ত্যাগ করিতে যত্্বান্ হইবে । আরও লিখি * আছে, জপকাণে নারী- 

জাতি বা শৃদ্রের সহিত কগোপকথন করিতে নাই এবং শিশাভাগে ও জপ করিবে না। ব্যাল- 

স্মতিতে পিখিত আছে, অঙ্গ-ল্যগ্রে জপ ক।রলে, মেরুলজ্ঘন পূর্বক জপ কর অৎব! বিনা স খায় 

জপ করিলে তাহা বিফল হইয়া থাকে। বৈশম্পায়নসংহিতার লিখিত আছে,এক বসনধারী হইয়া জপ 

ক 1পুরশ্চরণকারীর অকর্তব্য,বহবন্তেও আকুল হইতে নাই? পরিধেয় উশুনীয় ব্যতীত আর সমস্ত 

বাহন ত্যাগ করিবে । ৬*। মন্ত্া্ণবে লিখিত আছে, উক্কীষবারী হইয়া, নগ্ন হইয়া, মুক্ত- 

বেশ হইয়া! এবং গলদেশে বস্থাদি বেষ্টন পূর্বক জপ করিতে নাই; কুশহীন হত্তে,শৌচাদিবিহীন 

২ ও বাকুগ্রয়োগ করিতে করিতেও জপ কর! নিষিদ্ধ।৬১। কর আবরণ. না করিয়া, 
শেরোদেশ আচ্ছাদিত করিয়া, চিন্তিতমন| হইয়া, রুষ্ট, ভ্রান্ত বা! ক্ষুধার্ত হইয়া, আসনোপরি 

উপবিষ্টনা হইয়া, শয়ন করিয়া অথবা গমন করিতে করিতে, দণ্ডায়মান হইয়া, উচ্চপথে স্থিত 

ইয়া এবং শ্শানাদি অণ্তত স্থলে বা অন্ধকার প্রদেশে জপ কর! অকর্তয্য। পাছুকাঁধারগ 

পূর্বক, যানাকঢ ব। শযান অবস্থায়, চরণ প্রসারণ করিয়। এবং উৎকটামনে বমিয়াও জপ 



১৭৭ বিলাদঃ।] ্রীক্ীহরিতভ্তিবিলাপঃ | ১০৯৭ 

অপ্রাবৃতকরে! তৃত্ব! খিরপি গ্রাবুতোহপি চ! চিন্তাবা কূলচিতে! ব| ক্র,দ্ধো ভরন্তঃ ক্ষুধান্থিতঃ | 

অনাসনঃ শয়ানো বা গঙ্গন্ন'খিত এ? বা । রথ্যায়া-মশিবে স্থানে ন জপেক্ডিমিরাস্তরে । 

উপানদগ.ঢুপাদে! বা যানশয্যাগতত্তথ! | প্রসাধ্য ন জপেৎ পাদাবুংকটাসন এব বা ॥ ৬২৪ 

যাজবন্ধযস হিতায়াম্।-- 

ন চংক্রমর চ হসন্ন পার্থ লোকয়ন্। নাপা শ্রতো ন জন্নংশ্চ ন প্রাবু ভশিরাস্তথা ॥ ৬১। 

ন পদ। পদমাক্রম্য ন চৈব হি তথা করৌ। ন চাসমাহিত গন। ন চ সংশায়নো জপেৎ ১৬৪॥ 

ধ্যায়েত মনস। মন্ঃ জিহ্বেঠৌন তু চালেং। ন কম্পয়েচ্ছিরে। গ্রীবাং দন্তাযৈব প্রকাশয়েং॥ ৫ 
যক্ষরাক্ষস-ভূতানি সিদ্ধবিদ্যাধর! গণাঃ | হৃরস্তি গ্রসভং যম্মাতন্ম।দগ,ধং সমাচরে॥ 
স-শুত্র পতিতাংঠৈব রাভঞ্চ রজস্বলাম্। জপকালে ন ভাষেত বতহোমাদিকেঘু চ ॥৬১| 

ব্রেলোকাসম্মোহনতন্্ে চ ' _ 

ন চ্ছায়ামাক্রমেতিঘান্ বিগী ভককরপ্রয়োঃ। ন দদ]াং কত্যটিঘকিঞি গৃহীয়াজ্জপাস্ত'র ॥ 
তত্রৈব। - অথ দোষপ্রারশ্চিন্তানি | 

তুফীমানীত স জন্পংস্চ গ্1লপতি শাদিকান্। দৃষ্ট1 তান্ বাধু/পম্পৃশ্থা হাষা দাত পুনস্পেং। 

আচমা প্রয়তো! নিতাং জপেদতুচিদবনে ॥ ৬৭ | 
কর প্র ৭ ৯০” পপ পপ পর ৮০৯০ ক 

তর পর পর এ পপ কটি 

শখযাগতো বা ॥ ৬২ ॥ চক্রমন্ ইতত্ততে। ভ্রমন্। অপাশ্রিতঃ কিঞিদবষটন্ধবান্ সন্॥ ৬২৪ ন চ 

করৌ আক্রম্য। সংশায়নঃ সংশয়ৎ কুর্ববন্ ॥ ৬৪ ॥ গ্রীবাঞ্চ ন কম্পয়েৎ ॥৬ ॥ এবং সর্বথ! জপং 

নৈব প্রকাশয়েদিত্যভিপ্রেতং। তত্র হেতুমাহ য ক্ষতি ॥ ৬৬। 

করিবে না। ৬২। যাজবনধ্যনহতায় লিখিত আছে, সম তাং ভ্রমণ করিতে করিতে, হাস্ 

করিতে করিতে, পার্্ব ভাগে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে করিতে, অনাএরয় স্থলে, বাক্ গয়েগ করিতে 

করিতে অথব। শির. প্রদেশ আবরণ পূর্বক জপ কর] নিষিদ্ধ । ৬১। হস্ত দ্বারা হজ্জ, বা %দ 

দ্বার! পদ আক্রমণ পূর্বক জপ করিবে না এবং চপলচিন্তে বা সন্দিপ্কমনেও জপ কগিতে 

নাই। ৬৪। জপসম্যয় মনে মনে মন্ চিন্ছন করিবে, জিহ্বা ব| ৬ষ্ঠ চাগন। করিতে নাই, 

শিরোদেশ ও শ্রীবাদেশ কম্পিত করিবে না। এবং দ্রশনবিকাশ করাও নিষিদ্ধ। ১৫। 

প্রকাশ্তভাবে জপ কর! অনুচিত, কেননা, তন্্রপ করিলে সেই জপ যক্ষ, রক্ষঃ, ভূত, সিদ্ধ, বিদ্া- 

ধর ও দেবগণ কর্তৃক সবলে অপন্বত হয়। জপসময়ে নারী, শৃত্র, পতিত বাক্তি, রাসভ ও 

রজদ্বলা ইহাদিগকে দর্শন বা তাহাদের সহিত কণোপকথন করিবে না। ব্রত-হোমাদি কর্ম. 

কালেও উহাদিগের সহিত সভাধণ নিধিষ্ঝ। ভ্রেলোক্যসম্মোহনতস্ত্রে লিখিত আছে, জপকালে 

বিভীতক (বহেড়। ) ও করপ্র'(করম্চ। ) বৃক্ষের ছায়। মাক্রমণ কর! সুধী ব্প্রির অকর্থব্য। 

তক্ষপ জপ করিবে, তগ্মধ্যে কোন ব্যক্তিকে কিছু দান ৷ কোন ব্যক্তির নিকট কিছু গ্রহ! 

করিতে নাই | 
... অন্তর জপকালে দোষের ারগি বিবৃত টব 1" -জপকালে মৌন চাবে উপ:বণন 

| বে ৮ তৎকালে চগডাল বা না বাকতিকে হঠাৎ দর্শন করিলে আচমন করি, তাহা" 



১৪৯৮ স্রীক্রীহরিভক্িবিলাসঃ | [ ১৭শ বিজাস:। 

" কিঞ্চ। -যদি বা যমলোপঃ স্যাজ্পাদিযু কখঞ্চন। ব্যাহরেবৈষবং মনত স্মরেদ্ধা বিষুমব্যয়ম্1৬৮। 
মন্্র্ণাবে।-- ও 

পতিতানামস্ত্যজানাং দর্শনে ভাষণে শ্রতে | ক্ষুতেংধোবসুগমনে জ্স্তণে জপমুতহজেৎ | ৬৯ 

প্রাপ্তাবাচম্য চৈতেযাং প্রাণাগামং বড়ঙ্গকম্। কৃত্বা সম্যগ্জপেচ্ছেষং যা কু্যাদিদর্শনমূ ॥ ৭০. 

ার্জারং কুকুটং ক্লৌঞ্চৎশ্বানং শৃড্রং খরং কপিম্।দৃষ্ট চম্যাচরেৎ কর্ম স্পৃ। ানং সাং ॥৭১ 
নারদপঞ্চরাত্রে চ1-- 

মরছুচ্চারিতে শবে প্রণবং সমুদীরয়েং। প্রোক্তে পলা বাণ্যাপি প্রাণায়ামং নক্কঞ্চরেহ। . 
বহুপ্রলাপে চাঁচম্যস্তস্তাঙ্গানি ততো! জপেৎ। ক্ষুতেহপে।বং তথাম্পৃশ্তস্থানানাং ন্পর্শনে ভবেৎ॥ 

কিঞ্কান্তাত্র ।-_ ৃ 

জীর্ণে নুরে পুনঃ সু ধং গ্রথয়িত্বা শতং জপেৎ। প্রমাদাৎ পতিতে হস্তাচ্ছতমক্টোত্তরং জগে ॥ 

তাবনিবিষ্ধল:স্পর্শে ক্ষালয়িত্বা। যথোদিতম্ ॥ ৭২ ॥ 

আভাষ্য সম্ভাধ্য। অশুচীনাং মলমুজাদীনাং দশনে সতঠি॥৬৭॥ যমঃ জপবিষয়ক- 

নিয়মন্তন্ত লোপে! ভঙ্গঃ। বাগ্যমেতি পাঠে মৌনলোপঃ । মন্ত্র নামাত্মকং বিষুমমন্রাস্থরং 
বা॥ ৬৮ ॥ ভাবণে সমভাষণে শ্ুতে চ শ্রবণে সতি। যদ ভাষণে চ বচনে শ্রতে সতি। 

. অশ্ডভ ইতি পাঠে দর্শনাদীনাং সর্ধ্বেষামেব বিশেষণম্ উৎহ্থজেদিত্যত হেতুত্বেন ॥ ৬৯ £ এতেষ।ং 
পতিতাস্ত্যজদর্শনাদীন।ং প্রাপ্চে। সত্যা'। প্রাণায়ামং যড়ঙ্গন্যাসঞ্চ কৃতী ॥ ৭* ॥ কর্শ জপ- 
লক্ষণং ॥৭১। তাবদষ্টোত্বরশতং। যখো দিতমিতি পূর্বব'লখিতমন্ত্রপঞ্চগব্যাদন! প্রক্ষা- 

ল্যেতার্থঃ ॥ ৭২ & 

দিগের সহিত কথোপকথন করিলে ন্গানাস্তে পুনরার জণপে প্রবুন্ত হইতে হয়। বদি জপকালে 

মলমৃত্রাদি দৃষ্টিপথে নিপঠিত হয়, তাহা! হইলে আচমন করিয়া! পুনজপে লযত্ব হইবে । ৬৭। 

আও লিখিত জাছে, জপ করিতে করিতে কোনরূপে বিহিত নিমের ভঙ্গ হইলে বিষ্ু- 
নামাত্মক মন্ত্র || অব্যয় হরি স্মরণ করিবে। ৬৮। মন্তার্ণবে লিখিত আছে, জপকালে পতিত 

ও অস্ত্যজগণকে দেখিলে ব! তাহাদিগের সহিত কথোপকথন করিলে অথবা! তাহাদিগের 
বাক্য শ্রুতি প্রবিষ্ট হইলে এবং ক্ষৎ, অধোঁবায়ু ত্যাগ ও জৃভণ হইলে জপ ত্যাগ করিতে হয়।৬৯ 

পঠিত ও অন্ত্যজগণকে দেখিলে আচমনাস্তে প্রাণায়াম ও যড়ঙ্গন্তাম করিবে কিংবা! আদিত্য- 

দর্শন পূর্ববক জপ সমাপন করিবে। ৭*। জপকালে মাজ্জার, কুডট, বক, কুক্,র, শূত্র, রাসভ 
ও বানর দৃষ্টিপথে পতিত হইলে আচমন করিতে হয় এবং উহাদিগকে স্পর্শ করিপে গ্গানাস্তে 
পুনয়ায় জে প্রবৃত্ত হইবে। ৭১। নারদগঞ্চযাত্রে লিখিত আছে, জপকালে যদি একবারমাত 

. শব উচ্চারিত হয়, তাহ! হইলে প্রণব উচ্চারণ করিবে; কথা কহিলে বারৈক প্রাণায়াম কর্তব্য । 
বহুবাক্য প্রয়োগ হইলে আচমনাস্তে অঙ্গন্তাস পূর্ব্বক জপে প্রবৃত্ত হইবে এবং ক্ছুৎ বা! দেছের 
কোন অস্প্স্যস্থল ম্পষ্ট হইলে এরূপ করিয়! জপে প্রবৃ হইতে হয়। অন্তত্রও লিঙিগ আছে 

যে, ঘদি মালার হু জীর্ন হয়, ভাহ! হইলে পুনরায় স্ গ্রন্থন পূর্বক শতখা জপ ..কর্বব্য: 



.১খশ বিলাসঃ। ] ীঞ্হরিভক্তিবিলানঃ| ১৯৯৯ 
অথ জপছেদাঃ তল্লক্ষণাদি চ। 

নারসি*হে 1-- 

ভ্রিবিধো! জপধঙ্জ; স্তাৎ তস্য ভেদানিবোধত | বা চকশ্চ উপাংশুণ মানসশ্চ ভ্রিধা মতঃ॥ 

ওয়াণাং জপযজ।নাং শ্রেয়ান্ স্যাছু হরোত্বরঃ । যছুচ্চনীচম্বরিতৈঃ স্পষ্টশব্ববদক্ষৈঃ | 
মন্তরমুচ্চ।রয়েছাক্তং *পযজঃ স বাচিকঃ ॥ ৭৩॥ 

শনৈরচ্চারয়েনসস্্মীষদোষ্ঠৌ প্রচালয়েৎ। কিঞ্চচ্ছবং স্বয়ং বিদাানৃপ1৩ঃ স জপ? স্বৃতঃ 1৭৪। 

ধিয়া যদক্ষরশ্রেণ্য। বর্থাঘর্ণ, পদাৎ পদম। শব্দার্থচন্তনাভযাসঃ স উক্তে। মানমো! জপ: ॥ ৭৫ | 

ত৪ চ মাজ্ঞবন্ধ্যঃ। | 

উপাংশুক্গপযুক্তস্য তস্মাচ্ছতগুণৌ৷ ভবে । সহজ মানস; প্রোক্তে। মন্মাদ্ধ্যানসমে| হি সঃ ॥ ৭৬| 

মন্ত্রাবে ।-- 

পশুভাবে স্থিত] মন্ত্র; কেবনং বর্ণরূপিণঃ। লৌধুন্াধনু চ্চরিতাঃ প্রতৃত্বং প্রাপ্ু বস্তি হি ॥৭৬॥ 

উচ্চনীচম্বরতৈ: উচ্চেন নীচেন স্বরিতেন বা উদ্দাতাহথদাতস্বরিতসংক্তৈঃ স্বরৈরিতাথথঃ। স্বরে 

যুক্তি; ম্পইশববত্তিরক্ষরৈঃ অতএব ব্যক্তং মগ্মুচ্চারয়েং যৎ॥ ৭৩॥ ম্বয়মেব বিদ1[ৎ জানী- 
যা শৃথুয়াদিত্যর্থ; ॥৭৪॥ বর্ণাদেকস্মা ক্রমেণাগ্ঠবর্ণ, বাপ্য এবং পদাৎ পদং বাাপ্য ইখং শবস্য 
অধন্ত চ যচ্চিন্তনমন্থুসন্ধানং তন্য অভ্যাসঃ ঞুনঃপুনরাবৃ্ডিঃ ॥ ৭৫] উপাংশুজপুক্তস্ত জপঃ 

শতগুণ;  শ্যাাচিকাজ্জপাচ্ছতগুণো  ভবেদিত্যর্থঃ ॥৭৬॥ লৌধুয্ে হ্যুনতাখ্য-নাড়ী- 
স্বন্ধিনি অধবনি ছিদ্রমার্গে উচ্চারিতাঁঃ সন্তঃ। গ্রভুত্বং সামর্থ্য ॥ ৭১॥ অতএব মানসো 

জপঃ পরমোত্তম ইত্যাহ ন দোষ ইতি । দ্বিজশ্রেষ্ঠ। ইতি তত্রত্যবপ্রাণাং সস্বাধনং। দ্বিজ- 

অনবধানতা! নিবন্ধন মাল। করত্রষ্ট হইলে এক শত অষ্টধা! জপ করিবে এবং ুর্বববৎ শিষিদ্ধ- 

স্পষ্ট হইলে পূর্বোক্ত মন্ত্র পাঠ ও পঞ্চগব্যা্দি দ্বারা ধৌত করত এক শত অষ্টবার জপ 

করিতে হয়। ৭৯। 

অনস্তর জপভেদ ও তল্পক্ষণাদি বিবৃত ইইতেছে। নুসিংহপুরাণে লিখিত আছে, জপ 
ত্রিবিধ, তাহ! অবধান কর +- বাচিক, উপাংগু, ও মানস। এই ভ্রিবিধ জপংজ পরস্পর 

উত্তরোত্তর শ্রেষ্ঠ । উচ্চ, নীচ ও ম্বরিত ( উদ্দাত্ত, অন্দান্ত ও স্বরিত) নামক স্বরযোগে 

স্থপরিষ্কত বর্ণ দ্বার! স্পষ্টভাবে মন্ত্র উচ্চারিত হইলেই তাহাকে বাচিক জপ বলা যায়। ৭৩। 
থে জপে মন্ত্র ধীরে ধীরে উচ্চারিত হয়, ওষ্ঠুগল কিঞ্চম্মাত্র চালিত হইতে থাকে এবং কেবল- 
নিজের শ্রতিগোচর হয় এই ভাবে ঈষন্মাত্র শব উচ্চারিত হয়, তাহাকে উপ।প জপ কহে। 

:%8। নিজ বুদ্ধিষোগে এক বর্ণ হইতে অন্ত বর্ণ 'এবং এক পদ হইতে অন্ত পদের এবং 

অর্থের যে চিন্তর,তাহার পুনঃ পুনঃ আবৃতির নাম মানস জপ ।৭৫। এই বিষয়ে যাজ্বক্ক্ের উক্তি . 
আছে বে, উপাংশড জপ হইতে বাঠিক জপ শহগুণ এবং মানন জপ সহশ্রগুণে প্রধান; কেননা, 

্ মানস-জপ ধ্যানের সদৃশ | ৭৬ মন্রার্ণবে লিখিত আছে, কেবলমাত্র বর্ণরূপী মন্ত্র পণুভাবে 

পু সহিত) মি উহা যম! নাড়ীর রদ্ধ,পথে সমুচ্চারিত হয়, তাহা হইলে শক প্রাণড হইয়া 



১১৪৩ শ্রী ঈীহরিভি বলামঃ| [ ১৭শ বিলান;। 

ডু 

ন দোষে মানসে জপ্যে সর্বদেশেহপি সর্বদা । জপনিষ্টো হিজশ্রেষ্ঠাঃ সর্বযজ্ঞফলং লভেৎ 1৭৮1 

অশুচির্বা। শুচির্ব্বাপি গচ্ছংস্তিষ্টন্ ০ | মন্ত্রকশরণে! বিদ্বান মনসৈব সদ ভ্যপেং ॥ 
কিঞ্ান্থত্র। - 

মানসঃ সিদ্ধিকামৈস্ত পু্টিকামৈরুপাংশু £ঃ। বাচিকো মারণোচ্চাটে প্রশন্তে। জপ ঈরিত: ০৪ 

যাজবন্ক্সং হতায়ম্।-- অথ জপমাহাত্থ্যম্। 

পাকযজ্ঞাণ্চ চত্বারে বিধিষক্পলমধিতাঃ| নর্বব যে জপযজ্ঞশ্য কলাং নাহাঞ্গ ফোড়শীম ॥ 

পদ্মনীভীয়ে। _ | 
যাবস্ত; কর্দম্যজ!শ্চ গরদীপ্তানি তপাংনি চ। সর্ব তে জপযজ্ঞন্ত কলাং নাহন্তি ফোড়নীম্। 

জপেন দেবত| নিত স্ত মান! গ্রসীদতি । 

প্রসন্ন বিপুলান্ ভোগান্ দদ্যান্মুকিঞ্চ শাহ্তীম্॥৮১1 
তত্র জপপ্রক1রবিশেষেণ ফল'বশেষাঃ | 

জৈলোক।সম্মোহনতন্ত্ে শ্রামহাদেবোমাদংব'দে . - 

অথেদানীং প্রবক্ষ্য।মি মগ্রঞ্পাবিবিং প্রিয়ে। কেবলং জপমাজ্েণ যন্য নিধ্যন্তি সিকয় 1৮২ ॥ 

শ্রেষ্ঠ ইত্যেকবচনান্তপাঠোইপি কচিৎ ॥ ৭৮৪ মধ্মৈকশরণ ইত্যনেন পুরপ্চগণা দিপরস্থ যথোজ- 

দেঁশকালাদাবেবাভাসেদি ত্যভিপ্রেতং ॥ ৭৯ ॥ 

পাকজঞা। ব্রগ্মধজ্ব্যতিরিক্তা! দেবধজ।দয়ঃ| বিধিষজ্ঞাঃ ফ্যোতিষ্টোমাদয়ঃ ॥ ৮০ ॥ শাঙবতীং 
মুজিং গ্রবৈকৃঠলোকপ্রাপ্তিলক্ষণাং ॥ ৮১ ॥ | 

কেবলং পুঞ্গাদিকং বিনাপীত্যর্থঃ ॥৮২ ॥ কমল! নর্বসপ্পত্তিরিত্যর্থ; ॥ ৮৩ কামেন 

থাকে। ৭৭। হে দ্িজ্সত্তমগণ ! সর্ব এবং নর্বদাই মানদ গ্রপ করিতে পারে, ঠাহাতে দোষ 

নাই, স্থতরাং জপনিষ্ঠ ব্যক্তি সর্বধজ্ঞ-ফল প্রাপ্ধ হইয়া থাকে। ৭৮। অপবিত্র ব| পবিত্র মব- 

স্থাতে হউক, কিংব। গমন করিতে করিতে, দণ্ডায়মান হইয়! ব| শয়ান অবস্থাতেই হউক, এব- 

মাত্র মৃস্তরর আশ্রয় গ্রহণ পূর্বক নিরস্তর মনে মনে মন্ত্র আবৃত্তি কর! বিদ্বান্ ব্যক্তির বর্তব্য। 

স্থানান্তরে লিখিত আছে যে, সি্ঠিকামী বাক্ির পক্ষে মানদ ও পুষ্টিকামীর পক্ষে উপাংশু জপই 
কর্তব্য। মারণোচ্চাটনাদি কংশ্ম বাচিক জপের জস্ুষ্ঠান করিবে । 48 

অনন্তর দ্বপমাহাত্ম্য ।--বাঁজবহ্ধাসংহিতায় লিখিত আছে, পাঁকধজ্ঞ (ব্রদ্ষধঞ্জ ব্যতীত দেব- 
_ ষজ্ঞাদি চতুষ্ট়) বিধিযজ্ঞ (ঞ্যোতিষ্টোমাদি) সম্বিত হইলে সেই লকল যজ্ঞ জপ. যজ্ঞের যোড়শ 

ভীগের এক ভাগের ও সদৃশ হয় না। ৮*। ' পল্সনাভীয় গ্রন্থে লিখিত আছে, যাবতীয় বর্ণ, 
যজ ও কঠোর তপদ]াও জপযজ্ঞের োড়শভাগের এক ভাগের সদৃশ হইতে গারে না। যদ্দি 

প্রত্যহ জপ কর! যায়, তাহ। হইলে দেবতার প্রসন্নত। সাধিত হষ্টয়্া থাকে। তিনি প্রসন্ন 
হইলেই বিপুল ভে'গ ও নিত্য মোক্ষ লাভ করিতে পারে ।৮১। : 

অনন্তর জপভেদে ফলডেদ নিক্ধপিত হইতেছে :--ব্রৈলোক্য-সশ্মোহনভঙ্রে মাদেবোম! 

সংবাদে মহে্বরের উত্তি আছে, হে উম! পৃগদি ব্যতীত কেবলমাঅ থানা জগ দ্বারা 



১৭শ বিলাস: ] ীশ্রীহরিভক্তিবিলামঃ। ১১০১ 
শ্রীবীজপুটিতং মনত যদি জপ্যেত মন্ত্বিং | কমল! তহশে ভিষ্টেদ্যথ| কৃষে রমেত স॥ ৮৩ 
কামেন পুটিতং মন্ত্র গ্রঞ্পেদঘদি ভামিন। মোহয়ত্যেব সকলং জগদেব ন সংশয়: ॥ 

মায়াদীজেন পুটিতং যদি জপোগ্হামনূম্। 
অপ্ৈশ্ব্ঘ্যাণি ভূর তদ। পাদে গঙানি বৈ। ৮3॥ 

বাগ্ভবেনাপি পুটিতং যদি ৪পোৎ সমাহিত : বেদবেদাঙ্গপারজ্ঞঃ সর্বজ্ঞে। ভবতি প্রুবম্ 1৮৫) 

ধুবেণ পুটিতং মন্ত্র, যদি জপোন্মহেশ্বরি ৷ বাঁজং কুটঞ্ণ বিখ্িপ্র্য মুক্তিভাগী ভবেমরঃ | 

ই্রানীং শূণু দেবি ত্বং কেবরস্য মনোর্ব্িধিমূ। দশরুত্বে। জপেক্ন্থমাপং-কল্পেন মুচতে ॥ ৮৬। 
বিংশত্যা জপমাত্রেণ রক্ষয়েননস্্র এব হি। শতঙগপ্েন মন্ত্েণ দিনপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥ 

. সহশ্র্জপ্তেন তথা মুচাতে মহটৈনসা। অধুতস) *পেনৈব মহাপাতকনাশনম্ ॥ 

অথ লক্ষগগপানমসত্রী বেববন্মাদতে দিবি । কোটিজপ্তেন মঙ্ণ মুক্তিভাগী ভবের 

অহন্নিশং জপেদযস্থ মন্ত্রী নিতমানস:। স গম্ঠতি ন সন্দেহ গোপবেশধরং হরিম্ ॥ ৮৭ ॥ 

'অথব যাণি মন্ত্রন্ত পদানি কথিতানি তে। . তেষামন্ততমং জপ্যাদ্থত্র বৈ রোচতে মনঃ ॥ 

বীজং জু! বিশালাক্ষি ভৌ ভৌমৈসবর্ষোগ যুজাতে ৷ দ্বিতীয়েন হুখস্থাদং কুক্তে মন্ত্রিসতমঃ 1৮৮: 

তদ্বীজেন। ৮৪ বাগ ভবেন সরশ্বতীবীগেন ॥ ৮২ ॥ রবে প্রণবেন। বীগ্রূপ' কূটরূপঞ 
কর্খ বিচ্ছিত্রা নিরমন্ত। আপতকল্পেন সর্ব্বোপত্্রবেণ ॥ ৮৬ ॥ বিংশত্য। বিংশতিবারা নতথ: 

মঞ্্র এব বক্ষয়েদিতি দ্বারপাল-যামিকাদি-বাতিরেকেণাপি তণা সর্বত্র ছুষ্টাদিভো। রক্ষা স্যাদি- 

তার্থঃ॥৮৭॥ তেষাঁং মধ্যে যত্ত্র যন্মিন্ পদে মনে| রোচতে, তৎ অন্ততমমেকং পদং গুপেৎ। 
ধাস্বদং ্ব্গভোগং 1৮ তুরীয়েণ চতুর্থেন। জগদ্গুরু: নখশসতার্থতত্বো পদে] 1৮০ প্রথমং_ 

সিদ্ধিলাভ করা যার, অধুন! নেই মনতরজগের বিধান "কীর্ঘন করি। ৮২ ॥ শ্রীবীরগগুটিত মর জপ 
করিলে কমলা যেরূপ প্রীহরিতে আসক্ত হন, সেইরূপ মন্তববেস্তারও বশীহূতা থাকেন ৮5। 

 হেভামনি! কামবীন্গ (ক্লীং) দ্বার! গুটিত কারয়া জপ করিলে নিঃসন্দেহ নিখিল জগং 

বিমুগ্ধ করিতে সমর্থ হয়, এবং মায়াবীর্র ( হীং) দ্বারা-পুটিত করিয়। জপ করিলে অধম 
অষ্টেম্বরধ্য সেই সাধকের চরণতলগত হয়। ৮৪। অবহিত হুইয়। বাগ্ভববীক্জ (এ&ং) দ্বারা 

 পুটিত করিয়া! জগ করিলে বেদবেধাঙ্গ পারদর্শী ও সর্বজ্ঞ হইতে পারে সন্দেহ নাই। ৮৫। .হে 

' মহাদেবি! প্রণব ( ওষ্কার ) ছার! 2টত করিয়! এবং বীর্ঘরূপ ও কুটগপ কর্ম বিদুরণ পূর্বক 

মন্ত্র জপ করিলে মুক্তি লাভ করা যায়। হের্দেবি] অধুনা কেবল মন্ত্রের বিধান শ্রবণ কর। 
দশধ! মন্ত্র জপ দ্বার! সর্ববোপত্রবের নির।স হয়। ৮১। বিংশতিবার জপ করিলে মন্ত্র জপকারীর 

রক্ষা! বিধান করে, শতধা জগ ছার! দৈনিক পাপের ক্ষয় হয়, স্হত্র জপ ও অযুত জগ ছারা 
মহাপাপ বিদুরিত হইয়া থাকে, লক্ষ জগ ছারা নুরপুরে দেববং আনন্দ ভোগ করিতে পারে,এব 
কোটা জপ করিলে মোক্ষলাত হয়। যিনি চিশুসংযম করত অহোরাত, মন্ত্র জপ করেন, 
তিনি নিংলদ্দেহ গোপবেশধারী কষ্ের সাক্ষাৎকার প্রাপ্ত হন।৮৭। হে দেবি! ত্বংসকাণে যে 

, সমস্ত মর্ের গদ বীর্ন করিয়াছি, তন্সধে যাহার যাহাতে অভিলাষ, তাহারই একতম পদ জগ 
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জানবাঁন, স্তাৎ তৃতীয়েণ তুনীয়ে অগদগ.কঃ। ভবেৎ গঞ্চমজপ্যেন মুক্তিভাগী ন সংশয়ঃ 1৮০1 
অজ্ঞানী চ জপেদ্বাপি নিজরুচানুলারতঃ। প্রথম জ্ঞানদিদ্ধিস্ত দ্বিতীয়ং ত্বণিমাদিকম্ ॥ ৯০। 
তৃতীয়ং সর্ববসৌখ্যঞ না দেবতাম্তাম্। পঞ্চমং বৈষণবং লোকং হষ্ঠং মুক্তিং প্রষচ্ছতি 1৯ 

তখ জপাবিধিঃ। 

গুরুং সংপৃজয বি প্রাংস্চ মন্ত্প্যাররসাদিভিঃ। আরভেত জপং কালে মঙ্গলেহনুজয়! গুরোঃ 1৯২1 

প্রাতঃহ্গানাধিকং ক হা দ ই চার্ঘ্যং বিবন্বতে | আচম্য জণসঙ্কল্পং বিদধীত বথাবিধি ॥ ৯৪. 

বিধায় বিধি! পূর্ববং লিখিতেনাষ্চনং ধ্ভোঃ। আশ্মার্পণাস্তং শক্ত্যাথ জপং পজাঙ্গমাচরেং ।৯৪॥ 

সমর্প্য তঞ্চ দত্বারঘ্যং কৃত পুম্পাঞ্ুলিং পুনঃ। স্ত্কা কক প্রণম্যাথ প্রাীয্াচ্চরণামৃতম্ ॥ ৯৫। 

জ্ঞানসিদ্ধিং প্র স্থতীত্যু ততরেণান্বয়: । এবমগ্রেইপি ॥৯| দেবতাত্মতাং প্ররধ্চসারূপ্য তদেক: 

চিত্ততাঁং ব1 ॥৯১॥ 

পুরশ্চরপকর্মারস্তে প্রথম শ্রীগুরুপৃজাং ব্রাহ্মণভোজনাঁদিক্। লিখ-ত গুরুমিতি। মঙ্গলে 
শুভে কালে গুরোরনুজ্মা! জপমারভেং। তথ। চৌক্তম1--বিগ্রান, সন্তপয়েদল্লভোজনাচ্ছা- 

" দনাদিভিঃ। বহুভিবন্ত্রভৃষাভিঃ সম্পৃজ্য গুরুমাঝ্মনঃ। আরভেত জপং পণ্চাত্রদজ্ঞা-পুরঃসর- 

মিতি ॥৯২॥ তত্র নিত্যকৃত্যং লিখতি প্রাতরিতি পঞ্চভিঃ। যথাবিধীত্যস্য পূর্বেণাপি 
সর্বেণ সনবদ্ধ:। তত্র সংকর্পবিধিশ্চাম্-_-অগ্যাষ্টাদশাক্ষরলংমোহনমন্ত্রস্য সিদ্ধিকাম ইন্ংসংখ্য*. 
জপ-ত্দ্বাশাংশ।মুকদ্রবাকহোম-তদ্দশাংশামুক তর্পণ-হুদ্দশাংশাভিষেক-তদ্দশাংশব্রাহ্ম 'ভোজনাত্মক- 

গুরশ্চরণং করিস্তে ইতি ॥ ৯০॥ পূর্ববং নিত্যকত্যলিখনে লিখিতেন বিধিন। গ্রভোঃ গ্রীক ফদেব- 
শাচ্চনম্ আত্মার্পনাস্তং বিধায় পুজায়! অঙ্গভূতং জপমাচরে স্বমন্ত্র' জপেৎ। শক্ত্যা। যথাশক্তী- 
ত্যর্থঃ। ততশচ শো সত্যাম্ অঠোত্বরসহনমন্থাষ্টোত্তরশ তম্ । তথ! শক্কে৷ সপ্ডাবরণস হতস্, 

অন্যথাবরণসহিতন্ত, কেবলম্ত ধ্যানমাত্রেণ বেত্যা দিকমুহৃম্। এতঙচ্চাগ্রে স্পষ্টং ভাবি।৯৭ তঞ্চ 

করিতে পারে। হে বিশলনয়নে! বীজজপ দ্বার] পাথিব এশ্বর্য! লাভ করা যায়। মন্ত্র 

শ্রেষ্ঠ সাধক ্ধিশীয়রূপে পুটিত মন্ত্র জপ করিলে স্বর্গ ভোগ করিতে পারে ।৮৮. এপ্রকার 
তৃতীয় জপ হা জানী, চতুর্থ জপ দ্বার! জগদগ্ডরু, এবং পঞ্চম জপ ছারা মুক্তি লাভ করা যায়, 

সন্দেহ নাই। ৮৯। আপন ইচ্ছান্থুদারে জপ করাই অজ্ঞানী বক্তির পক্ষে কব । প্রথম, 
জগ দ্বার! জানদিদ্ধি, গিতীয় জপ দ্বার] অধিমাদি সিদ্ধি, সতী জপ দ্বার! সর্বসৌখ, চতুর্থ জপ 
দ্বার! দেবসারপ্য, পঞ্চম জপ দ্বারা হরিধাম- প্রাপ্তি এবং ষষ্ঠ জপ দ্বারা মুক্তিলাত হয়। ৪১। 

অনন্তর জপবিধি।--গুরুদেবের অর্চনা-স্ত অল্নরসাদি ছারা. ঘিজাতিবর্গের পরিতোষ 
, সাধন করিয়া প্রপ্তরুর অনুমতি অনুসাঁরে শুভক্ষণে জপে প্রবৃত্ত হইবে ৯২ ৷ প্রাতগোনাদি 

সমাপনাস্তে আপিতা্ঘ/ দিয়া আচমন পুর্ববক বিধানে সংকল্প করিতে হয়। ৯৩। পূর্বোক্ত 
নিয়মে আত্মার্পণ পথ্যন্ত প্রীহরির পূজা! করিয়া! শক্যনুসারে পৃজাসগদ্ব্প নিজমনত্ জপ করিবে ৯৪ 
& জপ প্রীকধে প্রদান করত অর্ধ দিয়া পুনরায় কুকুমাঞ্জলি অর, ্রীহয়ির স্ততিও- প্রণাম 

পুর্ব পাদোরক পান কর্সিবে। »২। উদবাতযোগা হইলে “কমন” বাক পর্থন ূ রববক 
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ক্ষমন্ত্েতি বদন, প্রার্থ্য চেছুঘন্তং হৃদস্থজে । উদ্বান্ত বিধিবন্মানসোপচারৈর্বজেৎ পুনঃ ॥ ৯৬৭ 
কষে সমর্প্য চাস্মানমৃস্তাদিস্তাসপূর্ব্বকম্। নিজং মন্ত্রং জপেন্তক্য। সম্প্রদায়।হূদারতঃ॥ ৯৭৪ 

অগ্নিপুরাণে ।-. 
দর্ভহত্তস্তথাসীনে! দর্ভেযৃদকপাণিনা। প্রা মুখোথ ভয়েন্সালাং সহম্বং শতমেব ব!॥ 

মন্বদেব প্রকাশিন্তাম্।-_ 

হুর্য[্যাগ্রে গুরোরিন্দোর্দীপস্য চ জলদ্য চ। বিপ্রাণাঞ্চ গবাখৈঃব দন্নিধো স্মুখে জপেত।॥ 
নারদপঞ্চরান্তে চ।-_ 

শনৈঃশনৈঃ হৃবিষ্প্টং ন দ্রুতং নবিলধিতম্। ন নান নাধিকং বাপি জপং কৃুর্ধ্যাদ্দিনে দিনে ॥ 
কিশ্চ। _সংশ্পৃজ্যাথ জবং কুর্য্যদঘা বন্ধ প্রহরদ্বয়ম্। তদৃদ্ধে পূর্বববৎ মত্ব। বিশেষেণ বিধানবিৎ ॥ 

স্তাসাবসানমখিলং দর্ববং কুর্ধ্যাৎ পুরোদিতম্। পুজাগ্লিহোমপধ্যস্তং ততশ্চ জপমাচরেৎ॥ 

যাবদ্দনাবসানস্ত তৃরঃ আায়াত্ততো দ্বিজ। উপাগ বিধিবধ সন্ধ্যাং দেবেশং পুজয়েৎ পুনঃ [৯০] 
জপম্॥ ৯৫ ॥ উদ্ধাগ্ং উদ্ধাদনযোগ্যং চেদ্যদি ন1াতদ। ক্ষমন্থেতি বদন, প্রার্থা খবস্থানমলংকুর্বি- 
ত্যভার্থয হ্বদম্থজে উ্বাঃং; বিধিবদিত:সা পূর্বের্ণ পরেণাপি সম্বন্ধ: । তত্রোদধাসনবিধিশ্চায়ং।__ 

উদ্ধাননমুদ্রয়োছস্ত দক্ষিণনাপাপুট কমার্গেণ হৃংকমলে নিধায়াঙ্কুশমুদ্রয়া নিরোধয়েদিত]াদিক- 

মানসোপচারপৃজ।বিধিশ্চ পূর্ববং সংক্ষেপেণ লিখিত এবাস্তি। স চ যথাশক্তি স্বরুচ/নুসারেণৈব 
সর্বত্র জ্ঞেগঃ। পুনরিতি পুরশ্চরণাথং পুনঃ পৃজনং জেয়মূ। শক্ত সত্যাং কিঞ্িঃত্বহিং পূজনযপি 
কেচিদক্স্তি ॥ ৯৬॥ কৃষে চাত্মানং সমপ্যেতি দানবিশেষে দর্ণিতঃ। সম্প্রদায়ান্দারত ইতি 

জপসংখানয়মাদিভেদন বন্বিধঃ পুরশ্চরণবিধিঃ সণান্তত্র যথাস্বগুরু-সম্প্রদার়মেব মন্ত্র জপে- 

দিত্যর্থ; |৯৭| দর্ভেযু আসীন; প্রাুখঃ সন, উদকযুক্তপাণিন! মালাং উদ্রর্তয়েৎ পরিবর্তয়েখ॥ 

বিসর্গলোপেইপি নদ্ধিরার্ধঃ। সহন্মং বাঁরান্, অশক্কৌ চ শতং বা। এতচ্চ পৃ্জাঙ্গনিত্য- 
জপাভি প্রায়েণোক্তং ৷ দর্ভহ্স্তত্বাদিকঞ্চ সমানমেবেত্যত্র লিখিতম্। অথ দ্দানানস্তরম্ ॥৯৮। 

স্বংকমমলে উদ্বাপন করিয়। পুনরায় বিধানে মানসোপচারে অর্চন| করিবে । ৯৬। খ্তাি 

স্াস করত শ্রীহরিতে আত্মলমর্পণ পূর্বক সম্প্রদায়ান্থসারে ভক্তিমহকারে স্বীয় মন্ত্র জপ 
করিবে। ৯৭। অগ্নিপুরাণে লিখিত আছে যে, কুশাসনে পূর্ব্বমুখে সমাশীন হইয়! সর্জলকরে 

সহশ্রধা বা শতধা মাল। পরিবর্তন করিতে হয়। মন্্রদেবপ্রকাশিনীতে লিখিত আছে, 

আদিত্য, গুরুদেব, চন্ত্র, দীপ, জল, ঘবিজাতি, গে। এই সমন্তের নিকটে ও সন্মুখেই জগ কর! 
কর্তব্য। নারদরপঞ্চর/তে লিখিত আছে, শনৈঃ শনৈঃ উৎকষ্টরূপ স্পষ্টভাবে প্রত্যহ জপ করিবে; 
কিন্তু ক্রুত বা! বিলি হভাবে অথবা ন্যুন ব! অধিক করিয়। জপ করিতে নাই ।« আরও লিখিত 
আছে, পুজ! করিয়! দ্বিতীয় প্রহর যাবৎ জপ করিতে হম । যদি তাহার উর্্ধ হয়, তবে 
বিধানবিৎ ব্যক্তি পূর্ব স্গানান্তে স্তাসান্ত যাবৎ পুজা, হোম প্রভৃতি নিখিল কর্ম সমাপাস্তে 
জরপে প্রবৃত্ত হইবে। হে বিপ্র! যাবৎ দিবাশেষ ন! হয়, তাবৎকালই জপ করিবে। 
িবাশেকে-বিধানে আরাধনা পূর্বক পুনরায় দেবছেবের পুজা! করিতে হয়। ৯৮। তৎপরে 

১৩৯ 
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হোমাশক্কৌ৷ জপং হোমসংখ্যায়াস্ত চতুগ্তণম্। 
ষড় গুণং চাষ্ট গুণিতং ক্রমাং কৃরধ্যান্থিজান্ত্রয়ঃ ॥ ১৭৫ ॥ 

কেচিচ্চানঃ।-_. 

হোমকম্মণ্যশক্তানাং বি প্রাণাং দ্বিগুণো জপঃ। ইত রেধাস্ত বর্ণান।ং ভ্রিগুণাদির্বরবিধীয়তে ॥১০৬। 
অথ জপসংখ্যানিয়মঃ | 

সহোমণ্চ ভ্রিবর্ণানাং তুল্য 'এব জপ: স্বতঃ। 

জপো! যে! হোমরহিতন্তেষাং তদেষাযি তাং হি সঃ ॥১*৭। 

মুখ্যকল্পাণক্তৌ গৌণকল্পং লিখতি হোমাশক্তাবিতি। ত্রয়ে! ছিক্ব। বিপ্র-ক্ষব্রিয়-বৈশ্যাঃ। 

ক্রমাৎ হোমসংখ্যায়াঃ হোমস্য যাবতী সংখ) লিখিত। জপদশমাংশবূপা তম্যাশ্চহঞ্ণং জপং 

বিপ্রচ ষড়গুণং ক্ষতহিয়ং অই্গুণং বৈশ্য; কুর্যযাদিত্যর্থঃ। তথা চোক্তমূ।_হোমাশক্কৌ জপং 
কু্ষ্যাৎ হোমসংখ|-চতুর্ধণং। যড়গুণকাইগুণিতং যথানংখাং দ্ধিজজাতয় ইতি ॥ ১*৫॥ ইত- 
রেষাং ক্ষত্রিয়বৈশ্রশূত্রাণাং ত্রিগুগ|দিঃ। ক্ষত্রিয়স্য ত্রিগ্ণঃ, বৈশ্বসা চতুগ্ণঃ, শৃদ্রদ্য পঞ্চগুণ 
ইত্যর্থ; ॥ ১৯৬। 

এবং হোমাপমর্থল/ বর্ণত্রমল্য হোমপরিবর্তকৃত্যং জপভেদং লিখিত্বেণানীং হোমসমর্থণ্য 

তত্রয়স্য জসঃ সমান এবেতি জপনিয়মং লিখতি সহোমশ্চেতি। ত্রিবর্ণানাং বিপ্র-্ষত্রিয়- 

বৈশ্তানাং | তথস্ত্ীণাঞ্চ জপনিয়মং লিখতি জপ ইতি। তেষাং ত্রিবর্ণানাং হোমরহিতে! যে! 

জপঃ চতুগুণাদিরূপঃ স তদ্যোধিতামপি। বিপ্রস্ত্ীণাং বিপ্রতশ্চতুগ্ডণো জপ্তথা ক্ষরিযন্্রীণাং 
ষড় গুণে! বৈশ্বান্ত্রীণাষ্টগুণ ইতি । তথ। চ ক্রমদীপিকায়াং।-অশক্তীনাং হোমে নিগম- 

রসনাগেন্ত্রগুণিতে। জপঃ কার্য্যো বেতি ধ্িজ নৃপবিশামাছরপরে। সহোমশ্চেদেষাং সম 

ইহ জপো ছোমরহিতো যু উক্তে! বর্ণানাং স খলু বিহিতস্তচ্চলদৃশামিতি | অন্তার্থঃ '--হোমে 

অসমর্থানাং বিপ্র-ক্ষতিযবৈশ্ঠানাং যথাসংখ্যং নিগমা! বেদাশ্চহ্থারঃ, রসাঃ যট, নাগেন্্র। অক্টো, 

এতৈগুণিতো! জপঃ কার্ধ্যঃ। ত্র্ধে বা শব্ঃ। অপর ইতি হে(মকর্শণ্যশক্তান।ং ইতাদি-লিখিত- 

মতাত্তরাপেক্ষয়োকং॥ অন্তৎ জুগমমেবেতি ॥ ১০৭ ॥ শৃক্রদ্চ জপনিয্মং লিখতি ম্বামীতি। 

পাস দ্বারা হোম করিতে হয়। ১৪। হোম করিতে অক্ষম হইলে. বথাক্রমে বিজয়ের 

পক্ষে অর্থাৎ ত্রাঙ্মণের গক্ষে হোমের চতুপ্৭, ক্ষত্রিয়ের পক্ষে ষড় গুণ এবং বৈষের পক্ষে 

অষ্টগুণ জপ করাই বিধি। ১*৫। কেহ কেহ এইরূপ বলিয়! থাকেন যে, হোমে অক্ষম 
হইলে ব্রাহ্মণের! দ্বিগুণ জপ এবং ইতরবর্ণের! জিগুণাদি জপ করিবে অর্থাৎ ক্ষত্রিয়ের ত্রিুণ, 

_ বৈশ্তের চতুগ্ুণ এবং শৃত্রের পক্ষে পঞ্চগুণ কর্তব্য | ১*৫। 

অনন্তর জপসংখ্যার.নি্নম.বিবৃত হইতেছে । _ত্তিবর্ণ অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষয় ও ইারা 
হোঁমরহিত হইলে '( হোম ন| করিলে) হোমসংখ্যার সদৃশ জপ করিবে। উহাদিগের নারী- 

এ জাতিরাঞহোমরহিতের নিদাহসারে জগ করিবে ।১৭৭। স্বামী প্রত) বা ু কুর সী কর্তৃক রিহ্তি 



১১০৬ ীক্ীহরিভক্তিবিলাপঃ | [ ১৭৭ বিলীসঃ। 

্বামিগ্রিয়া জপো! যণ্চ শুত্রন্ত বিহিতঃ স হি। এবম্রাদশার্ণস্ত মন্ত্র জগ্যোহযুতঘয়ম্ 1১০৮ 

তথা চ সারদায়াম্। -- 

মন্ত্রমেনং ষথান্তায়মযুতদ্বিতয়ং পঠে। জুহুয়াদরুণাভোজৈস্তদ্বশ!ংশং সমাহিতঃ। 
প্রপঞ্সারেহপি।-- 

জপঃ শ্যাদসমর্থস্ত অযুতদ্বিতয়াবধিঃ ॥ ইতি ॥ ১০৯ ॥ 

শ্রীমৎসনৎকুমারাদি-প্রোক্তস্ত ত্বসারতঃ | মজ্্ং ফলবিশেষায় জপেল্লক্ষচতুষ্টয়ম্ ॥ 

তথ। চ সনৎকুমারকরে | - 
উক্তং লক্ষং কতযুগে ত্রেতায়াং তু ঘয়ং স্থৃতম্। লক্ষত্রয়ং বাপরে চ চতুলক্ষং কলো যুগে 8১১০ 
ব্রলোক্াসম্মোহনতন্ত্রে চ।- বেদলক্ষং জপেন্চনুম্॥ ইতি ॥ 
অতএবোক্তম্।__ 

. ষন্মিং্চ নিগদেনৈব জপসংখ্যা বিধীয়তে ॥ তত্র সর্বত্র মনত্রাণাং সংখ্যাবৃদ্ধিযুগক্রমাঁৎ। 
কল্পোক্তৈব কৃতে সংখ্যা ত্রেতায়াং দ্বিগুণা স্থৃতা। 
হাপরে ত্রিগুণা জেয়া কলৌ সংখ্যা চতুগ্ণা ॥ ১১১ ॥ 

স্বামী ভর্তা গুরুর্বা ত্য স্থি। যো জপঃ স এন শূত্রস্য বিহিত আচার্ষ্ৈঃ। তথ। চ ক্রম- 
দীপিকায়াং ।--যং বর্ণমাশ্রিতো যঃ শুত্র; সচ তদ্বর্ণবিহিতম্। বিদ্রধীত জং বিধিবচ্ছদ্ধবাবান্ 

ভক্তিপরো। নম্রতন্রিতি। এবং বর্ণাদিভেদেন জপসংখ্যাভেদং লিখিত্বেদানীং পৌরশ্চরণিকমুল- 
মন্ত্রজপ-নিয়মং লিখতি এবমিতি। লিখিত-সংখ্য-ভেদেন। অযৃতদ্বয়ং বিংশতি-সহশ্রাণি। 
তথ। চ ক্রেমদীপিকায়াম্।-_-প্রজপেদযুতচতুক্ষং দশাক্ষরং মনগবরং ক্রমশঃ। অষ্টাদশাক্ষরঞ্চে- 
দযুতঘয়মিতাদীরিতা! মংখ্যেতি॥ অত্র চ ক্রমশ ইতি তত্রোক্রেঘত্রিশৃঙ্গাদযইস্থানেষু ক্রমা- 

গপেদিত্যর্থঃ । তত্র চ প্রতিস্থানমযুতদ্বয়ং জপেদিতি ন মন্তব্য, কিন্তু তজ্জ তত্রাপ্রিশৃঙ্গা দিক্রমেণ 

তথা জপ্তব্যং যথা সর্ববন্ধ কতেন তঞ্খপেনাযুতদ্বয়সংখ্য। স্তাৎ, অন্তথাষ্টস্থানেষু প্রত্যেক মযুতহয়- 
জপেন ষোড়শাযুতজপঃ শ্যাৎ্॥ স চ সারদাদি-মুলগ্রস্থোক্েন বিরুধ্যত ইতি দিক্ ॥ ১০৮| 

অতএব সারদাছ্যুক্তং লিখতি মন্ত্রমিতি, সার্ধেন ॥ ১০৯ ॥ এবং মহামস্ত্রর্তান্তাযুতদয়েনৈব 
পুরশ্চরণ-সিদ্ধির্ভবেদেব, তথাপি ফলবিশেধার্থমধিকীধিকমপি জপেদিতি লিখতি প্মদিত্য।দিনা 
পঞ্চবমিত্যন্তেন ৷ মন্রষ্টাদশাক্ষরং ॥ ১১* ॥ নিগদেন সাক্ষাদুক্্যা। এতচ্চ সত্যযুগোক্ত- 
মেব জেয়ম্॥ ১১১ ॥ সদ্যোংচিরাদেব ফলবিশের্ষলিদ্ধাথং। বাশবে!। লক্ষচতুষ্টয়াপেক্ষয়া 

সংখ্যাহুসারেই শৃদ্রেরা জপ করিবে। এইরূপে অষ্টাদশক্ষর মন্ত্র বিংশতিসহম্র জপ করিবে ।১০৮। 
সারদাগ্রন্থে লিধিত জাছে, এই মন্ত্র বিধানে অধুতদ্বয় জপ করিতে হয় এবং সমাহিত হইয়া 
তদ্দশাংশসংখ্যায় রক্তপল্স দ্বার! হোম করিবে। গ্রপঞ্চদারে লিখিত আছে, অক্ষমের পক্ষে 

অধুতদবয় জপই প্রশস্ত । ১০৯। প্রীমংসনৎকুমার প্রভৃতির উক্তি অঙ্থসারে ফলবিশেষলাভাখ 
চতুর্লক্ষ জপ করিবে। সনৎকুষারকল্পে লিখিত আছে, ক্ৃতযুগে এক লক্ষ, অ্রেতায় দ্িলক্গ, 
দ্বাপরে লক্ষত্্য় এবং কলিধুগে চতুলক্ষ জপই নির্দিষ্ট আছে। ১১*। অলোক্যসন্মোহনত্তে 



১৭শ বিলাস] ক্ীত্ীহরিভভ্িবিলাসঃ । ১১০৭ 
সদ্যঃ ফলবিশেষার্থ, জপেঘ্ব! লক্ষপঞ্চকম্॥ হোমং কুর্য্যাত্তন্মশংশং বিধিনা লিখিতেন হি 1১১১। 

কেচিচ্চ পুর্ববসেবাখাযত শুদ্ধযর্থ, তজ্জপং পুরঃ। অযৃতদ্বয়মস্তে চ মন্ন্তে লক্ষপঞ্চকম্॥ ১১৩॥ 
অস্তে মহোংসবং কুর্ববন্ রুষ্ণং ভক্ত্যার্চয়েন্মহৎ | 

গুরুং সম্তোষয়েছি প্রান ভোজয়েৎ গ্রীণয়েৎ পরান্॥ ১১৪ ॥ ০ 
স্পা স্পা শ্পীশসি। শী সপ প 

বিকল্পে লক্ষপঞ্চকং জপেহ। তশ্ত লক্ষচতুষ্টন্য লক্ষপঞ্চ কপ্যাপি দশানাসংশানামেকমশলি ংশং লিখি- 

তেন কৃর্্যত্রক্তান্ব,টগরিত্য' 'দ্িবিধিনৈব কৃর্ধযাৎ ' তত্র লক্ষচতুষ্টয়ে চত্বাবিংশং-সহত্রাণি লক্ষপঞ্চকে 

চার্ধলক্ষমি'তি ॥ তথাচ ক্রমদীপিকায়াম্। _যুগলশুষিরবর্ণং চেন্নুং পঞ্চলক্ষং, প্রজপতু জুহুয়াচ্চ 
প্রোক্তকৃপ্তার্ঘলক্ষমিতি। অন্তার্থ:।-__যুগ্লশুধিরবর্ণং অষ্টাদশাক্ষরং মন্ত্র যদি জপেখ্, তদা লক্ষ- 

পঞ্চকং জপতু । পূর্ববোক্তবিধিন৷ অন্ধনক্ষং জুনুম়াচ্চ হোমস্য জপদশাংশকাহাদিতি ॥ ১১২। 
ত্ৈব সন্তঃ ফলবিশেষাপেক্ষয়া মতান্তরং লিখতি কেচিচ্চেতি। অযূতদ্বয়ং পিখিতমূ | তত 

বাষ্ট।দশাক্ষরমন্্ন্ত জগং শুদ্ধয্থং মন্তরাদিশুদ্ধয়ে পুনঃ পুরশ্চরণাদৌ মন্বন্তে। অতঃ পূর্ববসেবে- 

ত্যাখ্যা যন্ত তম্। অস্তে চ তৎসমাধ্ৌ লক্ষপঞ্চকং মন্যন্তে। তথ! চ ক্রমদীপিকায়াম্।-__ 

এবফৈযামশক্কৌ গদিতমিহ ময়া। পুর্ববসেবাবিধানম্। কিঞ্চ। নিতে ংম্মিন্ পুনশ্চ প্রজপতু 
বিধিবৎ নিদ্ধয়ে নাধকেশ ইত্যাদি । অগ্তার্থঃ। অশকতো পূর্ব্া ্াত্রিশৃঙ্গাগষস্থানগমনাসামর্থে 

তথ! তত্র তত্র ক্রমেণোক্ত-শাকান্থষ্টাহারামামথ্যে চ এষা মন্রিশৃঙ্গাগ্ঘটস্থানানাং মধ্যে একং স্থানং। 

তথ। শাকান্ষ্টবিধাহারেঘে কমাহারমাশ্রিত্য জপং কুর্যযাৎ। অনেন চ প্রকারেণ ইহ গ্রন্থে 

প্রকারবিশেষেণ ব৷ পুর্বসেবাভিধানং পুরশ্চরণকণ্ । যঞ্ঝ। পুর্বসেবেতি নাম বিধানং 

ময়োক্তমূ। অন্মিন্ পূর্ববসেবাধ্যকর্্ণি নির্বৃতে সমাপ্চে সতি দি্ছয়ে বিশিষ্টফলসিদ্ধার্থং পুনঃ 
গ্রজপতু - পুরশ্চরণজপবিশেষং করোতু। তচ্চ যুগলশুষিরবর্ণমিত্যার্দি বক্ষ্যমাণং লিখিত- 

মেবেতি ॥ ১১৩ ॥ এবং পুরশ্চরণে সম্পূণণে চ কৃত্যং লিখতি অন্ত ইতি। যথালিখিত- 

জপসমাগ্চে৷ সত্যাম্। মহদ্যথা স্তাতথা। পরান্ ছুঃখিতান্ দীনান্। তে চাগ্রে লেখণশ্চ 
দীনাদ্বেত্যাদিনা £ ১১৪ ॥ এবং তর্পণার্দিনিয়মং বিনাপি কেবল-হোনসহিতেন হোমাশকো 

চ চতুগুণাদিনা জপেনৈব পুরশ্চরণসিদ্িঃ সাদিতি কেষাঞ্িং প্রামাণিকানামাচারধ্যাণাং মত" 

লিখিত আছে, চারিলক্ষ পরপই কর্তব্য 3 স্ৃতরাং কথিত আছে যে, যেখানে সাক্ষাং উক্তিতে 

জপনংখ্যার বিবি আছে, তথায় যুগক্রমে মন্ত্রংখ্যা বৃদ্ধি পায়। প্রথমে সত্যযুগে এক গুণ) 

ত্রেতায় ছুই গুণ, দ্বাপরে তিন গুণ এবং কলিতে চারি গুণ সংখ্যা বৃদ্ধিতে জপ কর্তব্য 

জানিবে । ১১১। আগ কোন ফলবিশেষ-সিদ্ধির অভিলাষ হইলে পাঁচলক্ষ জপ করিবে। 

পূর্বোক্ত নিয়মে এ জপের দশাংশ সংখ্যায় হোম করিতে হয়। ১১২। কেহ কেহ অষ্টাদশার্ণ- 

মন্ত্রের জপনিদ্ধ্যর্থ পুরশ্চরণের পূর্বে পূর্বসেবাখ্য-নামক অধুতঘয় ও শেষে পঞ্চলক্ষ জপের 

ব্যবস্থা দিয়া থাকেন। ১১৩। অস্তে (ধথাবিহিত মন্ত্রজপাবসানে ) ভক্তিমান্ হইয়া! শ্ীহরির মহা- 

পুজা সাধন করিবে। তদনত্তর গুরুদেবের গ্রীতিবিধানপূর্ববক দ্বিজাতিগণকে আহার করাইতে 

হয় এবং অ্ঠান্ত বাঞ্ির ( ছুঃঘিত দীনব্যজিগণের-) তৃপ্তি বিধান করিবে। ১১৪.। হুধীগণ 



১১৩৮ ভ্ীশ্রীহরিতক্তিবিল/সঃ | [ ১৭শ বিলাসঃ। 

পুরশ্চরণমেবং হি সিধ্যেদিতি মতং বুধৈঃ | তথাপি কুর্ঘযাৎ পূর্বেষাং সন্মত্তং তর্পণাদিকম্ ॥১১৫ 
ব্ৈলোক্যদংমোহনতন্ত্ে | জথ তর্গপা'দি। 

অথটররুণাভোজৈর্মধুরাকৈর্শাংশতঃ। পায়সেন স্বতাক্তেন তিলৈরারপ্যকৈশ্চ বা। 
জুহয়াতন্দশাংশেন তর্পয়েচ্ছ-্ধবারিণ|। বিপ্রাংস্চ ভোঙয়েৎ পণ্চাদগরং সম্তোষয়েততঃ ॥ 

অন্যন্ধ চ।-_ 
হোমাদদশাংশতঃ কুরধ্যাতর্পণং দেবতামুখে। তর্পনস্ত দশাংশেন মার্জয়েদাতমুর্ধানি। 

মান্নন্ত দশাংশেন কুর্যযা্ াঙধণতোজনম্ ॥ 

অথ তত্র তর্পণম্। 

তর্য়েচ্চ বিধানেন কৃষ্ণ শুদ্ধবারিণা। পুষ্পাক্ষতাদিযুক্তেন জলে সংজপায পূর্বববৎ ॥ ১১৬॥ 
অথ মার্ভনম্। 

তোয়ৈরঞলিনা! শুদ্ধৈরভি ফেঞেৎ স্বমর্ধনি। দশাংশং দেবতাবৃদ্ধা৷ তর্পণন্ত ততঃ পরম্॥ ১১৭ 

মঙ্গীঃত্য বহুলসাধুকুলপন্ম ত-তর্পণ[দিশিক্মঞ*্ লিখছি পুর ইতি। এবং লিখিত প্রকারেণৈব। 
পুর্ববেষাং পুরাতনানাং সাধুজনানাম্ ॥ .১৫ ॥ 

পুর্বববর্দিতি পূর্ববং প্রাতঃম্নানে যখ। লিখিতং তথেত্যর্থ; ॥ ১১৬ ॥ 
দ্বেবতাবুদ্ধে।তি নিজে্টদেবে স্বাত্মানং মমপ্েতাথঃ ॥ ১১৭ ॥ 

এইক্প মত প্রকাশ করেন যে, এইরূপ পুরশ্চরণ করিলেই মন্ত্রসিদ্ধি হইয়া থাকে। এইক্পে 
মস্্সিদ্ধি হইলেও প্রাচীন সাধুগণের মতীমুসারে তর্পণাদি করিতে হয়। ১১৫। 

অনস্তর তর্পণাদি বিবৃত হইতেছে ।__ব্রেলোক্য-সম্মোহনতন্ত্রে লিখিত আছে, মধুমিশ্রিত 

. অথঞ্র রক্তোৎপল কিংব। সথবত পায়স অথব। আরণ্যতিল দ্বারা জপের দশাংশ হোম; পবিত্র 

সলিল দ্বারা তন্দশাংশ তর্পন, ও তর্পণের দশাংশ ব্রাহ্মণভোজন করাইয়া পরে গুরুদেবের তৃষ্টি 

বিধান করিতে হয় । স্থানাস্তরেও লিখিত আছে যে, দেবতার মুখে হোমের দশাংশসংখ্যায় তর্পণ 

করিবে, স্বীয় শিরোদেশে তর্পণের দশাংশ মার্জন করিবে এবং মাঞ্ধনের দশাংশসংখ্যায় বি গ্র- 

ভোজন করাইতে হয়। 
তন্মধ্যে তর্পণ কথিত হইতেছে ।-_- ইতিপূর্বে গ্রাতঃ্নান-প্রকরণে যাহা প্রকাশিত হছে 

সেই বিধানে জলে মন্ত্র জপ করিচ্ছে হয় এবং পুষ্প ও অক্ষতাদিসমদ্থিত পবিত্র জল দ্বারা 

জীকষের উদ্দেশে তর্পণ করিবে। ১১৬। 

অস্তর মার্জন।-_আপনাফে দেবজ্ঞানে অগ্রলিতে বারি গ্রহণ পূর্ব তন্বার! তর্পণের 

ঈ্শাংশসংখ্যায় আপনার শিরঃপ্রদেশ সেচন করিবে। ১১৭। 

অতঃপর ্রাঙ্ষণ-ভোজন।--ইষ্টদেবজ্ঞানে পাদ্যারঘ্য প্রভৃতি দিয়া ছিজাতিগণের অর্চনা 
করিতে হয় এবং ভক্তিসহকারে তাহাদিগকে নানারস-বিশিষ্ট ক্প ভোজন করাইবে। আরও 
লিখিত আছে, যত দিন সংখ্যা পূর্ণ না হয়, ততদিন প্রতাহ এইন্ধপ করিতে হয়। সংখ্য। পুর্ণ 

হইলে মহাপৃজ। সমাধান পূর্বক গন্ধ, মাল্য, বসন, তক্ষ্য, ভোজ্য ওরক্ষিণ। ায়া ছিজাভিগঙ্র তুটি 



১৭শ বিলাসঃ | ] জী হীহরিভক্তিবিলানঃ | ১১০৯ 

অথ ব্রাঙ্মণভোজনম্। 

পাদ্যার্ৈ/রর্চয়েদিইদেববুদ্ধা! হি ভূহ্থর/ন্। ভক্ষোর্নানা-রসোপেতৈতোপ্রয়েন্তক্তিভাবিতঃ | 
কিঞ্চ।-_ 

এবং প্রতিদিনং কুরধ্যাদঘাবৎ মংখ্যা। প্রপূর্য্যতে । তদন্তে মহতীং পুঙ্জাং কুর্য/দ্িগ্রাংস্চ তোবয়েং। 

গঞ্ধমাল্যাম্বরৈশ্চৈব ভক্ষ্যাভোজৈ]ঃ নদক্ষিণৈ: ৷ দীনান্ধকপণানাথান্ প্রীণয়েন্তোজনাদিনা ॥ 
গোভূহিরপ্যবস্াস্তৈঃ সম্পৃজা গুরুমাত্মনঃ। মিষ্টানং বদ্ধুভিঃ সার্দং ভূপ্ধীতোংসাহপূর্ববকম্ ॥১১৮] 
কেচিজ্জপাদ্দশাংশং হি মন্থাস্তে তর্পণং বুধাঃ। অপেক্ষ্যাহন্যো বিশেযো হত্র জ্ঞেয়োহন্থ গ্রন্থ তঃ সচ ॥১১৯ 

উক্তঞ ।- অথ তত্র রিজপুরণম্। 

যদ্ঘদন্ং বিহীয়েত তংসংখ্যা-দ্বিগুণে। জপঃ। সাঞগগতাসিদ্্ কর্বব্যন্তচ্চাশক্তা! ন ভক্তিতঃ ৪১২৭॥ 
সর্বথ। ভোজয়েঘি প্রান্ ক্ষতসাঙ্গত্বহেতবে। বিপ্রারাধনমাত্রেণ ব্যঙ্গং সাঁগৰমাপু-ম্বাং ॥ ১২১৪ 

শপে, স 

এবং তর্পণার্দিকং হোমবত্বাবৎ প্রতিদিনং কু্ধ্যাৎ, যাবজ্জপোক্তসংখ্য।-পুর্ির্ভবতি। 
তদন্তে সংখ্যাপূর্তো চ সত্য।ম্॥ ১১৮॥ হইবমদশাংশং ত্পণং লিখিতং, তত্র মতাত্তরং লিখতি 
কেচিদিতি। নম্থ পুরশ্চরণকর্ত,ঃ সন্ধ্যাদিনময়ে কতমঃ কৃত্যবিশেষ ইত্যপেক্ষয়াং লিখতি 
অপেক্ষ্য ইতি ॥ অত্র পুরশ্চরণজপাদিবিধৌ যোইন্তে৷ বিশেষঃ কশ্চিবপেক্ষ্যঃ স্তাৎ, স চান্ক- 
গ্রন্থতঃ সারদাতিলকাদিপঞ্চরাত্রাদিশাস্ত্রেভ্যোংশি জ্ঞেয়ঃ | অত্র চ গ্রন্থবিস্তরভয়ান্ন বিস্তার্যয 
লিখিত ইতি ভাবঃ ॥ ১১৯ ॥ 

অঙ্গং তর্পণাদি। তন্ত অঙ্গন্ত সংখ্যায় দ্বিগুণঃ সাঙ্গনা পুরশ্চরণন্য পিদ্ধার্থ, জপঃ কর্তব্যঃ | 
তচ্চ দ্বিগুণজপকরণং তত্র ততরাশক্ত্যৈব নচ ভক্তিতঃ | ভক্ত] চ প্রযত্বতঃ সর্ববমন্ষ্ঠেয়মেবেত্যর্থঃ। 
শক্তিত ইতি পাঠেংপি শক! সত্যাঁং মুখাকল্পতর্রণাদিপরিত্যাগেন গৌণকল্পে গ্রবৃত্বেরগ্রে 
দোষোক্ত্য। প্রযত্বতো! মুখ্যকল্পেন সাঙ্গং কৃর্ধ্য।দেবেতার্থঃ 1১২০॥ নম রিক্তনিবারণাথং জপাশক্ত্যা 
কিং কাধ্যং তত্রাহ সর্বথেতি। ব্যঙ্গপাঙ্গতার্থং সদাঃফলবিশেষসিদ্ধ্যর্থমেবেত্যা দিসর্বব গ্রকারেণ 

বিধান করিবে। তদনস্তর দীন, অন্ধ, কূপণ ও অনাথগণকেও আহারাদি ছার! তৃথ্ধ করিবে। 
তৎপরে গো, ভূমি, কাঞ্চন ও বসনাদি দ্বার! স্বীয় প্রীগ্তরুর অর্চন! পূর্বক সোৎসাহে বন্ধুজনের 
সহিত মিষ্টান়্ আহার করিবে । ১১৮| কেহ কেহ এইক্প বলেন যে, জপের দ্শাংশ তর্পণ 
হয়। এই পুর্রশ্চরণসন্বন্ধে কিছু অপেক্ষ্য হইলে ( বিশেষ কিছু জানিতে হইলে ) সারদাতিলক 
ও পঞ্চরাত্াদি গ্রন্থ হইতে তাহা বিদিত হইবে। ১১৯। 

অনন্তর পুরশ্চরণবিষয়ে রিক্ত ( অভাব ) পুরণ কথিত হইতেছে ।--কথিত আছে যে, অন্- 
. মতানিবন্ধন তর্পণাদ্ির কোন অঙ্গ হীন হইলে সম্পূর্ণভাসিদ্ধ্যর্থ সেই সেই অঙ্গ-সংখ্যার দিগুণ জগ 
করিতে হয়, তক্তিমান্ হুইয়! পুনরায় সমন্তের অনুষ্ঠান করিবার আবশ্তক্করে না। ১২০ । যিনি 
জগে অক্ষম, অভাবপুরণার্থ ভক্ষ্াভোজ্যাদি ছার! সর্ধ্বথা তিনি ত্রাঙ্ষণভেজন করাইবেন। বে 
যে অঙ্ষ“্হীন থাকে, ছ্িজাতিগণের আরাধন! করিলে তাহা! পরিপূর্ণ হয়। ১২১। স্থানাস্তরেও 



১১১৩ শ্ীস্রীরিভক্তিবিলাসঃ। | [১৭শ বিলাদঃ। 

অন্তত্রচ।-_- 
যদযদক্গং বিহীয়েত জপ্তদ্দি গুণে। মতঃ। তাবৎ পুষ্প প্রদানং ব| ভাবতী বা! নমন্তিয়! ॥ ১২২। 

'অথ সংক্ষিগুপুরশ্চরণম। 

তছুক্তম্।_ 
পৃজাং বিস্তরতঃ কর্তৃং যো৷ ন শরোোতি সাঁধকঃ। স বিনাঙ্গেভ্্বজাদ্যৈঃ পৃজয়েদিষ্দেবতাম্।১২৩। 

অথব! দেবত।মাত্রং ধ্যাত্বা সম্যক প্রপৃজয়েৎ। অথব! মাননীং কৃুর্্যাৎ পুজামায্মার্পণাবধি॥ ২৭ 

অথবা! কেবলা পৃজা।ং বাহাং কুর্্যা ঘিচক্ষণঃ | 

সম্পৃজ্যেবং জপৎ কু্ধ্যাক্স মন্ত্র কেবনং জপেৎ ॥ ১২৫ ॥ 

পূ্বপূর্বন্থ চাশক্তাবুত্তরোত্তরমাঁচরেৎ। প্রতুঃ প্রথমকল্নস্ত যোহন্কল্পেন বর্ধয়েং। 

ন সাম্পরায়িকং তশ্য হুর্্মতের্জারতে ফলম্ ॥ ১২৬ 

অথবান্তপ্রকারেণ পুরশ্চরণমিষ্যতে । গ্রহণেহর্কগ্ত চেন্দোর্বা। শুচিঃ পূর্বমুপোধিতঃ ॥ ১২৭ ॥ 

নদ্যাং সমুদ্রগামিন্তাং নাভিমাত্রোদকে স্থিতঃ। গ্রহ্ণাদি-বিমুক্যন্তং জপেনসন্ত্রং সমাহিত: ॥ 

অমস্তরং দশা:শেন ক্রমান্ধোমার্দিকং চরেৎ। তাদস্তে মহতীং পৃ্জাং কৃর্য্যাত্বণক্ণভোজনম্॥ 

ততো মন্প্রসিদ্ধার্থং গুরুৎ সংপুজ্গা তোযন্বেখ। এব মন্ধবসিদ্ধিঃ ্যাং দেবত! চ প্রীদতি ॥ 

বিশেযতশ্চ ক্ষতম্ত ব্যঙ্গন্য সাঙ্গত্বহেতবে। যদ্ধা সর্বথেতি ভক্ষ্যভোজ্যাদি-নান(প্রকারেণে- 

ত্যর্থঃ ॥ ১২১ ॥ তত্রাপ্যশক্কে। লিখতি যদযদিঠি । নমন্ত্িয়। গ্রামঃ ॥ ১২২ ॥ 

অক্সাদ্যাবঞ্বৈর্বিন! নিজেই্টদেবনাত্রং পুজয়ে ॥ ১২৩ ॥ দেবতামাত্রং কেবলনিজেষ্টদেবমেব 

ধ্যাত ন তু তত্হুপাচারসমর্পণা দু হ'ত ত্বদ্ধ্যানং কৃত্বা ॥ ১২৪ || কেবলাং মানসিকপৃজা-ব্যতি- 

রিক্তাম ॥১২৫। প্রথমকন্পদয মুখ্যপক্ষস্য প্রতুন্তত্র সমর্থণ্চেৎ। অন্থকল্পেন গৌণপক্ষেণ বর্তয়েৎ 

করস ৪ । সাম্পরাগিকং পারলৌকি কম, |১২১। উল গ্রহণপূর্ববদিনে কভোপবাসঃ 

লিখিত আছ যে, যে যে অঙ্গ হীন হয়, তাহার ছিগুণ জপ ও হয় কিংবা ক 

মার্গণ অথবা তৎসংখ্যানুসারে প্রণাম করিবে। ১২২। 

অনন্তর সংক্ষিপ্ত গুরশ্চরণ বিবৃত হইতেছে ।--কথিহ আছে যে, সবিস্তার পৃ করিতে অক্ষম 

হইলে ইন্দ্র ও বস্জা্দি আবরণ-পৃ্ধ। না! করিয়া কেবলমাত্র ইঙ্টদেবের অর্চনা করিতে হয়।১২:। 

কিংব। দেবতামাত্রের চিন্তন পূর্বক সম্যক অর্চনা! করিবে অথব! আত্মার্পণ যাবৎ মানসী পৃজ। 

কর্তধা ।১২৪। কিংব। কেবল সাঙ্গ পৃঙ্। করাই স্থখী ব্যক্তির কর্তব্য । এইরূপে অর্চন! করিয়! জপ 

করিবে, কেবল মন্ত্রজপ নিবিদ্ধ।১২৫। পূর্ববূর্বের অপার্থ্স্থলে উত্তরোত্তর অনষ্েয়। প্রথম 

কল্পে (মৃখ্যকল্পে ) সক্ষম হইয়াও মকর ( গৌণকয়ে ) ক্রিগাহষ্টান করিলে সেই ছূর্বির 
পারধৌকিক ফল বিফল হইয়া! যায়।১২৬| কিংব| অন্তরূপে পুরশ্চরণ করিতে হয়--পবিঅভাবে 

উপবাস পূর্বক নৃত্য গ্রহণ ব। চট্জ গ্রহণে পুরশ্চরণ করিবে। ১২৭। গঞ্গাগর্ভে নাভিমা্সলিলে 

অবস্থান পূর্বক গ্রহণের প্রারভ হইতে মুক্তি.যাবৎ অবহিতভাবে মন্ত্র জগ ফরিবে। ল্তৎপরে 



১৫শ বিলাসঃ। পু শ্রিশ্ীহরিভক্তিবিলাসঃ ] ১১১৬ 

অথবান্প্রকারোংয়ং পৌরণ্চরণিকে বিধৌ। চন্্রহূর্ধেপরাগে তু ন্বাত্ব প্রন্তমানসঃ ॥ ১২৮। 

স্প্শাঘিমুক্তিপর্ধ্যন্তং জপেনস্ত্রং সমাহিত | সর্ব পূর্ববদেবাথ কুর্ধাান্ধোমাদি কং কৃতী ॥১২৯॥ 
অথব! দেবভারপং গুরুং ধ্যাত্বা প্রতোষয়েং। তসা চ্ছায়াঙ্লারী স্যান্তকিযুক্তেন চেতসা। 

গুরুমূলমিদং সর্ধবং তন্মান্লিত্যং গুরুৎ ভজেৎ। পুরশ্চরপহীনোহপি মন্ত্রী 1সধ্যেক্ন সংশয়ঃ ॥ 
তথ! চোক্তম |-৮ 

যথ! সিদ্ধরসম্পর্শাতাত্রং ভবতি কাঞ্চনম,। সম্লিধানাদগ,রোরেবং শিষ্যে। বিষুুময়ে। ভবেৎ॥১৩০। 
অথ তত্রৈব প্রকারাস্তরম্। 

গৌতমীয়ে ।-__ 
গবান্থগমনং কার্ধ/ং গোগ্রানং গো প্রদক্ষিণম.। নিত্যং ভাস প্রসন্নাঙ্থ গোপালোহপি প্রসীদতি। 

অথ নিদ্ধমন্তহ্য লক্ষণম্। 

উক্তঞ্চ বৌধায়নে ।-_সিদ্ধস্য ত্রীণি চিহ্নানি দাতা ভোক্তাপ্যযাচকঃ ॥ ১৩১ ॥ 

সিদ্ধমন্ত্রস্য তস্ত্রোক্তাঃ প্রবর্স্তেহত্র সিদ্ধয়ঃ ॥ ১৩২ ॥ 
স্্স্প্ীপ্পিস্পী শীলিশিসিল পিপি 

পূর্ববতে বিশেষঃ ॥ ১২৮ ॥ ম্পর্শাৎ গ্রাসমারভ্য ॥ ১২৯॥ কেবলশ-্্রীগুরু "সাদেনৈব পুরম্চরণ- 

সিদ্ধিঃ স্যা্দিতি প্রকীরাস্তরমাহ অথবেতি ভ্রিভিঃ ॥ ১০ ॥ 

দাতা ভোক্তাপি সন্। অযাঁচকঃ কমপি ন যাচত ইত্যর্থঃ ॥ ১৩১ ॥ 

ন চৈতন্মান্্রমেব, কিন্তু সর্বজ্ঞ হবাদিসিদ্ধয়োইপি ত্য স্থ্যরিত্যাহ সিঙ্কেতি। অন্ত অস্মিন্নে 

জপের দশাংশক্রমে হোমাদ্ির অনুষ্ঠান করিতে হইবে। তদনগ্র মহাপূজ। সমাধান পূর্বক 

ত্রাক্ষণগণকে ভোজন করাইবে। পরে মন্তরসিদ্ধার্থ শ্রীগ্ররুর অর্চনা করিয়া তাহার গ্রীতিধিধান 
করিবে। এইপ্রকার করিলে মন্ত্সিদ্ধি হয় ও দেবতা গ্রীতিলাভ করেন। অন্তরূপেও পুরশ্চরণ 
হইতে পারে। চিত্তসগ্যম করিয়া চন্্নূর্ধ্যগ্রহণে ম্লানান্তে অবহতভাবে গ্রহ্ণারস্ত হইতে মোক্ষ 

যাবৎ মন্ত্র জপ করাই কৃতী ব্যক্তির কর্চব্য এবং হোমাদি ক্রিয়াও পূুর্ববৎ নিষ্পাদন করিতে 

হইবে । ১২৮-১২৯। কিংবা গুরুদেবকে দেবজ্ঞানে চিন্তন পূর্ব্বক তাহার তুষ্টি সম্পাদন করিবে 
এবং ভক্তিমান্ হইয়! প্রপ্তরুর ছাস্বাগামী হইয়। থাকিবে। যাবতীয় কণ্দই গুরুমূলক ;স্থতরাং 
প্রত্যহ গুরুদেবের আরাধন! করিতে হয়। পুরশ্চরণাদিরহিত হইলেও একপক্রিয়! দ্বারা মন্্ী 

নিদ্ধিলাত করেন সন্দেহ নাই । এই বিষয়ে কথিত আছে যে, যেরূপ সিদ্ধ পারদ সংস্পর্শে তাত্র 

বরণ প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ গুরুসমীপে থাকিলেও শিষ্য বিষুময় হইগ্লা উঠে । ১৩০। 
প্রকারাস্তরে পুরস্চরণ।--গৌতমীয় তন্তে লিখিত আছে যে, প্রতাহ গবানুগমন, গোগ্রাসদান 

ও গোপ্রনক্ষিণ করিবে । গোগণ তুষ্ট হইলে শ্রীগোপালদেবও প্রীত থাকেন। 
নিদ্ধমন্ত্রের লক্ষণ।--বৌধায়নের উক্তি আছে যে, সিদ্ধমন্ত্রের তিনটা চিহ্ন ধিদিত থাক। আব- 

স্টক। যাহার মন্ত্সিন্ধ হইয়াছে, তিনি দাতা! ও ভোক্ত। হন এবং কোন ব্যক্তির নিকটেই কিছু- 
মানত প্রীর্ঘনা করেন না। ১৩১। আরও৪ লিখিত আছে, কেবল যে এরূপ হয়, তাহাও নহে; . 

যাহাকএন্্রসিক্ধি হইয়াছে, বর্ধমান শরীরেই ভাহার তন্তরকখিত নর্বাজতাদি সিদ্িসমূহ প্রবর্তিত -. 
3১89 



১১১২ শ্রী প্লহরিভক্তিবিলানঃ। [১৭৭ বিশাসং | 

নারদপঞ্চরাত্রে চ শ্রভগবতা 1. 

মস্ত্রারাধনসক্ুসা প্রথমং বৎসরত্রয়ম.॥ জায়স্তে বহবে বিস্বা নিয়মস্থ্স্য নারদ ॥ 

নোছেগং সাধকো যাতি কণ্মণা মনসা! যদি । তৃতীদ্বান্বৎসরদূর্াং রাজ।নশ্চ মহীতৃতঃ 

প্রীর্ঘয়স্তেহরোধেন গর্বিত অপি মানিনঃ ' গ্রসাদঃ ক্রিম্নতাং নাথ মমোদ্ধরণকারণম,॥ ১৩৩। 

প্রজলম্তং প্রপত্ন্তি ভেদরস! বিভবেন চ। অভত্তে মুনিশীর্দিল নিষ্টরং বক্ত,মক্ষমাঃ | 

নবমাদ্বংসরাদুর্ধং নানাশ্চর্্যাণি পশ্ঠতি। আত্মানন্দপ্রদান্তাশ্ড প্র হাক্ষেণ বহিত্তথা ॥ 
কিঞ্চ।-বলেন পরিপূর্ণশ্চ তেজসা ভাক্করোপমঃ॥ পৃর্ণেন্দুসদৃশঃ কান্ত 1 গমনে বিহগোপমঃ। 

স্বল্লাশনেইপাকশতা। বহুন। ন চ খিদ্যতে॥ ১৩৪ ॥ 

বিশ্ব ্রয্জোরথাল্লত্বং ভবেক্বিদ্রাজয়স্তণ1। জপধ্যানরতে। মৌন্ী ন খেদমধিগচ্ছতি ॥ 
বিন। ভোঞ্নপানাভ]াং পক্ষগাসাদিকং মুনে। ইতোবমাদিভিশ্চিছ্মহাবিন্ময়কারিভিঃ। 

প্রবৃত্তৈঃ সংপ্রবোদ্ধব্যং প্রসয়ো মন্বরাড়িতি॥ ন্প্রলাদজনিতং লিঙ্গ ন গুরোরিন! | 

প্রকাশনীয়ৎ বিপ্রেন্ত্র কম্তচিৎ সিদ্ধি মচ্ছতা! ॥ ১৩৫ ॥ 
”* ৩থ সিদ্ধমন্থকৃত্যম্। 

তষ্োক্তম্।- 

সিদ্ধমন্ত্রোপি নিত্যং হি ঞিসন্ধ।ং কুষঃমর্চয়েৎ। নিয়মেনৈকসদ্ব্যংব। জপেদষ্টোত্তরং তি 

লোকে দেহে বা॥ ১৬২ ॥ অনুরোধেন আশ্কুল্যেনৈব ও ্রার্থসন্তে ন্তে ॥১৩৩। বহন! অখনেন ॥১৩৪। 

লিঙ্গ চিহ্ধং ॥ ১৩৫ ॥ - 
শাপলা পাপী পপ রা সপ শপ মা রা সস শ আপনা 

হইয়! থাকে ।১৩২। নারদপঞ্চরাত্রে ভগবানের উক্তি আছে যে, হে দ্রেবর্ধে ! যে ব্যক্তি নিয়মবান্ 

হইয়া মন্ত্র সাধনে তৎপর হন, প্রথম বসরত্রয় তাহার ন।ন। বিশ্ব ঘটে | কি কর্মে কি মনে কোন- 

রূপে উদ্প্নি না হইলে তিনবৎসরান্তে গর্ধবিত ও মাননীয় নুপতিও তৎপ্রতি অনুকূল হইয়। আগমন 

পূর্বক প্রার্থন৷ করিয়। থাকেন যে, হে প্রভে1! আপনি মদীয় প রত্রাণার্থ প্রসন্ন হউন্। ১৩০। 

এন্সপ বলিবার কারণ এই যে, এঁ সাধককে সকলেই ভেজে ও বিভবে প্রদীপ্ত দর্শন করেন। 

অতএব হে যুনিপুঙ্গব! কেহই তাহাকে কঠোরবচন বলিতে সমর্থ হন না। এইক্ষপে নয় বর্ষ 

অতীত হইলে পর সাধক আশু বাহদেশেই আত্মানন্দপ্র্দ বিবিধ আশ্চর্য্য প্রত্যক্ষ কিয়! 
থাকেন। আরও লিখিত আছে, তিনি বলে পরিপূর্ণ, তেছ্জে আদি ভানদৃশ, কান্তিতে পুর্ণ- 
চন্দ্রবৎং ও গতিতে বিহ্ষসদৃশ হন। অল্লাহীর করিলেও তাহার দেহ কৃশ হয়না এবং 

ভূরিখ্রিমিত আহার করিলেও তিনি খেদান্বিত হন না। ১৩৪। তাহার মল-মুঅ অল্পপরি- 
মাণে নির্গত হয়, তিনি জিতনিদ্র হইর। থাকেন, সতত জপব্য।নপরায়ণ ও মৌণী হুন, কিছু- 
তেই খিক্ন হন না এবং তিনি পানাহার ব্যতীত এক পক্ষ বা এক মাস অতিবাহন করিতে 

সমর্থ হইয়া! থাকেন। হে খযে! এই সকল লিখিত বিম্ময়কর প্রবর্তমান চিহ্নসমূহ দ্বারা 
বিদিত হইবে যে, মন্ত্ররাঞ্জ নিদ্ধ হইয়াছে । হে দ্বিজসত্তম | সিদ্ধিকামী ব্যক্তি গুরু বাতীত 

অন্ত কাহারও নিকট মন্্রসিদ্ধি্বনিত চিহ্ন প্রবাশ করিবে না ॥ ১৩৫। ... ; : 75: . 



১৭ণ (বপাসঃ। ] ভ্রীঞ্হরিভক্তিবিলাসঃ। ১১১৩ 

অথ দিদ্ধলাধনোপাঘাঃ। 

অনুষিতো যথান্ত।রং যদি মন্ত্র ন সিধ্যতি। পুনস্তাবৎ প্রজপ্তব্যস্ততঃ দিদ্ধে।, ভবেং গ্বম্ ॥ 

পুনঃ সোহনুঠিতো মন্থো যদি সিছ্ধে। ন জায়তে। উপায়াস্তত্র কর্তধ্যাঃ সপ্ত পঙ্করভাষিতাঃ॥১৩৭॥ 

রুদ্রেণ দহনান্তং ষে কথিত। মগ্তরসন্ধয়ে। সপ্তে।পায়। ১ বুধৈজেযান্তেইন্যমন্ত্েমু সিদ্ধিদাঃ ॥ ১৩৮। 

শ্রীমদেগাপালমগ্োহয়ং নৈব কিঞ্চিদপেক্ষতে। হন্মাত্রম্পূক ফলতোব ম্পৃষ্টে। হি দহনো যথা॥১৩৯। 
অথ যন্ত্র | 

সনৎকুমারকল্ে ।-- 

অচ্চনার্থে মুনে বক্ষ্যে যন্ধং শ্রীকরমুত্তমম্। স্বগৃতে ব| বনে বাথ বিস্গোরাত্বতনেহথবা ॥১৪০। 

স্থানমেকান্তমাশ্রিত্য শোধয়েদেগা ময়া গুস। | তত্র সংস্থাপয়েৎ পীঠং ক্ষালিতং শুদ্ধবারিণ। ॥১৪১| 

একসন্ধাং বা অর্চয়েং। তত্র চাষ্টোত্তরশতবা তবারান্ ন্ নিদ্রমন্ত, জপেদি তার্ঘঃ ॥ ১৩৬ 1 

শঙ্করভাধিত।ঃ তচ্চ সর্বং শহ্করেপোদিতমি'ত যাবৎ ॥ ১১৭ ॥ দহনান্ত'মতি দ্রাবণমারভা দহ্- 

ন/বধি উপায়ং কুর্ধযাৎ।১৩৮॥ তে চোপায়! মন্ত্রাস্তরেঘেব, ন ত্বশ্মিন্ মোহনাখ্যাষ্টাদশাক্ষরমন্ত্র ইতি 

লিখতি শ্রামদিতি। কিঞ্িৎ সংঙ্কারাদিকম্। কিন্ত স্বন্মাত্রং স্পৃশতীতি তথ! সম্পপি ফলত্যেব। 

তত্র দৃষ্টান্তত্বেনারান্তরমুপন্তস্যতি স্পৃষ্টোহীতি । যথা কথপিৎ ম্পর্শমাত্রেণ দহনে। দহেদেব 

তচ্ছক্তেম্তথাত্বাদিতি ভাব: : এভচ্চ পূর্নং মাহা আলিখনে ব্যক্তীভূতমেবাস্তি 8 ১৩৯। 

শালগ্রামে মনৌ যন্ত্র ইত্যাদিন! পূর্ব পুক্জাগ্থানেযু বসত্রমূিখিতং । তনস্বং যন্ত্র আলিখ্ো- 
ত্যার্দিনা সাধাসাধনোপায়েষু চ যন্মুদ্দিষ্টং । অতোহপেক্ষিতং যন্ত্রনা লক্ষণং লিখন্ কেবলযন্ত্রধারণ- 

মান্রেণৈব সর্ধবসিদ্ধিঃ স্যাদিত্যন্তেন তদ্ধারণমাহাম্মাঞ্চ গ্রমাণয়ন্ লিখতি অগ্চনা ইত্যাদিন। 

যাবৎসমাপ্তি। মুনে হে শ্রীনারদ ! শ্রীকরং বিভূ তদম্পাদকং: : ১৪৩ । একাস্তং নিজ্জনং 1১৪১। 
সস্পররগএর 

অনস্তর সিদ্দমন্ ব্যক্তির কৃত্য কথিত হইতেছে।-__উক্ক মাছে ৫ যে, , সিদ্ম্্র ব্যক্তি প্রত প্রতাহ 
ত্রিসন্ধা! শ্রীহরির পুঙ্জা করিবেন কিংবা যথানিয়মে একসন্ধ্য/ শর্চনা ও এক শত 
অষ্টবার মন্ত্র জপ করিবেন। 

, অসিদ্ধব-সাধনোপায় অর্থাৎ সঞ্্রসিদ্ধি না হইলে তংসাধনোপায় বিবৃত হইতেছে ।--কথিত 

আছে যে, যথাযথ আচরণ পূর্বক মন্ত্রসিদ্ধি না হইলে পুনরায় ভ্ূপ করিতে হয়, তাহা হইলেই 

পিদ্ধ হইয়া থাকে সন্দেহ নাই। পুনরনুষ্ঠান দ্বারাও সিদ্ধ ন! হলে শিবোক্ত সাতটা উপায় 

অবলম্বন করিবে! ১৩৭। মন্ত্রসিদ্ধিবিষয়ে ভ্রাবণা্দ সপ্তবিধ উপায় মহ্শ্বর কর্তৃক উক্ত হই 

য়াছে, সুধী ব্যক্তি অন্ত" মন্ত্রমূত সম্বন্ধেই তৎসমস্ত সিষ্চিপ্রদ জানিবেন। ১৪৮॥ এই শ্রীমান্ 
গ্রোগালমন্ত্র অন্ত কিছুরই অপেক্ষ1 রাখেন না, বহ্ছি যেমন স্পর্শমাত্র দর্থ করেন, লেইরপ 
কেবলমাঞ্জ হংগ্রদেশে ম্পৃষ্ট হইলেই ইহা ফলিত হইয়! থাকেন। ১৫৯। 

জনস্তর যন্ত্র কথিত হইতেছে ।--সনৎকুমারকল্লে লিখিত আছে, হে দেবর্ষে! পুজার্থ উৎ- 
রুষ্ট বিভৃতিসাধক যন্ব কীর্ভন করিতেছি। ন্বীয় গৃহে বা অরণ্যে কিংবা! বিষুমদদিরে নির্জনস্থল 
অবন্বন-পূর্ধ্বক গোময়া্িত সলিল দ্বারা শোপন করত তাহাতে শুদ্ধজল-ধোঁত পীঠ স্থাপন 

করিবৈ্১৪$1 গন্ধপন্ধ তারা অটটদলকমল অঙ্কন-পূর্বক তৎকর্ণিকায় অগ্রি-পুটিত ও জ্িকো+. 



১১১৪ উীক্্রীহরিভক্তিবিলা সঃ [ ১৭শ বিলাসঃ। 

বিলিখা গন্ধপক্ষেন লিখেদষ্টদলাঘজম্। কর্ণিকায়াং লিখে্বহিপুটিতং মগুলঘয়মূ। 

তন্ত মধ্যে লিখেথীজং সাধ্যাখ্যং কামসংযুতম্। ততঃ শিক্টের্মনোরৈস্তং ক।মং বেইয়েৎ স্থধীঃ 0১৪২ 

শ্রিয়ং ষট কোণকোণেষু এজ্জনৈর্ধ তবামুষু। আলিখ্য চ লিখেন্মায়াং বহিবারুণশুলিযু। 

মন্ত্র ড়ক্ষরং তত্র বিলিখেৎ ফটস্থু সন্ধিযু। অক্ষরৈঃ কামগায়ত্রা। বেষ্টয়েৎ কেশরং স্থ্ধীঃ। 

কামমালা-মনোর্বরণান্ দলেৎর্টন্থ মনত্রবিৎ। লিখেদগ হাঞনৈর্ব্ৈর্মাতৃকাং তথ্হিম্ঠসেধ। 

তূঁবিস্বধঃ পিখেৰাস্ে শ্রীমায়াং দিখিদিক্ষ চ। এবং যন্ত্ং সমালিখ্য জাতরূপময়ে পটে। 

রাজতে তাত্রপষ্টে ব। ভূর্জে ক্ষৌমময়েহপি ঝ1। স্ক্সতন্তপটে বাপি প্রতিষ্ঠাপ্য মমীরণস্। 

হত্ব। সহত্রমাজোন মন্ত্রম্পা তপূর্ববকম্। অর্চযিত্বাধুতং জণ্তু| ধারয়েদ্যদ্রমুত্ত মম্। 

ত্রৈলোঁক্ষ্যমাপ্রেততি দেবৈরপি স্থপৃজিতম্। আকর্ষণং স্থরস্্রীণাং নাগলোকনিবাসিনাম্। 

পিশাচষক্ষরক্ষাংসি ক্র রভূতগণাশ্চ ষে। ছষ্টদ্পাদয়ঃ সত্ব! হুপসপ্ন্তি দূরতঃ। 

বহিগুটিতং মগ্ডরঘ্ং ঘট কোণমিত্যর্থ:; অগ্রে কো ণেঘিত্যুক্তেঃ। তথ চ ক্রমদীপিকায়।ং। - 

কর্ণিকায়াস্ত যটকোণং ু সাধ্যং তত্র তন্মস্থমিতি। কামং কামবীজং । শিষ্টেঃ অবশিষ্েঃ সপ্তদশভি- 

বর্ণৈঃ। তথা চ ক্রমদীপিকায়াং।-শিট্েম্ব সগ্রদশভিরক্ষরৈর্বে ইয়ে ম্মরমিতি ॥ ১৪২ ॥ ষট 

কোণস্ত তন্ত কোণেষু এক্জাদিষু ্ রিয়ং লক্্মীবীজম্ আলিথ্য বহ্ািকোণেযু ভরিষু মায়াং তৃবনেশ্বরী- 

বীজং লিখেখ। তথা চক্রমদীপিকায়াং।-_গ্রাগ্রক্ষোহনিলকোণেযু শ্রিয়ং শিষ্টেষু সন্মখ্থিতি। 

তত্র ঘট কোণে বহির্ষে ষট ন্ধয়ন্তেষু ষড়ক্ষরং মন্ত্রং লিখেং ॥ একৈকম্সিন্ স্চ!৷ একৈকাক্ষরং 

লিখেদিত্যর্থঃ | ষড়ক্ষরশ্চাত্র কামবীজেন সহিতশ্চতুর্থান্তে। নত্যত্তশ্চ কামগায়ক্্যাশ্ততুর্ব্িশতিভি- 

- বক্ষরৈঃ প্রত্যেকং কেশরমক্ষরত্রয়মিত্যেবমষ্দলকমলস্য কেশরাষ্টকং বেষটয়েদিত্যর্থ:। তথা চ 

ক্রমধীপিকায়াং ।__যড়ক্ষরং সন্ধিযু চ কেশরেযু ত্রিশস্তিশঃ। বিলিখেৎ ম্মরগায়ত্রীমিতি। 
কাধমালামস্ন্ত বর্ণানষ্টচত্বারিংশনক্ষ রাণি প্রত কদলং ঘট, বর্ণানিতোবম্দলেযু লিখে । তথা 

পুটিত মণ্ডলঘ্য় 'যটকোণ) লিখিবে। তন্মধ্যে সর্ববকাধ্যের কারণস্বরূপ গর্ভিত সাধ্যমন্ত্রসমন্বত 

কামবীজ অঙ্কন করিতে হয়। এ কোণের মধ্যে সাধ্যনাম (ক্লীং কষ্চায় নমঃ এই ছয়টা) 
বর্ণ ধিখিবে। তৎপরে ম্বুদ্ধি ব্যক্তি অষ্টাদশার্ণ মন্ত্রের অবশিষ্ট সপ্তদপাক্ষর ছার! এ কামবীজকে 

বেষ্টন করিবে। ১৪২। তংপরে উক্ত ষট কোণের পূর্ব, নৈখত ও বায়ুকোণে লক্ষাবীজ (শর) 

এবং অগ্নিকোণ, পশ্চিম ও ঈশানদিগ ভাগে মারাবীজ (হ্ীঁ) লিখিতে হইবে। সন্ধিঘটকে 

ষড়ক্ষর মন্ত্র (রীং কুষ্ণায় নমঃ ) লিখিতে হইবে। সুবুদ্ধি ব্যক্তি কামগায়মীর চতুর্বিংশতিবর্ণ 

ঘর! কৈশর বেষ্টন করি! দিবেন। ম্ত্রবিদ জন উৎকষ্ট গৃহাঞ্জন ( একপ্রকার মসী ) দ্বার! অষ্ট 
দলে ছয় ছয়টা বর্ণ করিয়া কামকলার অইচঙ্জারিংশদ্র্ণ লিখিবেন। তঙ্হির্দেশে বিন্ুসমন্থিত 

একপঞ্চাশৎ-সংখ্য মাতৃকাবর্ণ লিখিতে হয়। তাহার বহির্ভাগে সর্বাদিকে ভৃবিষ্ব ( ভূষণল) 

. এবং তহহির্ভাগে প্রীবীন্স (শ্' ) আর বিদ্দিকে (অগ্ত্যাদি চারি কোণে) মায়াবী (ভ্রী) 

লিখিবেন। এইকপ সুবর্ময়, রৌপ্ময্, তাম্রময়, ভূর্জময়, ক্ষৌমময় বা কুক্ছ-ত্তয়য় পটে 

মন্ত্র লিখিয়! তাহার প্রাণপ্রতিটা! 'করিবে। তৎপরে মন্তসম্পাত করত সহ দ্বিতহোম 



১৭শ বিলাসঃ।] শীখহরিভভিবিলানঃ। ১৬১৫ 

য্রাজধরং দৃষ্ট। বিশ্রবস্তি চ বিভ্যতি। বহুনা কিমিহোজেন সর্বলোকম্থখাবহমূ। 
স্রীণামা কর্ষণং সন্ধে! রা্াং বরং তুবি। যোগসিদ্ধিকরং পুংদাং ভবমাগরতারকম্। 

ভুকিমুক্তিগ্রদং দিব্যমিতি প্রোকঞ বেধসা ॥ ১৪৩। 

ইতি শ্রীগোপালভ্রবিলিখিতে প্রীভগবন্তক্তিবিনামে পৌরম্চরণিকে। নাম সথদশে। বিলামঃ ॥ 
জন পি পট 

চ ভ্রমদীপিকায়াং।-_মালামন্তরং দর্দাষ্টকে | ফট শঃ সংগিখোতি। কৈপিধেৎ1--ভ্ৈতমৈ- 

গৃহাটজঃ মসীবিশেষৈ। তেভ্যোংইদলেভ্যো। বহির্মাতৃক1মেকপঞ্চাশদক্ষরাত্মিকাং সবি- 

নুকাং ক্রমেণ লিখেচ্ক। তথা! চ ক্রমদীপিকায়াং। -তদ্বাহো বেষট়েন্াতৃকাক্ষবৈরিতি। 

তত্বাহথে মাতৃকাতে। বহিভূবিষ্বং ভূমগুনং পরিতে! লিখেং। তসা দিচ্ছ প্রাঠ্যাদিচভস্থযু 

শ্রিয়ং লক্্মীবীন্জং বিদিক্থ চ আগ্যারদি-চতৃঞ্ণোণেু মায়াবীন্জ্চ লিখেদিহর্থঃ। তথ! চ ক্রম" 

দীপিকায়াং।--ভৃবিষঞ্ক লিখেঘাহে শ্রীমায়ে দিথ্িদিক্ষ পীত্যর্থঃ। ওদছিশ্ততৃক্কোণ, কোগচতু- 
য়ে বজজচতু্রসমেতং লেখামিতি মতমস্্রদায়ঃ। সমীরণং গ্রতিষ্ঠাগ্য প্রাণ গ্রতিষ্ঠাং কৃত্বে- 

তার্থঃ। নাগলোক; পাহালং, তথাদিনামপি স্ত্ীজনানামিতি শেষঃ | দিব্য প্রীবৈকুঠরোক- 

প্রাপজঞ্চেতার্থ; | ১৪৩। 

ইতি সপ্তদশো বিলানঃ॥ 

করিয়া এবং অর্চনা অযুতমন্্র জগ পূর্বক এই ন্্োবম ধারণ করিবে। এই যর ধারণ 
করিলে ত্রিতৃবনের এই লাভ হয় এবং সেই যন্ত্রধারক স্থর্গণের র্চিত হন। এই যন্ত্রের 

প্রণাদে স্থরনারী ও নাগকামিনীগণকেও আকর্ষণ করা যায়। যে ধ্যক্তি এই যন্ত্র ধারণ 
করে, তাহাকে দর্শনমাজ পিশাচ, ক্ষ, রাক্ষদ, ক্রুর ভূতগণ ও দুষ্ট ভুঙগাণি জন্তগণ ভীত 

হইয়া দুরে পলায়ন করে। অধিক আর কিবর্ণন করিব, বিধাতা স্বনং বলিয়াছেন যে, 
এই যন্ত্ররাক্জ ধরাতলে সর্বলোকের স্থধগ্রদ, নারীজনের আকর্ষক, সন্ত; নৃপতিবর্গের 

বন্ঠকর, পুরুষগণের যোগণিদ্ধি প্র, ভবপমু্রের তারক, বৈকুষঠ প্রাপক এবং তুজি- 
মুকিগ্রদ | -১৪৩। 

ইতি গৌরশ্চরণিক নামক নধধদশ বিলাগ লমাগ। 



অফ্টাদশবিলাসঃ। 
ড “আহা ৪ 

যন্ত গ্রলাদাদজ্ঞোহপি সদঃ সর্বজ্ঞতাং রন্দেং। স শ্লীচৈতগ্ুদেবে| মে ভগবান্ সংপ্রনীদতু ॥১। 
অপেক্ষ্যন্তেহচ্চনেহবস্মধিষ্ঠানানি বৈধ বং | শ্রীমূর্তরশ্চ ততাপি সাক্ষাৎকারস্তথ প্রদা; ২ ॥ 
০০ লক্ষণানি লিখিত।ন্যেব কানিচিৎ। প্রাছুরভূতেবিধিস্তাসাং গ্রতিষ্ঠায়াশ্চ লিখ্যতে ॥৩॥ . 

অথ প্রীমূত্তি প্রাহুর্ভাবনম্। 

টি ভগবন্পতি প্রাহুর্ভাবোইপি চেদ্তনেৎ। ক €ব্যোহথাপু[পায়োহত্র পূর্বে মন্তিঃ ্ রদশিতঃ |) 
অধ এত্রাণে) প্ীমূরত্য। বির বনমা হাক্ঝম্। 

বিষুধশ্মো ওরে। - 

প্রতিমাং কারয়িত্বা তু দেবদেবন্য ১ক্রিণঃ। ন ছুর্গঠিমব।প্ধে।তি বিষুপোকং ন গন্ছতি ॥ 
দেবন্য গ্রতিমায়ান্ধ যাবন্তঃ পরমাণব:। তাবব্্ষনহশ্রাণণি | বিষুঃলোকে মহীয়তে ॥ 

__ শ্রকষ্কায় নমং। । শ্রীপুরুমুখ্েকগমাং  শর্প্রাহর্ভাবনবিধিং লিখন পরমছুজ্ছে য়োইপি 

ভগবৎ-প্রসাদাৎ স্থজ্ঞেয়ো ভব তীতি তংপমাদং প্রার্থয়তে যস্যেতি $ ১৪ অর্চনে নিমিত্বানি 
অধিষ্ঠানানি পুজাস্থানানি। তত্র অিষ্ঠানেঘপি মধ্যে শ্রীঘূর্তয়ঃ ভগবংপ্রতিকুতয়লোইবস্ত- 

চপেক্ষ্যন্তে। কুত: ?--ভগবৎমাক্ষাৎকারে. যত স্থখং তৎ গ্রকর্ষেণ দতীতি তথা তাঃ ॥ ২ ॥ 
লিবিতানি পূর্ব্বং বিঃুঙ্গায়াং চতুর্ধি'শন্ি-মৃর্ত্যাদি-লিখনে কানিচিদিতি, অধুনা তান্তপি 
লেখানীতি ভাবঃ। তানাং শ্রমূর্তানাং প্রাহৃভূতে: প্রাছুাবসা গ্রতিষ্ঠায়ান্চ বিধিপিখ্যতে £৩ 

নিঙ্জভক্তৈকসাধ্যে২পি শীমুর্িগরাহর্ভাব শিষ্টাচারাম্থমারেণ যত্বঃ কাঁধ্য ইতি লিখতি 
ভক্ত্যেবেতি। অপি চেং যদ্যপি ভূজ্যব ন চ শিক্লাদিশক্/| ভবেৎ, তথাপি শন ভগ নমূর্তি- 
রাছুর্ভাবে উপায়: সাধনম্থষ্ঠেযঃ, সচ ন স্বকল্পিত?, কিন্ত শান্তার! সাধুপরম্পরয়াভিব্যঞিত 
ইতি নিখতি পূর্ববৈরিতি ॥ ৪ ॥ | 

প্রাসাদবং প্রাসাদনির্মাণে যথা ফলমুক্তং তথ। তস্যাঃ প্রতিমায়া নিশ্মাণেইপীত্যর্থঃ | 

খাহার গ্রলাদে আশু অজঞগগনেরও সর্বজ্ঞত| লাঁভ হয়, সেই ভগবান্ চৈতন্তদেব মতগ্রতি 
প্রদন্ন হউন.। ১। বৈষ্ণবের৷ অবশ্যই পুন্ধার (উপযুক্ত) স্থান অপেক্ষ। ( জানিতে ইচ্ছ!) 
করিয়া থাকেন, তাহার মধ্যে আবার ভগনংপ্রতিক্কতি সকলকে অপেক্ষ। করেন ; কেননা, এ 
সমস্ত প্রতিকৃতি ভগবং-দাক্ষাৎকারজনিত সখ প্রদান করেন।২। ইত্যগ্রে বাহুপৃজা- 
প্রসঙ্গে চতুর্বিংশতিধুর্যাদিলিগনে শ্রীমূর্তিদমূহের কয়েকটা লক্ষণ প্রকটিত হইয়াছে, অধুনা 
সেই সমস্ত শরীমূর্কির প্রাহুর্ভাব ও প্রতিষ্ঠাবিধি বিবৃত হইতেছে । ৩। 

অনস্তর শরমূর্ধির প্রাহুর্তাব।-তক্তিযোগেই ভগবনূ্তির প্রুর্াব হয় সঙ্ক্, তথাপি 
এখানে পূর্ব পুর্ব সজ্জ্বনগণ কর্তৃক নির্দিষ্ট উপায়ই অবননবনীয ।৪। 



১৮শ বিলাদঃ। ] শ্ীতীহরিভক্তিবিল!সঃ | ১৯১৭ 

কিক ।_ | 

গ্রাসাদধত্তথা তস]াঃ ফলং সমাগুদাহতম্। উত্তরোন্তরতে| দবোর্বিন। পকষেইকাং ধিজ।; 811 

নারসিংহে | 

প্রতিমাং লঙ্মণোপেতাং নরসিংহস্ত কারয়েৎ। সর্বপাপ।নি সম্ভাজা স তু বিষ্পুরে বসেখ ৪৬॥ 
এসুর্ধ্যাবিভাবনবিধিঃ। 

মাৎস্ে।_- 
বিঝ্োন্তাবং প্রবক্ষ্যাণি যাদৃগ্রূপং এশস্যতে । শঙ্খচকধরং শাস্তং পন্পহস্তং গদাধরম্ । 

ছন্্রাক।রং শিরন্তস্য কন্ব,গ্রীবং শুভেক্ষণম্। তুঙ্গনা”ং শূর্পকর্ণং প্রশান্ত গু জয়ম্। 

কিদষ্টভূ *ং বিদ্যাচ্চতুভূ িমথাপি ব।। দ্বিুক্ষশ্চাপি কর্তণো। ভবনে স পুরোধা ॥ ৭ 

দেয়মষ্টভুঙস্যাস্া যথাস্থানং নিবোধত | খড়ো। গদ। শর; পথাং দেয়ং দ।কষ1তো। হরেঃ। 

ধন্থশ্চ খেটকঞ্চৈব শঙ্খ-চত্রঞ্চ বাম: । চতুভু জস্য বক্ষ্যামি যখৈবাযুএসংগ্থিতিঃ ॥ 
পপ ৭ রা ৯ পল পপ পা সস. সস শপ শা আত ৮ পপ পিএ ৮৮ পাপে | পাজি জা 

এতগচ্চাগ্রে মন্দিরনিশ্বাণে লেখ।ং। তথাহি । _ন্রবেশ্মনি যাবস্তে। দ্বিজেন্ত্রাঃ পরমাপবঃ | 

তাদ্্ধপহম্রাণি স্বর্গলোকে মহীয়তে। প্রাসাদে মুন্ময়ে পুণাং মদত কণিতং ছ্বিজ।:। তত্মা- 

দ্শগুণং পুণ্যং তে শৈলময়ে ভবেৎ॥ ততে। দশগুণং লৌহে তাতে শতগুণং ততঃ । 

সহম্্রগুণিতং রৌপ্োে তম্মাৎ ফলমুপান্তে। তত; শতসহনং বৈ সৌবর্ণে দ্বিগসত্তমাঃ। 

অনন্তং ফলমাপ্পোতি রত্বচিত্রে মনোহরে ইতি । সম্যগিতি 'প্রাসাদতোহপাত্র বিশই্ং ফল- 

মিত্যর্থঃ ॥ ৫ ॥ লক্ষণ্রৈগ্রে লেখ্যেযুতিঘং ॥ ৬ ॥ 

ভবনে গৃহপূজায়।মিত্ার্থঃ। স বিঞুঃ দ্বিভুজোহশি আচাধ্যেণ কার্ধ্য:|৭॥ বেটকং চর্দ 1৮1 

-র্বেষাং গরিবার-পরি্ছদ-সন্সিবেশমাহ অধ তি সা্ধৈ' চতুর্তিঃ। শ্রীঃ সর্ব-সম্পদধিষ্ঠা্ৰী 

তন্মধ্যে অগ্থে প্রীমুর্ভির আবিরাবমাহাত্মা কথিত হইতেছে । -বিধুপন্মোত্তরে লিখিত 

জাছে, যিনি দেবদেব চক্রধারীপ প্রতিকৃতি নিশ্মাণ করেন, তাহাকে কদ।চ হুর্গতি ভোগ 

করিতে হয় না, তিনি হরিধাম প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। দেবমৃত্তিতে যতগুলি পরমাণু বিদ্যমান 

থাকে, তত সহশ্রব্ধ হরিধামে গমন পূর্বক অচ্চিঠ হইতে পারে। আর লিখিত আছে, 

ভগবানের মন্দির নির্শাথ করিলে যে ফল হয়, মূ্তি নিম্মাণেও তদ্রপই হইয়া থাকে। হে 

ধিজগণ | পক ইষ্টক ব্যতীত উত্তরোত্তর বস্ত বার মন্দির নি'্ছাণ করিলে সমধিক ফল প্রাপ্ত 

হইতে গারে। ৫| নৃসিংহপুরাণে লিখিত আছে, সথলক্ষণবিশিই্ই নৃপিংহ্যু্তি গ্রস্তত করিলে 
নিথিল পাতক হইতে উত্তীর্ণ হইয়া! হরিধামে গমন করিতে পারে । ৬। 

অতঃপর প্রীমূর্তির আবির্ভাবপবিধি। মতস্তপুরাণে লিখিত আছে, হরির যেরূপ মূর্তি 
প্রশস্ত, তাহা বণন করিতেছি। বিষুদুর্ধি শঙ্খ-চক্রধারী, 'গ্রুশান্ত, পদ্মহত্ত ও গদাধারী। 

তাহার শিরোদেশ 'ছহারুতি, গলদেশ, শঙ্খবৎ রেখাবিশিষ্ট, নেত্র উত্তম, নানিক। উন্নত, কর্ণ 

'পর্পাকার, এবং উরুত্বয় ও. তুজধুগল প্রশান্ত! তিনি কখন অগ্রহন্ত কখন বা চতুতুর্জ। 

গৃহপুভ্গায় সেই বিষুকে  দ্বিতৃজ- কর! পুরোহিতের কর্তব্য । ৭1. অই্তুনূর্তির যে স্থানে 



১১১৮ শ্রী হরিভক্তিবিলাসঃ। [১৮শবিলাসঃ। 

দক্ষিণে চ গদাং পদ্মং বাস্থৃদেবস্য কারয়েৎ। বামতঃ শঙ্খচক্রে চ কর্তবো ভূতিমিদ্ছতা। 

কুষ্চাবতারে তু গদ। বামহস্তে গ্রণসাতে । যণেচ্ছয়! শব্ধ-চক্রে উপরিষ্টাৎ গ্রকল্পয়েৎ ॥৮। 
অধস্তাৎ পৃথিবী দেবী কর্ণব্যা পদমধ্যতঃ। দক্ষিণে প্রণতং তঙদ্গরুত্স্ত নিবেশয়েং। 
বামতস্ত ভবেল্ন্মীঃ পদ্মহস্ত! স্ুশোভন1।॥ গকুস্মান গ্রতো বাপি সংস্থাপ্যে। ভূতিমিচ্ছত]। 
প্রশ্চ পুষ্টশ্চ কর্তব্যে পার্খয়ো: পদ্মনংযুতে। তোরণক্চোপরিষ্টাচ্চ বিদ্যাধরসমন্থিতম্। 

তথা কল্পলতোপেতং স্তবপ্তিরমরেশ্বরৈঃ ॥ ৯ ॥ 
শমুর্তিপরিমাণম্। 

তত্রৈব।-- 
অঙ্গুষ্ঠপর্ববাদারভ্য বিতস্তিং যাবদেব তু । গৃহে বৈ প্রতিম! কারধ্যা নাধিকা শস্যতে বুধৈ2 8১1 
আফোড়শাত্ত, প্রাসাদে কুবা নাধিন] ততঃ । মধ্যোত্তসকনিষ্ঠা তু কার্য বিস্তানুসারতঃ ১১1 

বারাহাঞ্চ।-_ 
লৌম্যা তু হস্তমাত্র বন্দ! হস্তঘয়োচ্ছি ত|। প্রতি! ক্ষেমস্থভিক্ষা় ভবেত্রিচতুরহন্তপ্রমাণা চ ॥১১৪ 
মহালক্ষ্যংশনতা । অমরেশ্বরৈরদ্বরুদরাদিডিরুপেতং। প্রণামন্তবনমূদ্র। চ শিল্পি গ্রলিদ্ধৈব 1৯1 
গৃহে শ্বগৃহাস্তরচ্চনে ॥১০॥ আ যোড়শাৎ একহস্তমারভ্য যোড়শহন্তপধ্যস্তমিত্যর্থঃ। অন্র চ 

মধ্যমোত্তমত্বাদিকং তত্রৈব মধ্যমত্বন্যাপি কল্পনয়া জয়ং ॥ ১১॥ ক্ষেমায় তরিহস্তা, স্থৃভিক্ষায় 

চতুহ'ন্তেতি যণাসংখাং জেয়ং॥১১। প্রতিমায়া: কর্ম নির্্মাণকৃত্যং ॥ ১৩॥ স্বাপ্য আাপয়িত্বা ॥১৪। 

ধহানিপিন নিতে তাহ কী বি জবান কর। হর হিপ করনে 
অলি, গদ1, শর ও পদ্ম এবং বাম কর-চতৃষ্টয়ে ধনুঃ, চর, শখ ও চক্র প্রদান করিবে। 

যেন্ধূপে চতুডূ্জ মূর্তির অস্ত্রসমূহ সংস্থিত থাকে, তাহা বর্ণন করি, অবধান কর। খর্ব 
কামী ব্যক্তি দক্ষিণকরছয়ে গদ। ও পদ্ম এবং বাম করধুগলে শখ্খ ও চক্র দিবেন। কৃষ্ণা ধ- 
তারে বামকগ্েই গদ্দা থাকে; ইচ্ছাবশে উর্ধাহত্তে শঙ্খ চক্র কল্পনা করিতে হয়। ৮। পদস্ধ্ে 

অধোভাগে পৃথিবীর গ্রতিমা, দক্ষিণদিকে নহশিরাঃ গরুড়, বামদ্ধিকে পদ্মধারিণী নৌন্বধ্যময়ী 
লক্মীদেবী অধিষ্ঠিত থাকিবেন। গরুড়কে অগ্রভাগে স্থাপন করাই এর্বধ্যকামী ব্যক্তির কর্তবায। 
সম্পদ্ক্ূপিণী লক্ষমীকে এবং পুটিদেবীকে পদ্মনমন্থিত৷ করিয়া পার্খববয়ে স্থাপন করিতে হয়; 

উপরিভাগে তোরণ করিবে এবং এই ভাবে নির্মাণ করিবে যে, বিদ্যাধর সংযুক্ত ও কল্পতরু- 
সমন্িত হইবে, এবং দেবশ্রেষ্ঠগণ উহাতে অবস্থিত হইয়া বিষুমূর্তিকে স্তব করিতেছেন ৪। 

অতঃপর স্রীমৃ্তির পরিমাণনির্ণয় হইতেছে । উক্ত পুরাবেই লিখিত আছে, ন্বগৃহে পু! 
করিতে হইলে অসুষ্ঠপর্ব্ব হইতে আর্ত করিয়। বিতত্তিপর্ধ্যন্ত প্রতিমা প্রস্তুত করাই পণ্ডিত 

ব্যক্তির কর্তব্য; ইহার অধিক কর! উচিত নয়। ১৪। প্রাসাদে একহস্ত হইতে আরম 
করিয়া যোড়শকর পধ্যস্ত মুভি নির্মাণ করিতে হয়, ততোধিক অপ্রশত্ত। নিজসম্পত্তি অঙু- 

'সারে উত্তম, ধাম ও কনিষ্ঠাদিক্রমে গ্রতিম! নিপ্মাণ করিবে। ১১। বরাহপুরাণে লিখিত 

আছে, একহম্তপ্রমাণ মুর্তি গ্রশত্ত ) যে গ্রতিম। ছুই হগ্ড উচ্চ, তাহ! ধনদাতী $ হস্তজয়োচ্চ। 

মক্তি কল্যাণ বিধান করেন, এবং চতুরস্তোক্নতা! প্রতিম। স্থভিক্ষের হেতুতৃত1। ১২। ২... 
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অথারগ্ডে কৃতান্। 

ীহয়শর্ষপঞ্চরাত্রে ।__ 
প্রানাগস্যোত্তরে ভাগে শিলাং নীত। চ দেশিকঃ। রুত্ব। কর্মকুসীং রমাং গতিমাকর্শ কারয়ে॥১৩। 

চতুরআ্ায়তং কৃত। শিলাং সংস্থাপায চার্চয়েহ । শিরে। মুখঞ্চ পৃষ্ঠে চ অঙ্কযিহ। তু বুদ্ধিমান্। 

যঙ্জমানানকুলোন গুরু; কর্ম সমারভেৎ। [শলাং পূর্বাননাং কৃহ। অথব। উওরাননামূ। 

তোয়েন ব্রন্মঘোন।দৈ; নাপ। পণ্চার্থালগ হবে| ১৭। 

দধিদর্ববাক্ষতৈ: পুক্জাং নবারস্তে সারে | শুটকনীদ্ধৈশ্চ মালোণ্চ মন্ধেণোনেন দেশিকঃ॥ 
অথ তত্র মন | | 

+ ৪ তংসৎ নমঃ 

যোছসৌ ভগবান্ সর্বক্গগ 5. পবীর' সপর্মণে বাস্দেবঃ প্রবববরাহ্ 
জয় জয় স্থপ্রতিষ্টিঠ কীি' প্রবীর । 9 এ ফই ফট নম ॥ 

স্বস্তি বাচ্য ছ্িজান্ সমাগ্ গু ভন্তযা। দমগিয়েহ | 

বস্ত্রপুষ্পাদিদানেন 'মখাঠোন তু পূজয়েং ॥ ১: ॥ 

মঙ্গলৈত্র ্ বঘোযাগৈঃ প্রতিমা সংবি গাজয়েৎ। 
মধাকুত্রং সমাক্ষাল্য তীক্ষণস্ত্রেণ চোখকিরেহ ॥ ১৬॥ 

বাচা বাচয়িব। ॥ ১৫ 
॥ সমাম্ফাল্য গাতযিত। | উংকিরেৎ অগ্চয়েহ। ১৪। - রি 

0 বগা রা সস. ১ সপ শপ সপ 
০ টি ০৮০ পাশপাশি শপ ত ৯৮০শাশাপিপত পা কপ শশী * ৭ লাশ পপ শা ৫ ০ পানা 

অনন্তর কার্ধ্য গ্ররস্তে যাহ! যাধ। করণীয়, তাহাই বিবৃত হইতেছে। হ্য়ধীর্ঘপঞ্চরাত্রে 

লিখিত আছে, পুরোহিত প্রাসাদের উওর ভাগে শি শইয়। গিয়। সুরমা কমকুটার শির্াণ- 

পূর্ববক সেই স্থানে দবে1এ্রতিধা প্রন্তঠ করাইবের | ১০ । সথবুদ্ধি গুরু শিনাকে চতুষ্কোণ 

করিয়! সংস্থাপন করত পৃক্গ। করিবেন। ৩দনগ্রর সেই শিলাপৃষ্টে দেবত!র মপ্তক ও মুগ 

প্রদেশ অন্বন পৃর্বিক যঙ্রমানের গান্কূলো কর্শে প্রবৃ হইবেন। শিলাকে পূর্বাসা ব। 

উত্তরান্য করিয়। বেদমান্ত্া্চ'রয করিতে করিঠে জনঘ্বার! শ্লান করাইয়। পৃজোপহার সকল 

সংগ্রহ করিবেন। ১৪। দেবধূর্ঠি নির্ধ.এের প্ররস্তে মাচা! দি, দুর্বা, অগত, শ্বেতচন্দন 

ও মাল্য হার! বক্ষামা" মন্ত্রে মঙ্চিন। করিবে । 

উক্ত পুর মন্ত্র। -“ও তং্দৎ নম; | যে!ংসৌ ভগবান্” ইতি মন্ত্রে অর্থাৎ যে ভগবান্ 

নিধিলজগতের মধ্যে মহাবীর, খিনি ননবর্ধণ, 'যণি বাহুণ্বে ও বরারমুন্তিধারী, তাহার জয় 

হউক্। হে নুস্রতিঠিত দেব! মানি কীর্তিবদ্ধন করিএ| দিউন্। এই বলিয়া ও ও ফটফট, 

নমঃ. উচ্চারণ পূর্বক পুজা করিবেন। ্িজাতিগণকে স্বস্তির চন করাইরা শাঠ্য বর্জন পূর্বক 

সমাক্ গুরুবদ্ভ্তি সহকারে বদন ও কুহুমাদি দ্বারা তাহাদের অর্চনা করিবেন। ১1 পরে 

মন্গলময় বেদধ্যনি করিতে কগিতে প্রতমাকে দ্মাকৃরূপে বিভাগ করিতে হয় এবং শিলামধ্যে 

_হপাত করত তীক্ষান্্রে অস্কিত করিবে। ১৩। | | 

অতপর অজের পরিমাণবিশেষ কধিত হইভেছে। -মংসাপুরাণে লিখিত আছে,মু্ডির নি 

7১৪২ 8 : : : 
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মাৎসো ।-_ অথাঙ্গপরিমাণ বিশেষঃ 

ইহার মুখং স্যাদ্দাদশাঙগুলম্। মুখমানেন কর্ধব্য। সর্ববাবয়বকল্পন। ॥ ১৭॥ 
অথ অঙ্গুলিপরিমাণম্ । 

শ্ীচ়শীর্যপঞ্চরাত্রে ।*- 

অভিপ্রেতপ্রমাণস্ত নবধ। প্রবিভাজয়েৎ। নবমে ভান্করৈর্ভক্তে ভাগং স্বনুলমুচ্যতে ॥ ১৮॥ | 

শ্ীনারদীয়ে চ|__ 

বিশ্বমানং তু নবধা! প্রোচ্ছ,য়াৎ সংবিভজ্জা বৈ। ভাগং ভাগং ততে। ভূয়ে। ভবেদু।দশধা দিঙ্ন। 

তদস্ুলং স্যাছ্বত্বসে)তি ॥ ১৯ ॥ 

এবং পুরাণতন্ত্াদি দৃষ্টাজেদং বিলিখ্যতে ৷ পলাট।চিবুকান্তং-স্যাৎ শীমুখং হাদশাুলং ॥২০) 

তত্রাননং ভাগ একন্তব্রৈব চতুরঙ্গুলমূ। ললাটং নাসিক! তদ্বদগ,লফমর্দাস্কুলং ভবেৎ ॥ ২১ ॥ 

অর্দাঙ্গুলোহধরক্ত,দ্ধোংপরশ্চৈকা গুলে! মতঃ। দ্বাগুলং চিবুকং চাথ গ্রীবা ন্যাচ্চতুরঙ্গুল! ॥২২ 

্বকীয়ংপরীসূর্তেরেব য্কুলং তস্য মানেন।  অঙ্কুলিিতি বককবো অঙ্গুলমিচ্গার্ং। এব- 

মগ্রেহপি ॥ ১৭ ॥ | 

্বকীয়াঙ্গলিমানমেব লিখতি অভিপ্রেতেত্যাদি সপাদদদ্ধয়েন। অভিপ্রেতং নিজাভীষ্গ্রমাণং 

রীমূর্ধিপরিমাণং । ভাস্করৈর্ঘাদশভি াগৈর্ডক্তে বিভক্তে সতি তদেকভা?ঃ স্বসাঃ শ্রীমূর্তে- 
রন্কুলং ॥ ১৮ ॥ বিশ্বং প্রতিম! ॥ ১৯ ॥ অধুনা অবয়বমানং লিখতি এবমিত্যাদি। আদিশবাৎ 

সংগ্রহপুস্তকাদি। ইদমগ্রে লেখ্যং। ললাটাৎ শ্রীমল্ললাটোপরিভাগাদারভ্য। তথ! চ শ্রীনারদীয়- 

পঞ্চরাজে '--চিবুকাচ্চ ললাটান্তমিত্যাদি । এতদাদিকমগ্রে সর্ববং তত্র তত্র বাক্তং ভাবীতি 

সম্পূর্ণচনমন্্ ন সংগ্রাহথং ॥ ২* ॥ তত্র তন্মিক্লানন এব ললাটং চতুরঙ্থুলং । তত্ব চতুরঙ্ুলে- 
তার্ধঃ ॥ ২১ ॥ অপরঃ অধস্তনঃ । মুখনিজবিভ।গং লিখিত তদধ: শ্মশবাদিণিখনেন ভিল্লোপ- 

_অনুলীপ্রমাণে রমৃত্তির বদনদেশ দ্বাদশান্ুল করিবে; মুখের পরিমাণে যাবতীয় অবয়ব কল্পনা 

কর! কর্তব) | ১৭। 

অনন্তর অঞ্গুলীপরিমাণ ব্যক্ত হইতেছে ।-_-হুয়শীর্ষপঞ্চরান্রে লিখিত আছে, ্বী অভীষ্ট. 

পরিমিত রীমূর্তির পরিমাণকে নয় অংশে বিভক্ত করত তাহার এক অংশকে দ্বাদশ ভাগ 

করিলে একভাগে যাহ! হয়, শ্রীমূর্ধির অঙ্ুলীর পরিমাণ তাহাই জানিবে | ১৮ । নারদীয় 

পুরাণে নিখিত আছে, হে বিপ্র! উচ্চ হইতে নিম্ন পর্য্যন্ত প্রতিমূর্তিকে নয় অংশে বিভক্ত 

করিয়। তাহার এক এক ভাগকে পুনর্ববার ঘাদশ অংশে বিভক্ত করিবে) এইরূপ করিলে 

এক এক ভাগে যাহ! হইবে, তাহাই প্রতিমার এক মঙ্কুলীর পরিমাণ জানিবে। ১৯। পুরাণ- 

তন্তাদি পর্ধযালোচন পূর্বক এখানে লিখিত হইতেছে যে, ভালতটের উপগ্রিদেশ হইতে 

চিবুক পর্বত শ্রীমুখ ঘাদশাঙ্গুলগ্রমাণ করিতে হয়। ২*| উহীতে এক অ.শ মুখ, মুখমখে। 

ললাট চতুরঙ্কুল, নাস! চতুরচুল এবং গুল্ফপেশ অর্ধাুল করিতে হয়।২১। তৎপরে 
অধর অর্ধ অঙ্গুল, ওষ্ট একাস্কুল ও চিবুক অঙ্ুলীঘ্বয়, এইরূপে সর্বলমেত মৃখের থরিমাগ 



১৮প বিলানঃ। ] শ্ীহরিভক্তিবিলাসঃ | ১১২১ 

(বক্ষ গাগে! ভবোতস্ত্বারাভযবধিঃ পরঃ। ততোংপরশ্চ মেছাণস্তসত্াদূরুবিভাগকৌ ॥ ২৩॥ 

তথা দ্বিভাগিকে জঙ্বে জানুনী চতুরঙ্কুলে। পাদৌ চ তৎসমাবিখং টদর্থ্যভাগ! নবোদিতাঃ ॥২৪॥ 

কুত্রাপুাচ্চ।ৎ ললাটস্যোপরিষ্টান্্াগুলং শিরঃ। তথ্বদ্গ্রীবাজ্ানহুপাদান্তথাপি স্থার্ন বৈব তে ॥২৫। 

ইতি স্যাৎ সর্বতো৷ দৈর্ধে না্টো ত্তরশ চা্ুলাঃ। চতুর্দশাঙ্গুলো৷ মৌলি; কচিচ্চ দ্বাদশাঙগুলঃ॥২৬। 
অথ বিস্তারঃ। 

বিস্তারেহষ্টানুলং তস্ত। ললাটং ত্ব্দচন্ত্রবং। ভ্রবৌ নেত্রাস্তপর্ধ্যস্ে প্রত্যেকং চতুরস্ুলে। 

তয়োর্শধ্যে ছ্যনুলং স্তাং ক্ষচিচ্চৈকাঙ্থুলং মতম্। জ্রলেখার্দ লা স| চ মধো স্থুলাগ্রতঃ কুশ!। 

তীক্ষা নতধহুস্বল্া। নি চত্রঙ্ুলৌ ॥ ২৭ ॥ 
টি পাদ সস সস » পপ পত 

ক পপ» পপ 

ক্রমাদথশকঃ | এবমগ্রেহপি জেয়ং ॥ ৯২৪ অন্তঃ  প্রীমুবিভাগান্তিঃ| তস্মাদঘক্ষনঃ ॥ ২ ॥ 

তথো” সময়ে । 'ৎসমৌ চতুরঙ্গ লৌ। তো চ গুলফাৎ পাঞ্চিপধান্তৌ জেয়ো দৈর্ঘ/ন্ত 

লিখনাং ॥২৪ ॥ কৃত্রাপি শ্রীনারদীঘন এব। এতদাদি গ্রমাণবচনানি চ সর্ববাণ্যেবাগ্নে তত্র তত্র 

বাক্তীভবিষ্যা্ত্েবেত্যত্র পূর্বববনন লিখ্যস্তে ! গ্রীবাদয়োইপি তত্ব ত্রাঙ্গুঙগাঃ ত্রিভাগাঃ॥ ২৫। 

তগ্া্'যার্থমেব লিখতি ইতীতি। স| শ্রীমূর্তিঃ ৷ মৌলিস্্ ললাটোপরি শ্রীমস্তকে জেয়ঃ। কচিৎ 

পীহয়শীর্বায়ে। তথাপি ঘবাদশাগ্ুলত্বং ছ্বান্ুলালকস্থলতাগাদবিরুদ্ধমেব। তথা চ তাত্রেব পরেণ 

বাক্স লৌ শহ্ধাবিতযাদি। অপার্থ:। পরেণেতি ললাটি পরতঃ তদপরাত্য্থ; । তৎপার্খয়ো- 

রাধিকাত্বথালকান্বিতাবিতুকতিশ্চ ॥ ২১॥ 

এবং দৈর্ঘং লিবিত্বাঙ্গানাং বিস্তারং লিখতি বিস্তার ইত্যাদিনা। তন্তাঃ শরীমূর্তেঃ ৷ কচিৎ 

গরনারদীয়ে। উভয়থাপালিখিতে এব তে ॥ ২৭ বা শবে! মতভেদাৎ। সচাত্র বিদ্বত্া- 

পেক্ষয়া ঘটত এব । উচ্চ: দৈর্ঘা ইত্যর্থ:। এবমগ্রেইপি চিবুকাবধীতি বিদ্ধয়োর্টাঙগুলত্বন 

দ্বাদশাঙ্ুলী হইবে। ভ্রীব চত্রগ্থুল করিতে হয়। ২২। মুখ বিভাগ হইতে বঙক্ষোভাগ বিভিন্ন 

হইবে। বক্ষোভাগের অধঃ হইতে নাভি পর্যাস্ত আর একটী অংশ। তংপরে মেছু, ( পুংচিহ্ব ) 

পর্যন্ত অন্ত অংশ বলিয়। পরিগণিত । তদনস্তর উপ ছুই অংশ ।২২। এরূপ জঙ্ঘাও উরুবৎ ছুই 

ংশ অর্থাৎ চতুব্বিংশত/্,ল ং জা চতুরঙ্গুল, এবং চরণদ্ধয়ও চতুরঙ্গ,ল, হতরাং দের্ঘ্যভাগ নবধ! 

বলিয়া উক্ত হইল ।২৪। নারদীয় পুরাণে লিখিত আছে যে, ললাটের উর্ধধ মস্তক, এবং প্রীবা 

জাদু ও পদ গ্রতোকটা তিন তিন অঙ্গ'লী হইবে। এইরূপ তুলা পরিমাণে অষ্টোত্তর শতাঙ্গুলীতে 

নয় অংশ হইবে। ২৫। এইক্ণ হইলে প্রতিমৃন্টির টৈর্ঘ্য সর্বথা এক শত অষ্ট অঙ্গলী হইবে। 

ফোন কোন বক্তির মতে শিরঃগ্রদেশ চতুর্দশ অঙ্গুলী, কেহ কেহ বা ছাদশাঙ্গুলী বলিয়! 

থাকেন। ২৬। 
অনন্তর £তিঘার বিগ্তারপরিমাণ কধিত হইতেছে ।-_দেবদেবমূর্তির ললাটদেশ অর্ধচজ্রবৎ 

অষ্টঙগল বিশ্বৃত করিতে হইবে) নেত্র প্রান্ত যাবৎ, জ্রযুগলের প্রত্যেকটী চতুরজ,ল বিস্তৃত 

হইবে | (কোন কোন ব্যক্তির মতে উহা ছুই হ,লীও হয়। জরেখার বিস্তৃতি অর্ধা্ূল হইবে। 

: এবং মা নুর, অগ্র কশ ও তীক্ষ আরউহা ধরকাতি করিবে বর্ণধুগলের দয ত্যেকে চতু- 
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যড়ঙ্কুশো ব। তাবুচ্চোৌ বিদ্ধো। চেচ্চিবুকাবাধ ॥ ৮॥ 

বিততো দ্বাঙ্গুলৌ প্রান্গেহ্ধান্থুলৌ বৈককাঙ্গুলৌ। 
কর্ণচ্ছিত্্স্ত নেত্রান্ত-সমমেকাঙ্গুলং ভবে ॥ :৯॥ 

কর্ণোপরিষ্টাৎ শ্রীমন্তমুচ্চত্ধে গাদশাঙ্গুলং। ভ্রিগ্ণণং পরিধিস্তন্ত হিচত্বারিংশদজুলঃ | 

- সকেশসাথ নয়নে দৈর্ধো তু দ্বাঙ্ুলে মতে । 

কন্দাপি ত্রাঙ্লে তে হি বিস্তারে চৈকলাস্ুলে ॥১০। 

তারকাত্র ততীয়ংশ। দৃষ্িঃ স্তাৎ পঞ্চমাংশিক| | 
কচিৎ তৃতীয়ভাগৈধ দৃক্মপাং চতুরঙ্থুলম্॥ ৩: ॥ 

কুত্রচিৎ ত্রা্থুলং করণ দৃম্বধ।ং চতুরঙ্ুলম্। স্থক্কণী কণুয়োমুনাৎ ষড়স্ুলবিদূরতঃ 1 ৩২ £ 

তাবৎ ্রবেশপ্রাপ্তেঃ ॥ ২৮ ॥ প্রান্জে অধর্তনান্তযভাগ | এককমেকম্, একাস্ুলৌ ঝ1। ঈদ্ভক 
মতভেদঃ স্বম্বরুচ/নূসারেণ সৌন্দথ্যম্ত তন্তৎগালীনহ্রীম্দন্দেষস্তেদস্ত হাপেক্ষয়া। নেত্রা- 
স্তাভ্যাং সমং ন তাভ্যামুচ্চং ন চ নীচং লমংরখয়োর্ধ ধমানমিত্ার্থঃ | যচ্চোক্তং শ্রীহয়শীর্যদেবেন 

জসপমেতাদি । তচ্চ ভ্রবোঃ প্রান্থভাগন্ত প্রানে! নেত্রান্তব্যাপকতাভিপ্রায়েণ ॥২৯ ॥ দ্বাদশ” 

হুলমিতি কিরীটস্য দ্যঙ্কুলোচ্চত্বাৎ মৌলেদ্বাদশাঙুলতা। পক্ষে কিরীটস্যেব শ্রমস্তকন্ত- 
তাবছুচ্চত্বাৎ ৷ যজমানেচ্ছয়। মৌলাভাবে চ স্বতএব তাবজ.জ্ঞেয়ং | ত+য শ্রীমন্তকস্য পরিধিঃ পরি- 

ণাহঃ ত্রিগুণঃ ট্ত্রিংশদন্ধুল ইত্যর্ঘঃ। এবমগ্রেহন্চত্রাপি। সকেশস্য চ তস্য পরিধিশ্চস্বারিংশ 

দঙ্গুল ইতার্থঃ ৷ কেশপাশস্ত দীর্ঘঃ স্বদ্ধোপরি বিন্যস্য: ৷ কুত্রাপি শ্রীনারদীয়ে ৷ একলমেকং ॥৩০। 

কচিত্তত্রেব। ততপ্রান্তী চার্ধাঙ্থুলো জ্ঞেয়ৌ। দ্রোণী চার্ঘাঙ্ুল। মতেতি শ্রীহয়শীর্যদেবোক্কেঃ | 
দুশোদ্বয়োমধ্যং ॥৩১। কুত্রচিৎ শ্রীনারদীয় এব। কর্ণদৃশোমধ্যং। স্থন্কণী ও প্রান্তভাগো, 
অতএব শ্রিমুখবিবরস্যপ্যন্তভাগে স্যাতাম্ ' ভথ| চ শ্রীদশমন্বন্ধে ?- তং জিহ্বয়! ছিশিৎয়। পরি- 
লেলিহানং দ্ধে স্বক্কণী ইতি । কিঞ্চ প্রতিষ্পর্দেতে স্থক্ষভ্যাং সব্যাসব্যে নগোদরে ইতি । বড়ছুণৈ- 
বরদূরতো! বর্তেতে | যচ্চ শ্রীনারদীয়ে। স্ক্কণী চতুরম্থুলে ইতি, তত্র ব্যক্ষশবেন স্যকদবয়- 
পর্যন্ত: শ্ীমুখ, ববরভাগ এবাভি প্রেতঃ 1৩"॥ হক কর্ণপার্শ্ব:ঃ কপোলপধ্যস্তভাগঃ । অতঃ 
এ ও সর ০ উর অত ০৮ | পপ পা পপ সস সা পাস রস জে এপ জিত 

রঙ্গুল।২৭ চিবুক অবধি বিদ্ধ হইলে কর্ণের দৈর্ঘ্য ব বন়্ঙ্ল করিবে।২৮ কর্ণযুগলের বিস্তৃতি 

দুই অঙ্গ,লী করিবে এবং প্রান্তে (নিয়স্থলের অদ্যলাগে ) অঙ্গ,লার্ধ বা এক অঙ্গ,ল বিস্তৃত 
করিতে হইবে এবং কর্ণরন্ধ, নেত্রপ্রান্তের স্মস্থানে এক অঙ্গুল হইবে। ২৯। কর্ণোপরি মন্তক 
সবাদশাজ,ল উচ্চ এবং পরিধি ষট্ত্রিংশদঙ্গ'ল করিবে । কেশসহ মস্তকের পরিধি হিচত্বারিংশদক্গ,ল। : 

কোন কোন ব্যক্তি বলিয়া থাকেন যে, নেডের দৈর্ঘ্য ছুই বা তিন অঙ্গ,লী এবং বিস্তৃতি একাঙ্গ,লী 
হইবে । ৩০ | নেত্রের পরিমাপের পঞ্চমাংশ নেত্র তারক! হইবে । কাহারও কাহারও মতে নেত্রের 

তারকা নয়নপরিমাণের তৃতীয়াংশ করিতে হয় এবং কোন'কোন ব্যক্তি বলেন যে,নেজের মধাস্থল: 
চতুরঙ্গ,ল করিবে। ৩১। কোন গ্রন্থে (নারদীয়€ু রাণে) লিখিত আছে যে, নেত্রের মধ্যস্থল তিন 

অলী করিতে হয়। কর্ণ ও নেত্র মধ্যস্থল চতুরজ.ল এবং স্যকষুগল কর্ণমুল হইতে বড়ঙগ,লী 
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হক দ্ধঙথুলে স্তাতাং নির্গতে কর্ণমূলতঃ । কপোলো দর্পণাকারৌ হস্বগ্রে চতুরজুলৌ॥ ৩৩ । 

নাসোচ্চৈকাঙ্গ,ল] মূগে হ্যঙ্গল! চাঞতে ভবেৎ 
একাঙ্গ,লে পুটে তস্যান্তয়োন্বর্ধাঞ্গ,লং (বলম্ ॥ ৩৪ ॥ . 

দলঞ্চ নিম্পাবসমং সা হেবং করবীরবৎ বিদারভাগন্তগুস্ত বিস্তারে চতুরজ,লঃ ॥ ৩৫ ॥ 
চিবুকং জজ,লং তারে গ্রীবা৷ স্ষ্টাঙ্গল! ভবেৎ। পরিধিস্তি গুণস্তস্াঃ স্বদ্কা বুচ্ছৌ যড়জ,লৌ ॥৩৬| 

বিস্তারেইষ্াঙ্থুলৌ গীনৌ বৃষস্কন্ধোপমৌ মতৌ। 
ভূজৌ স্থবৃতৌ তত্বোর্ধো বাহুঃ স্যাৎ ফোড়খাঙ্থল: ॥ ১৭ ॥ 

অইঠাদ্শাঙ্থুলোহতস্তাৎ প্রবাহ; কচিদন্যথা । বাহোত্ব মধ্যে পরিধির্ভবেদষ্টাদশাঙ্ুলঃ ॥ -৮॥ 

যোড়শান্গুলকোহন্তস্য তদে দ্বাদশাঙ্গুলঃ | দীর্ঘং পাণিতলং সপ্তাঙ্গ,লং পৃথু ষড়ঙ্গ,লম্ , ৩৯। 

 কর্ণমূলং কর্ণপার্্ব এবেত্যর্থঃ। কর্ণাধস্তাচ্চ হস্ছকং চেত্বথাপি তদুপধ্যেব কগোলোৌ। ততশ্চ 
হ্ছনোহগ্রে উপরীত্যর্থ:, গণয়োর্দপর্ণাকারত্বেন সর্ব্বতশ্চতুরঙ্গ লত্বাৎ হনৃর্ধভাগব্যাপ্ডেঃ | তথ। চ 
মাৎসো '-_ হচ্থকে দ্যুলে ইত্যাদি । অস্যার্থ:।__হন্বগ্রে মগুলং গগুমণ্ডকগং বিস্তারাদ্ধন্থতো দিগুণং 

চতুর্গ,লম্। তচ্চ সর্বত্র ইতি জেঞয়*, সর্বত্র তস্য ফলকমুকুরাদি-সাদৃস্টোক্তেরিতি ॥৩৩। পুটে চ 
সর্বত একাঙ্গলে জেয়ে, করবীরসাদৃশ্রোক্তেঃ কচিত্তিলপুষ্পতুন্যতোক্তেশ্চ। তয়োঃ পুটয়ো- 
বর্বিলং ছিদ্রং ॥৩৪' দলঞ্চ তয়েরেব স্থৌল্যং। নিষ্পাবং দ্বিদলানবিশেষ: । এবমনেনোক্ষপ্রকা- 
রেণ স! নাস! করবীরপুষ্পসদৃশী ॥5৫॥ তারে বিস্তারে। উচ্চ বাহুমুলাৎ। অতএবোক্তং মাৎস্যে-_ 

কক্ষয়োরুপরিষ্টাচ্চেত্যাদি ॥ ৩৬ ॥ বিস্তা রণ্চ 'তয়োর্বাহুমূলাং গ্রীবান্তম্। পীনাবিত্যনেন তছুপরি- 

ভাগবিস্ত/রস্চতুরঞ্লো জেয়ঃ বৃষন্কক্ধোপমত্বাৎ ৷ তত্র তয়োভু জয়োরর্থধো। ভাগঃ বাছুঃ বাহুসংজ্জ; 
৪৩৭7 তদধস্তাঘর্তমানশ্চ প্রবাহুসংজ্ঞঃ। কচি' হয়শীবধাঁয়াদৌ ত্বগ্তথ তদ্দিপরীতঃ বাহুরষ্টাদশাঙ লঃ 
গ্রবাহঃ ষেড়শাজ,ল ঈতি তচ্চ চিন্ত/ং ; অধস্তাৎ্বন্ধশিখরাদাহু: স্যাৎ যোড়শাঙ্গল ইতি গ্রনার- 

দীয়োক্তেঃ, লোকে তদর্শনাচ্চ, কিঞ্চ_কচিং প্রবাহুঃ কষ্ণন্ত সপ্রদশাঙ্গলে! মতঃ। অথবাঞ্ুলহীনত্ত 
ঘ্িতীয়ং পর্বমূচ্যঙ্চে ইতি মাৎস্যোক্তেঃ॥ ৩৮ ॥ অন্যস্য প্রবাহোঃ। ত্য প্রবাহোরগ্রে। পৃথু 

সস তশশিশশীশি শী সদ আনা 

দুরে করিবে। ৩২। কর্ণের পার্থ হইতে আরম্ভ করিয়া হগ দুই অঙ্গ, করবে। হস্ুর অগ্নে 
দর্পপাকৃতি কপোলযুগল চতুরজ,লী করিতে হইবে। ৩৩। ন।দিকামূল একাঙ্গল এ নাপাগ্র 

অঙ্গ লী্বয় উচ্চ হইবে। নাসাপুট একাঞ্লী ও নাসারম্ধ, অদ্ধাঙ্গ,লী করিতে হয়।৩৪1 এ উভয়ের 

স্থোল্য নিম্পাব (ঘিঘল অন্ন বা ধান্ঠবিশেষের)তৃল্য এবং নানা করবীর কুসুমের তুল্য হইবে। 
তৃণ্ডের বি্ারাংশ চতুরল,ল বিস্তৃত করিতে হয় । ৩। চিবুক একাদ্গ,ল বিস্তৃত, গ্রীব! মষ্টাঙ্গল 

গ্রীবার পরিধি চতুবিংশত্যগ্গল এবং স্বন্ধ ষড়গগ,ল উচ্চ করিবে 1৩৬4 স্্ধ অষ্টাগ,ল বিস্তৃত, বৃযন্বন্ধ- 

বংশ্থুল করিবে। তূজযুগল স্থগোল করিতে হয়, এবং তদুর্ধে বাহু ষোড়শাঙ্গ,ল হইবে ।৩৭। উহার 

অধোতাগ অষ্টামশা্,ল করিবে । উহাকে প্রাহু বলা যায় । কোন কোন ঝ।ক্তি বাহু অন্তন্বগও 

বন্য থাকেন।বাহর মধ্যস্থলের পরিধি অষ্টাদশান্ুল করিবে ।৩৮ প্রবাহুর মধ্যস্থলের পরিধি 

_ঘোড়শাকুল এবং উহার, অঞ্রদেশের পরিধি ছাদশাঙ্গল করিতে হয়। করতল সপ্ন দীর্ঘ 



১১২৪ শ্রীতীহরিভক্তিবিলাসঃ। :._ [১৮শ বিলাঁসং। 

কাপি পঞ্চাঙ্,লং নিয়মধ্যং স্লক্ষণান্িতম্। পঞ্চাঙ্,ণ] মধ্যমান্তে সার্ধে চ চতুরঙগ,লে॥ ৪*॥ 

কনিষ্ঠাঙ্গলিরসুষ্ঠোহপুযুক্ৌ ঘৌ চতুরঙ্গ,লৌ। সার্দত্রঙ্গ লকোহঙ্গ ঠঃ কাপ্য়্ত দ্িপর্ব্বকঃ। 
অন্থাস্ত্িপর্ববিকাঃ সর্বা 'গোপুস্থাকৃতিশোভনাঃ। সমানি সর্ধবপর্বাণি স্বস্বমানানরূপতঃ ৪১ 

কচিচ্চ মধ্য শামধ্যপর্ধ দ্যঙ্গলকং মতম্। অন্যানি সর্ববপর্ববাণি ন্যনানি যবশঃ ক্রমাৎ 1৪২ । 

অঙ্গ ্ঠস্যোর্পর্বস্থ: পরিধিশ্তুরঙ্,লঃ। ক্রমশঃ কিপি দুনাশ্চ সর্ববে পরিধয়োইপরে ॥ ৪৩ ॥ 

কৃর্মপৃষ্ঠসমাঃ সবন্বপর্ববার্দ প্রমিত নখাঃ। চতুবিংশত্যঙ্গ লোহথ বিষ্তারো বক্ষসো৷ ভবেৎ। 

শুনয়োস্ত দ্বয়োমধো বিস্তারে' হবাদশান্গ,লঃ। গাল: সবস্ববিস্তারে চুচুকৌ যবমাত্রকৌ। 
কক্ষে ষড়ঙ্গ,লে তগুদ্বাহুমূলন্তনাস্তরে ॥ ৪8৪ ॥ 

চতুরদশাঙ্গলং চারু বিস্তারে জঠরং ভবেৎ। মধে। চৈকাঙ্গ,লা নাঁভিনিয়া! চ বিততা তথা 1841 

বিস্তীর্ঘু ॥5৯॥ কাপি ভ্রীনারদীয়ে। দত; রেখাত্কৈবব্াছিতিলন- 
স্থিতম্ | মধামাঙ্গ লিঃ। অন্যে তক্জন্িনামিকে দ্বে॥ ৪৯ ॥ক্াপি তরব। অঙ্গষ্ঠঃ সার্ধতঙ্গ,লঃ। 
অয়মনগ ষঠত্ভ। গোপুচ্চেতি মুল স্ুলত্বাং ক্রমশোহগ্রে কৃশত্বাচ্চ। শোভন! ইতানেন 

ততোহধিকং সৌন্দধ্যং বোধিতখেব। স্বম্বমানাম্নরূপত ইতি স্বকীয় যটৈর্ঘ্যপণ্রমাণং তত্ৃতীয় ভাগে- 

নৈকং পর্কে্তোবং সর্ববাসাং পর্বানীতার্থ; ॥ ৪১ ॥ কচিন্মাৎস্যে। সর্বপর্ববাপি পঞ্চানামপি সর্ববাপি 

পর্ববাণি। তথা চ তঁত্রিব।__ষবো যবস্ত সর্ববস্যা ইত্যাদি । ক্রমাদিতি যদ যাবৎ প্রমাণৎ পর্ব 

তদসুলারেণ নৃযনমিত্যর্থঃ | এবমগ্রেহপি জয়ং ॥9২৭ পর্ববস্থঃ পর্ববর্তী। অপরে সর্ব ইতি অন্গুষ্ঠ- 

স্যাধোবর্তী। তথৈব পরাণ!ঞ সর্ববেষাং সর্ব পরিধয়ঃ ॥ ৪৩। শ্বস্য স্বমা তস্য বিস্তারঃ | অত্ঃ 

ষড়ঙগ,লম্তয়েঃ পরিণাহে| জেয়ঃ | বাহুমূলস্তনয়োরস্তরে মধ্য্বয়ং 8৪৪1 চারু অশ্বখপত্রাকারান্তিং। 

অিবদিুক্ষরেখাতয়াদিনা চ হুন্দরং ॥৪৫.॥ পুরুষস্যেতি স্ত্রীণাং তদাধিকযাৎ। তঙ্চাগ্নে বাং 

এবং বড়ঙ্গল বিস্তৃত করিবে | ৩, । । গ্রস্থাস্তরে (নারদীয়ে) লিখিত আছে যে, , করতল তল পঞ্াঙ্গল ল 

বিস্তৃত এবং করতলের মধ্/স্থল নিয় ও ধ্বজবন্রাদি সুলক্ষণে লক্ষিত হইবে।. মধ্যমা পঞচাঙ্গল 

এবং অনামিকা! ও তর্জনী সার্ধচতুরঞ্গল করিবে। ৪* | কনিষ্ঠ ও অঙ্গষ্ঠ এই উভয়ের পরিমাণ 
চতুরঙ্গল করিতে হয় ৫হ কেহ বলেন যে, অ+্ঠ সার্দাত্রি-অঙ্গলী এবং ছুই পর্ব (গ্রন্থি) যুক্ত 
হইবে আর অপরাপর অঞ্গ,লীনমূহ ত্রিপর্বব ও সুন্দর 'গাপুচ্ছকার করিবে। স্বত্ব পরিমাণাচ্সারে 

সমত্ত পর্ধই একরূপ হওয়া আবশ্তক। ৪১। কেহ কেহ বলিয়া! থাকেন যে, মধ্যমাজগ,লীর 

মধ্যপর্বব দুষ্ট অঙ্গলী এবং অপরাপর পর্বব যথাক্রমে এক যব করিয়া নুন হয়। ৪২। অপর 

উ্পর্ষর পরিধি চতুরজলী এং অঙ্গ-ষ্টের অধঃপর্ধ্বের ও অপরাপর অঙ্গ,লীপর্ষের পরিধি 
যথাক্রমে কিঞ্িৎ কিঞিৎ নুন হয়। ৪৩। নখসমৃচ কমঠপৃষ্ঠের তুলা ও স্বস্বপর্কের অর্ধ গ্রমাণ 

হইবে। বক্ষ চতুরিংশত্যঙ্গ ল বিস্তৃত এবং স্তনবয়ের মধ্যভাগের বিস্তার ছাদশাজ,ল। হ্বন্বপরি- 

মাণে শুনযুগল ছি-অঙ্গ লী বিস্তৃত, কুচাগ্র যবপরিমিত এবং বাহ ও স্তন এই উভয়ের মধাস্য 
কক্ষ বৃড়ধ,লী হইবে। ৪৪। উদরের বিস্তার চতুর্িশাঙ্গ, লী ও মনোহর হইবে] ( উহা অশ্বখ- 

পঞ্জাকৃতিও তিনটা সুরেখাসমহিত করিতে হয়) | নাতিমধ্য একাজ ল নিয় ওবিদ্ৃত হইবে 19৪। 



১৮শবিলামং।].  ক্তীক্ীহরিভক্তিবিলানঃ | ১১২৫ 
নাভিমধ্যে তু পরিধির্ধিচ হবারিংশদঙগ লা। বিস্তারে পুরুষস্যোজা! কটিরষ্টাদশাঙগ,লা ॥ ৪৬। 
পরিখাহো৷ ভবেনাশ্চতুষ্পাশদঙ্গলঃ | উর্ধোমূ'লে তু বিস্তারো দবাদশীঙ্গলকো! ভবেং। 

মধ্যেংধিকঃ ক্রমাদুনঃ পরিধিস্ত্ি ণোহখিলঃ ॥ ৪৭ ॥ 
চতুর্দশাঙ্গ লঃ কাপি পরিণাহস্্ তাদৃশ: | উচ্চমেকা্গলং জানুদ্বমং ত্রাঙ্গলকং ততং॥ ৪৮॥ 

তম্মধো পরিধিত্বেকবিংশতাগ, লকো! ভবেং |ককাপাষ্টাঙগ লবিস্তারঃ পরিধৌ ত্রিগ্তণং হি তং 132 

বিস্তারে! জঙ্ঘয়োঃ সপ্তাঙ্গলো৷ মধোহপি তাদৃণঃ। পরিধি: কাপি ত্র লে বিস্তারস্ত বড়গ,লঃ।৫* 

পরিধিস্তিগুণোহগে তু চতুধূক্তদশান্গ,লঃ। কচিত্বেকাধকঃ মোহঙ্বাী ধৌচ তু্দশাঙ্গলো ॥৪১। 

হাদশান্ুলকৌ কাপি বিস্তারে তৌ ফড়ুণৌ । কৃর্পৃষ্ঠো্নতৌ গুল. ফখং ঘ্যগুলকং তয়োঃ ৫৫২। 

ষ্ 

দৈর্ঘ্য ত্্থুলকোঃনুষ্ঠঃ কচিগ্ চতুরঙ্কৃনঃ | প্রদেশিনী তু তত্ব ল্য! যোড়শাংশোনমধামা! ॥ ৫৩॥ 
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ভাবি॥ ৪৬ ॥ অধিকে। বিস্তারন্তনগ্রে চ ক্রমেণোন: হ্তহস্ত-কদপীবৃক্ষাদাযাকারসাদৃশ্তাং। 
অখিল ইতি মুলমধ্যাগ্রবন্তী সর্ব্বোইপি পরিধিঃ স্বন্বমানানগসারেণ ত্রিগুণঃ 19৭ কপি বারাহ্থাং। 

তাদৃশত্ত ভ্রিগুণঃ। ততং বিস্তীরং ।৪৮॥ কাপি শ্হয়শীষীয়ে। তৎ জানু ॥8 ॥ অপি-শব্খ।ৎ 

মধ্য ইত্যস্যোভয়তোহগ্য্বয়ঃ। পরিধিস্তাদৃশস্তি গুণঃ। কাপি প্রীনারদীয়ে ॥:৯ ॥ কিউব 

সঃ অগ্রপরিধি। একাধিকঃ পঞ্চদশান্ুল ইত্যর্থঃ। অতস্তন্সমতে ওয়োরগ্রে বিস্তারঃ 

পঞ্চাঙগ লো জেয়ঃ। তথ! চ তত্রৈব।-__অজ্যাবদান ইত্যাদি ।চতুর্দশাম,লৌ জেঘৌ দৈর্ঘে]। 
তন গাঞিপৃষ্ঠতোহদ ঠা গরান্তং। তথ! চ ওত্ৈব।-_গাফ্োশ্চ পৃষ্ঠত ইত্যাদি ॥ ৫১ ॥ কাপি 

প্ীহয়শীর্যায়ে। দৈর্ঘ্য ছাদশাঙগ,লৌ। দ্যঙ্ধলকং ধৈর্য বিস্তারে চ ভেয়ং। তয়োঃ পাদয়োঃ। 
তচ্চতুর্গ লং বর্তনং জেয়ম্॥৫২| নারদীয়ে প্রদেশিনীযোড়শ।ংশেনোনা মধামান,লিঃ।৫৩। 

অন্ভে অনামিক!- কনিষ্ঠ | ক্রমাদিতি অনামিকায়। অষ্টমাংপেনোন| কনিষ্ঠ! জয়! ॥ অখিল! 

নাভির মধে)র পগ্ি ্বাচত্বারিংশদ্ লী হইবে। পুং  পুংদেবসূর্তির করি কটিদেশ দেশ অষ্টাদশ লী বিস্তৃত 

বলিয়৷ কথিত আছে। ৪৬। কটি-দশের বিস্তৃতি চতুষ্পঝাদঙগলী এবং উন্মূরত্য়ের বিস্তৃতি 
দ্বাঘশান্গ,ল হঈটবে। পরিধি সকল বিস্ৃতির ব্রিগুগ এবং মধ্যে অধিক ও ক্রমশ: ন্যুন করিবে 
। ৪৭1 স্থানান্তরে (বরাহপুরাণে) লিখিত আছে যে, উরুষুগল চতুর্দশাঙ্,ন বিস্তৃত ও পরিধিও 
হদ্্প। জাহযুগলের উচ্চতা একাঙ্গ,লী এবং বিস্তৃতি তিন অঙ্গ,লী হইবে। ৪৮। উহার মধ্যের 
পরিধি একবিংশত্যঙ্গল করিতে হয়। স্থানাস্থরে (হয়শীর্ষপঞ্চরাত্রে) লিধিত আছে যে, জান 

অস্টাঙ্গলীবিস্বত এবং ₹ৎ-পরিধ ভ্রিগুণ করিবে ৪৯ জজ্ঘাযুগলের মধ্য সপাঙ্গ,লী বিস্তৃত ও 
তয্মখ্যের পরিধ দেইরপ জি গণিত হইবে। স্থানাস্তরে ( নারদীয়পুরাণে ) পিখিত আছে যে, 
অঙ্ঘার মূলের বিভ্ৃতি ছয় অন্ধ'নী করিতে হয়। ৫*। অজ্ধার পরিধি ভিও1 ও অগ্রভাগ 

চতুর্ঘশাজল হটবে। কোন কোন ব'ক্তি বলিয়া থাকেন যে, অগ্রিম পরিধি পঞ্চদশাঙল করিতে 

হয় এবং গামূলের দৈর্ঘ্য চতুর্দশাঙ্গ ল হইবে। &:। পুস্তকাহরে : হয়শীরষে )এইসকগ বর্ণিত 

আছে যে, পঘয় ছাদশানূল দীর্ঘ এবং ছয় অ্কুলী বিস্তৃত ও কৃর্পৃঠবং উচ্চ হইবে 

গমন ল.ফয়ের দৈর্ঘঃ ও বিস্তৃতি ছি-অঙ্,লী করিতে হয়। ৫২। অঙ্গের দৈর্ঘ্য তিন জঙ্গী 
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অন্যে ঘ্ে চাষ্ইমাংশোনে তাদৃশ্তো বাখিলাঃ ক্রমাৎ। 
কাপান্তে দ্বে পাদহীনে উচ্চশ্চৈকাঙ্গ লেন সঃ ॥ ৫৪ ॥ 

সপাদাঙ্গলতঃ কাপি পরাঃ সর্বাস্তদর্দ তঃ। পঞ্চাজ লো*স্য পরিধির্দেশিত্তান্তা্,লো৷ ভবে ॥£৫॥ 
অন্যাসাং তৃষ্টমাংশোনঃ পরিধি; শ্যাৎ ক্রমেণ হি। 

দ্বিপর্ককো মতোহঙ্গ্ঠং পরা: সর্বা্থিপর্ষির্বকাঃ ॥ ₹৬ 4 

সবন্থদৈর্ঘ্যে তৃতীয়াংশ পর্ব তাস।মমুষ্য চ অঙ্গ-ষ্ঠদ্য নখঃ পাদোনাজ, লোহর্ধাজ, লোইনতঃ 8৫৭। 

ক্রমেণ কিঞিদুনশ্চ কৃর্ধপৃষ্ঠসমো হি সঃ। শিততৌ কৰিকৃভা ভৌ বিস্তারে ষোড়শ, লৌ ॥৫৮॥ 

অঙ্গ,লয়স্তাদৃশ্ঠা অঙ্গ াইা্টমাংবোলাঃ।জ | ক্রমানদিতি পূর্ব প পুর্ব পূর্ত ত্র উত্তরোত্তর! অপি সর্ধাঃ করমে- 

ণাষ্টমাংশোনা ইতার্থঃ। তথা চ এ্রীতয়শীর্ষীয়ে -_অষ্টমাংশাষ্টমাংশোন। ইত্যাদি। মাৎসো 

অঙ্গ-্টস্য সম! তদদিত্াদি : কাপি প্রীনারদীয়ে অন্যে অনামিকা-কনিঠে মধামাত পাদসহীনে। 

অত্র ক্রমাদদিতাগ্যানবর্তনাদনামিকাপাদোন। কনিষ্ঠ! জেয়।| সঃ অঙ্গ. ।৫৪॥ ক্কাপি 

রহয়শীর্ষায়ে সপাদাঙগ,লেনোচ্চম্ পরা: প্রদে শন্তাদ্যা্ত াঙ্গঠযার্বেনোদানত চ তত্তং 
পরিণাহান্ুলারেণৈব জেয়াঃ | অন্ত গগণ্শ্ত দেশিন্তা: প্রদে শিল্তাঃ ॥ ৫৫ ॥ হি এব ক্রমে- 
পৈৰ ॥ ৫৬ ॥ অমুষ্য অঙ্গ, দ্য চ। হন্যতঃ সর্বাপামান্ত।সাঁমি হার্থ; ॥ ৫৭ ॥স নধঃ করি: 

কুস্তাভাবিত্যনেন স্থবর্ত লৌ স্ববিভক্কৌ চ জ্ঞেয়ৌ। যোড়াশাঙ্গ,প-বিস্তারত্ববেন তয়ো: পরিধি- 

শুত্রিগুণে। জেয় এব ॥ ৫৮॥ তত পৃষ্টং বিংশত্যঙ্গ লপর্য্যন্তং ক্রমেণ সনি নগপৃষ্ঠবংশম্' যদ্াপ্য- 

বইস্তাচ্ছাদনাদিনা! শ্রীমূর্রেনিতঘপৃষ্ঠ ন দৃশ্থেছে, অতএবান্তত্র তে রে নোক্কে, কেবলং শ্রীনারদীয় 
এবোজে, হথ পি কচিদবষ্টস্তরাহিত্যাদিন! তদপেক্ষত্বাত্র তে পিখিতে। এবং প্রনিদ্ধ প্রধান প্রকট- 

কর! কর্তবা। গ্রসথান্তরে ( নারদীরপুরাণে ) লিখিত মাছে যে, অঙ্গ চতুরঙ্গ,ল এবং তর্নীও 
তৎসদৃশ। মধ্যমাঙ্গলী যোড়শাংশ উন অর্থাৎ পৌনে চতুরঙ্,নী করা আবন্তক | ৫৩ । মধ্য! 
হতে অনামাকে অষটমাংশ এবং অনাম! হুইতে কনিষ্টকে অষ্টমাংশ নুন করিবে। কিবা 

সমস্ত অঙ্গ,লীকেই অঙগ-্ঠ হইতে ক্রমে অষ্টমাংশ ন্যন করিতে হদ্ব। কোন কোঁন ব্যক্তি বলিয়া 

থাকেন যে, মধাম। হইতে অনামাকে একপাদ এব" অনাম! হুইতে কনিষ্ঠাকে একপাদ নুন 

করিতে হয়। অঙ্গষ্ঠের উচ্চত| এক অঙ্গ,লী হইন্না থাকে । ৫৪ গরস্থাস্তরে : হয়শীর্ষে) লিখিত 

আছে যে,অঙ্গ-ষ্টকে মপাদ একাঙ্,ী করিবে এবং তর্দন্যাদি মন্তান্ট ঙ্গ,লীকে অঙ্গ ষ্ঠের অর্ধ উচ্চ 

করিতে হয়। অঙ্গষ্ঠের পরিধি পঞ্চ ও তঞ্নীর পরিধি তিন অলী হইটো। ৫ ॥ অপরাপর 

অঙ্গ,লীর পরিধি ক্রমে ক্রমে অষ্টমাংশ করিয়া নূন করিতে হয়। মন্গষঠে? পর্ণ হ্টী, কিন্ত 

অপরাপর অঙ্গ,দী ভরিপর্কান্থিহ। ৫+। অঙ,লীর স্বন্য দৈর্ঘ্য বের, র্ধ তাহার তৃতীয়াংশ 

হুইয়া থাকে। অঙঠনখ পাঁদহীন এক, ল, কিন্তু অন্তান্ত অঙ্গ,দগীর নখ অর্ধাঙ্গ লী-পরিষিত 1৫৭. 

নখসমূহ ক্রমে ক্রমে উত্তরোত্তর ঈষৎ উন ও কমঃপৃষ্ঠবং হইবে নিতশ্বদেখ গ্কুত্তবং করিতে 

হর এবং উহা! যোড়শা্গ ল বিস্তৃত হইবে । ৫৮ স্বন্ধদেশ হইতে পৃষ্ঠ পর্ধযন্তের বিদ্কৃতি যট'জিংশ- 
দ্ধ নী হইবে £বং এ পৃষ্ঠ বিংশত্যপ্গ ল পর্ধাস্ত ক্রমশঃ নিম্ন হইবে। পৃষ্ঠ $.নত হইবে এবং 
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যটঅিংশদকুলং ব্ধাৎ পৃষঠং নিয়ং জ্রমেণ তৎ| বিংশত্য্লপর্্ন্তং নতবংশধ তন্মতম্।  : 
: সধ্যদেশাচ্চ বিততং মিলিতং মৎস্যযুগ্জাবৎ । 

অন্তচ্চালিখিতং কার্ধযং লোকদৃষ্ট্যাখিলং বুধৈঃ ॥৫৯। 
হয়শীর্ষায়ে ।__ | 
এতত্তে লক্ষণং প্রোক্তমুদ্দেশেন ময়ানঘ। অনয়ৈব দিশ! কার্য্যং স্বয়মপূৃহ দেশিক; ॥ ৬০ ॥ 
লোকেযু লক্ষণং দু হণিতাদিনিরীক্ষণম্। তথা তখৈব কর্তবমুহং যত্তেন দেশিটৈ; ॥ ৬১। 

শ্নারদীয়ে।-_ 

মনোহ্রাক্গাবয়বাঃ সর্ব কাধ্যাঃ সথলক্ষণাঃ । কেশৈরলকজাতঞ্চ ললাটোপরি শেো'ভনম্। 
হার-নপুর-কেনুর-মেখলা-মৌলিহৃষিতম্। শিষ্টং ধ্যানোদিতং সর্ব ময়াহ জং প্রকল্পয়েৎ1৬২। 

সর্বাগপরিষাণং লিখিত্বাত্ অলিখিতান্তবিজঞানপ্রকারং লিখতি অন্তচেতি। নিশবাদিকং করণনচ্ছি- 
পার্থ্ঘয়-নিয় বং নথাগ্রার্ধন্্রাকতি বং গার্ববয়াদিকঞ্চ । লোকদৃষ্ট্া। পোকেধু ততদজনৌষ্ঠবাদি- 
ৃষ্ট্যা। বুধৈরিতি তত্র তব স্ববুদ্ধা। বিচার্ধ্য তত্রাপি শাস্বোক্তধ্ানেন ধোয়-শ্রীভগবদন্গ- 
সৌনদর্ঘযাদ্যঙছসারেণৈব সর্ব কারধ্যমিতার্থ: ॥ ৫৯॥ উদ্দেশেন সংক্ষেপেণৈব। ন তু সাকল্যে- 
নেত্যর্থঃ। দিশা উদ্দিষ্টেকাংশেনেত্যর্থ:। তত্রাপৃহ বিচার্্যবেতার্থণ লিখিতার্থমেবৈতৎ 1৬০। 

বক্ষণম্ অ্সৌষ্ঠব গ্রকারম্। যথ। শ্রীনুখসা পুরণচন্্াদ্যাকারেণ শ্রীনেত্রয়োশ্চ পন্পপত্রেণ সাদৃষ্ট- 
মিত্যাদি । ততদঙ্গং বা। কিঞ্চ। নিরীক্ষণমবলোকন: হসিতাদি চ দৃষ্ই1। তথা তেন লোকো- 
ত্বরবিষয়ক-দৃষ্টলক্ষণ-প্রকারেণ। বন্দ! তদ্দাচার্থ! তত্ক্ষণঞ্চ সামুদ্রকাদাবুক্তম্। সাক্ষাৎ কন্মিং- 
শ্চিৎ সুপুরুষ দৃশ্তমানঞচ জেয়ং £৬১॥ মনোহর! অজ শ্রমুর্ভেরবয়বাঃ | কিংবা অঙ্গং্রীমূর্ত।. 
দ্যাকারাদিকম্ অবয়বাশ্য॥। হ্থ শোভনং লক্ষণং শাস্তো কং মহাপুরুষলক্ষণং যেযু তে। কেশৈঃ 
সহ। 'শোভনং ভ্রমরাকারসাদৃষ্ঠদিন] বিরাজমীনং। কেশৈঃ শোভনমিতি ব।৷ মৌল্যধঃ 

'কিফিৎকেশপাশনুলার্শনাৎ। হারা দিভিঃ সহপৈতূষিতং। উপলক্ষণমেতৎ বনদালাকুগুগাদিভিরপি। 
যঙ্জাত্রানথজং শিক্টমবশিষ্টম্গসৌষ্ঠবাদিকং তং ধ্যানে উদ্দিতমন্্ান্তত্পুধক্তং প্রকর্ষেণ ততোহপুযুৎ- 
কুষ্টতয। কয়য়েৎ রচয়েৎ £৬২॥ দেশানুরপং বিভূষণং যখোড়দেশে চূড়া-গর্ভকাদি, মধ্যদেশাদৌ 
পৃষ্ঠের মধ্যস্থূল হইতে বিস্তৃত ও মংন্তধয়ের স্তায় সংযুক্ত করিবে। এতৰাতীত যাহা! লিখিত না 

'হুইল, সুধীগণ লোবদৃষ্্যস্সারে তাহ! কম্পিত করিয়া! লইবেন । ৫৯। হয়শর্যে লিখিত আছে, 
হে নিফদুষ! আমি সংক্ষেপে শ্রীমূর্তির লক্ষণ কীর্কন করিলাম। সাধকগণ এই বর্ণিত 
নিয়যা্যারে ত্বয়ং বিবেচনা! পূর্বক শ্রীমূর্তি প্রন্তত করিবেন। ৬*। সাধক হাস্যাদি 
মৌরনাক্ষণ (অন্সৌন্র্যাদি ) দর্শন পূর্বক বিবেচন! করিয়! ব্্ূহকারে সেই ভাবে সুষ্ঠ 
শ্রন্তত করিবেন। ৬১। নারদীয়পুরাণে লিখিত আছে যে, জীমৃর্তির অঙ্গাবন়বসমূহ দিব্য- 

'্ক্ষণবিশিষ:করিতে হয়, ললাটোপরি কেশপাশলহ অলকশোত| সম্পাদন করিবে এবং হার, 
“মুগ ফের, কাফীয়াষ ও মৌলি (চড় ).ঘার! জলঙ্কত. করিতে হইবে। যে সমস. অন. 
নে কিউিরকারাগার নারে -সম্যক্ তাহার বিধান করিবে। খং। 

১১৪২: 



১১৩০ শ্ীঃরিভক্তিবিলামঃ "  (১৮শবিলাসঃ। 

বারাহে।-- | . | 

দেশাহরপ-ভূষণ-বেশালম্কারমুত্ঠিভিঃ কার্য) । 
প্রতিম। সক্ষণযুক্ত। সংবিধ্তি! বুদ্ধিদা ভবতি ॥ 

কিঞ্চ হয়নীরষাঁয়ে ।__ 

বাস্থদেবং প্রকুব্বীত চতুর্বাহং ুরেশ্বরমূ। দক্ষিণোপরি চক্র তু পদ্মং চাধঃ প্রকল্পয়েং ॥ 
বামোপরি গদ। কার্ধ্য| শঙ্খং চাধঃ হুশোভনম্॥। এতললক্ষণসংযুক্ত। গ্রৃতিম শুভদা ভবেৎ॥ 

জীপুন্টী চাপি কর্তব্যে পল্মবীণাকরাষিতে | উরুমাধোচ্ছি তায়ামে কিঞিদাবর্জিতে তথা ॥ 
নানাবিষ্ভাধরৌ কার্যো গ্রভামগুলসংস্থিতৌ। প্রভাং বিভূষয়েদবত্বাগজব্যালারিভিবু'ধঃ | 
পাদাভপাদপীঠঞ্চ তথা শোভাসমদ্বিতম্। দেশদেশামুরূপেণ কর্তব্যং দেশিকোত্তমৈঃ ॥৬৩। 

বিষ্ধর্মোত্তরে |. অথ তত্র পীগোপালদেবন্ত বশ্চিদ্বিশেষঃ। 
গোপাল গ্রতিমাৎ কুর্ধযাঘেণুবাদনতৎপরাম্। বর্থাপীড়াং ঘন্টা মাং দিতৃজামূর্ধংস্থিতাম্ ॥ 
গৌতমীয়তন্ত্রে।__ 

প্রতিমাং কষ্দেবস্ত যত্বতঃ কারয়েৎ স্থধীঃ। শিল্পি কৃষ্ণভক্কেন বিশ্বকর্থোক্তজানত। ॥ 

দ্শপঞ্চাঙ্গ,লা মৃখ্য। মধ্যম! ঘাদশানগুলা। আস্টাঙ্গ-লাধম| স তু নানাধিক্যং ন কারযেখ॥ 

চাত্র কঞ্চকোক্ধীষাদি ॥ বেশশ্চ কেশবন্ব-বস্ত্রাদি-পরিধান-পরিপাটযাদিন! .সজ্জা। অলঙ্গারঃ 
কুণুডলাঙগদাঁদিঃ। মুর্িশ্চ সকেশাদিঃ পার্ধদাদি প্রতিমা বা! তাভিঃ।. লক্ষগৈরত্রান্তআ্রাপযুকৈরজ- 
- সৌ্টবাদিভিযু্জা। এবং সমাথিহিতা নির্মিত! সতী ভকতাদেবু্নধদা॥ *৩॥ 
_বর়াহপুরাণে লিখিত আছে প্রস্ঠিমাকে দেশানগুরূপ ভূষণ ( চূড়া-কঞ্চকাদি ), বেশ ( কেশবন্ধ 

বন্ত্রপরিধানাদি ), অলঙ্কার ( কুণগুলাগদাদি ) ও মু্ধি (পারিষদাদি) বিশিষ্ট করিতে হয়। এইকপে 

সম্যক বিধানে দেবমুস্ঠি গ্রস্তত করিলে সেই প্রতিম। ভক্তসুলের বুদ্ধিদাত্রী হইয়া! থাকেন। 
আরও হয়শীর্যে লিখিত আছে যে, দেবদেব বান্থদেবের মুর্তি চতুতূর্জ করিতে হয়) দক্ষিণ, 
দিকের উপরিতন করে চক্র ও অধঃকরে পদ্ম এবং বাম্দকের উপরিত্ন করে গদ। ও অধ?" 

করে মনোহর শব্ধ স্থাপন করিবে । প্রতিমা! এইক্ধপ লক্ষণবিশিঃ! হইলে তিনি গুভকরী 
হইয়া! থাকেন। প্রভূর বামভাগে প্র ও পুষ্টি এই উভগ্নের গ্রতিমৃষ্তি প্রস্তত করিবে ) তাহাদিগের 
উভয়ের হস্তে পল্প ও বীণ! অর্থাৎ শ্রীদেবীয় করে পল্প ও পুষ্টির করে বীণা বিরাজিত:. থাকিবে 
এবং উ্লমাত্র উন্নত ও আয়ামে 'ঈঘৎ অবনত হুইবেন। ছুইটী নানাবিদ্কাধর দুষ্তি প্ত্থত 

করিতে হইবে । তাহার! প্রভামগুলে বিরাজিত থাকিবেন। এ প্রভাকে গঞ্জ, ব্যাল :গ্রত্ৃতি 

বারা অলঙ্কত করা৷ সথবীব্যকির কর্তব্য। দেশিবগণ (তরী বা টির মিরর 
চরণীভাষুক্ত ছুশোতন পা্পীঠ প্রস্তত করিবেন। ৬৩। | 

প্রতিমানির্দাপধন্বন্ধে গোপানঘূর্তির যে কিছু বিশেষ আছে,তাহা! ট্ হজ রা 
ধর্োত্বরে লিখিত আছে, গোপালদেবের সৃষ্তি এই ভাবে নির্দাগ করিযেন গিনিববেধযাধ্চন 
নিরত, মহুরবর্ঘচড়ায় বিভূষিত, জলবস্তা মল, দিতৃজ ও টির রা বি দি সাহ্/মকীকূর 



শি ধিলাগঃ।| শীক্ীহয্িভক্তিবিলাসঃ| ১১৬১ 
অজ্ঞানেনাঁপি মোহেন হঙগি কুরধযাক্নরাধষঃ। প্রতিম! বিফল! তস্ত পৃজনার ফলং লতেৎ ॥ 
মানাঙ্গ:'লিবিহীন! চ প্রতিম! যত্্র তিষ্তি। রাজ! নিপীড়য়তোব গৃহস্থ! নরকং ব্রজেং॥ 
মানা লেন সা! কার্ধয নান্তথা মুনিসতম। কাশ্মীরী জানদা প্রো! হব্ণজাপি চ মুক্তিদ| ॥ 

সম্পত্ভিদ! শিলা! তু রাজতী বছভর্ভিদ! ৷ তেজোদা দারুজা যা তু রৈত্তিকী শক্রনাশিনী। 

তাত্রী ধনবিবৃদ্ধিঞচ এ্রোতি বহুসৌখ্যদ!। সদৈব মৃন্ময়ী প্রোক্তা প্রতিম। শুভলক্ষণা ॥ 

তোগদ! মোক্ষদ! সা উ প্রতিম। কথিত তব । লেপ্যা লেখ]! দ্বিধা চৈব প্রতিমা পরিকীর্তিতা ॥ 

পর্ধতাগ্রে নদীতীরে চন্বরে গোষ্ঠভূমিযু। সমুত্রকূলেইরণো বা মানহীনা ন দুষণী। 
ইরানি ু্ঘ্যান্দিব্যাং কেশহুচিহিতাং। তাস্ধ সংস্থাপয়েদ্স্ত্ী গৃহে বা গোষ্ঠমধ্যত: ৬৪ 

অথ স্ত্রী-প্রতিমাঙ্গা'ন। 

চতুর্দশাঙ্গুলং দৈ্ে জঠরং বিতত কটিঃ। হাবিংশত্যঙগুলা স্ত্রীণাং স্তনৌ চ দ্বাদশাঙ্গুলৌ ।৬৫। 

কিকিছব্থৌ তুজৌ তা'সাং কিকিদীর্ঘং মুখং তবেং। নাসা'প্রীধা-ললাটানি সার্দঘানুলকানি চ/৬৬। 
৮ সস 

বেণুবাদনতৎপরমিতি প্রমাধরপ্তত্তবেখুবাদনমন্জশোভিতং । শ্রীহস্তদয়ধৃতসহজসংলটৈব বংশী 

বিধেয়েতার্থ:। উর্দ,সংস্থি তামিতি ত্রিভঙ্গ লপিতস্বাৎ 1৬৪৫ 

বি শত্য্থুণা বিতত। স্তনৌ চ বিভতৌ॥ ২৫ ॥ কিঞ্িং পুরুযাদীষৎ ।৬৬। পুরুষনেতরা- 

হইবেন। গৌতমীয় তন্ত্র লিখি হ মে, বিশ্বকন্া যেবপ শিল্পবিদযা প্রকটিত করিয়া গিম্বাছেন, 

যে ব্যক্তি তাহ! বিদদত আছে, তাদৃশ হুরিতক্ত শিল্পাকর ঘার! যত্ব সহকারে কৃষ্ণ প্রতিমা প্রস্তুত 

করাই সুবুদ্ধি বাক্কির কর্তব্য। ঘে গ্রতিমার পরিমাণ পঞ্চদশী হুল, তাহাই শ্রেষ্ঠ ? ্বাদশাছগুল 

মধ্যঘ এবং অষ্টাঙ্গ ল প্রতিমা অধম জানিবে। যে পরিমা1 কথিত হইল, ইথার ন্যুন বা অধিক 

করিতে নাই। অজ্ঞানবশে বা মোহনিবন্ধন নু[নাধিক্য করিগে সেই নরাধমের প্রতিমা 

ফলগাত্রী হয় না। সেই প্রতিমার অর্চনা করিলে পূজা বিফল হয়। নিয়মিত পরিমাণ 

অপেক্ষা এক অঙ্থুলী ন্যুন হইলে তত্রত্য নরপতি প্রজাপীড়ক এবং গৃহিগণ নিরম়গামী হন। 
হে খধিশ্রেঠ ! . সুতরাং যেকগ পরিমাণ কথিত হইল, তদমুসারে গুতিমা প্রস্তুত করিবে, 

কদাচ: তাহার বিপরীত করিবে না। কুঙ্কুমষয়ী প্রতিম। জানদাত্রী, হর্ণময়ী মোক্ষগ্রদা, 

শিলাম্গী সম্পদ্দাত্ী, রাজতী বহুতক্তিপ্রদায়িনী,কাষ্টময়ী তেঙগস্করী,পিত্বপময়ী অরিক্ষয়কারিণী, 

তাঞ্মস্্ী ধনবৃদ্ধিঝরী এবং শুভলক্ষণে লক্ষিতা মৃন্ময়ী প্রতিমা! নিরন্তর বহুম্খ-মোক্ষবিধায়িনী 

ও তোগগ্রঙ্না॥. তোমার নিকট সমন্ত প্রতিমার বিষষ্ই বর্ণন করিলাম। প্রতিমা দ্বিবিধ 

লেপা ও €লখ্য ।.. পর্বতাগ্র, নদীতট, চগ্বর, গো, সাগরতট ও অরণ্য এই সকল স্থানে 

প্রতিমা নির্দিষ্ট পরিছাণ হইতে নূনে হইলেও দোষ নাই। মন্ত্রী ব্যক্তি বেশ দ্বারা হুবিভূষিত 

৮৪ কফমূর্তি নিরঘাপ পুর্বাক উক্ত প্রতিদূর্থিকে গৃহে ব! গোষঠে স্থাপন করিবেন 1২৪ ॥ 

ডাগর স্বীপ্রতিমার অঙ্গ বর্ণিত হইতেছে ।--স্বীদূর্তির উদর চতুর্দশা্জুল দীর্ঘ হইবে। 

কার হিতার-সবাবিংশত্যুদ. এবং শুনযুগলের ঘিস্তার ঘাদশাঞ্চুল করিবে। ৬৫। পুং- “প্রতিমা 

অগেক্ঠানজী-এছিযা কৃষযুগল ঈষৎ বৃত্ব ও দুখ কিছু দীর্ঘ করিতে হয় এবং নাগিকা, শ্রীব! ও 



১১৩২ শ্রীপ্নীহরিভক্তিবিলানঃ | (সপ বিলাঙ। 

বিস্তারে কিঞ্দিধিকার্ধাছুলোত্ধরপল্পবঃ | নেতে চুবভাগোনে, গরং শ্রীবচ্চ ০০ 
তথ! মাৎস্টে। -. 

্তরিয়ঃ কার্ধ্যাশ্চ বিঘস্তিস্তনোকু- জনাধিকা: ॥ নানাভরণসংযুক্তাঃ কিঞিছু দ্যা; শুভাঃ 1৬৮1 

চ্তুর্থভাগেন উনে। প্রীব্দিতি অগ্রে লেখ্যল্্ীমূর্তিবং। অতএবোক্তং শ্রীহয়নর্যদেবেন।--. 

সর্ধ্ষামেব দেবানাং বিষণ ্তং মানমুচ্যতে ৷ দেবীনামপি সর্বাসাং লক্ষ ঞর্ং মানসূচাত ইতি। 
পূ্বববচ্চেতি পূর্ব ক্তপুরুষাঙ্গমানাদি-সদৃশমগীতি লঙ্্মীমূর্থেঃ নামকে রিতি ॥ ৬৭। 

তথা চ শ্রীমৎস্যপুরাণে - শ্বকীয়াঙ্গুলমানেন মুখং শ্যাৎ হাদশাঙ্ুলং॥ প্রতিমামুখমানেন সম- 
ভাগান্ প্রকল্পয়েৎ। চতুরঙ্কুল। ভবেৎ গ্রীব৷ ভাগেন হৃদ্রং পুনঃ । নাভিস্তন্মাদধঃ কল্প ভাগে- 
নৈকেন শোভনা। নিয়তে বিস্তরত্থে চ অঙগুগন্বং প্রকীর্তিতং। নাভেরংস্তান্েচং তু ভাগেনৈ- 
কেন করয়েং। ব্রিভাগেনায়ভাবুক্ধ জাঙ্ুনী চতুরঙ্কুলে। জজ্ফে বিভাগে বিখ্যাতে পাদ চ 
চতুরঙ্কুলো৷। চতুর্দাশাঙ্গলস্তদবন্মৌলিরন্ত গ্রকীর্ভিতঃ। উর্ধমানমিদং প্রোজং পৃথুত্বং চ নিবোধত। 

সর্ধ্বাববমানেষু বিস্তারং শৃণুত দ্বিঙ্গাঃ। চতুরহ্কুলং ললাটং স্তাদর্ধং নানা তখৈব চ। দ্থ্ুলং : 

তু হু জেয়মোষ্টশ্চাঙ্গুলসন্মিতঃ | অষ্টাঙ্থলং ললাটং তু ভাবম্মাত্রে ক্রবৌ মতে। অর্ধান্ুল। 

জ্রবোলেখা মধ্যে ধঙ্গরিবানতা। | উন্নতাগ্রা ভবেৎ পার্থে ঈক্ষা তীক্ষা। প্রশন্ততে ৷ অক্গিনী 

াঙ্গুলায়ামে তবর্ধং চৈব বিস্তরে। উন্নভোধরমধ্যে তু রক্তান্তে শুভলক্ষণে। তারক! তত্রি- 
ভাগেন দৃষ্টিঃ স্তাৎ পঞ্চভাগিকা। স্ধঙ্ুলং তু ক্রবোর্মধাং নাসামুবম্থাঙ্ুলং। নাসাগ্রবিস্তপং . 
তথৎ স্পুটঘয়মুত্তমম্। নাসাপুটবিলং তত্দর্ধাঙথুলমুদাহহতং। কপোলে দ্বাঙ্থুলে তং বর্গ" 

মূলাধিনিঃস্থতে। হবগ্রমণ্ডলং তদঘিস্তারাদ্ছ্ান্ুলং ভবেৎ। অর্থান্গুল! ক্রবে। রাজী মৃপালসদৃদী 
মতা। অন্ধাঙ্ুল-সমস্তধতৃতরোঠস্ত বিস্তারে । নিষ্পাব সদৃশং তহ্নাসাপুটদলং ভবেৎ। হক্কণী 
ঘোনিতুল্যে তু কর্ণমূলাং ফড়ঙ্ুলে) কণোতু জ্রদমৌ জোয়াবুর্ধঞ চতুরুলং। ্নুলে কর্ণ- 

পার্থে তু মাত্রামেকান্ত বিস্তর । কর্ণয়োরুপরিষ্টাচ্চ মস্তকং ছাদশান্ুলং। ললাটং পৃষ্ঠতোবর্ধেন 
প্রোজমষ্টাদশানুলং। ফট জিংশদঙ্গুলশ্চাপি পরিণাহঃ শিরোগতঃ । সফেশনিচয়ন্তান্ত ঘিচন্বা- 
রিংশদঙুল; | কেশাস্ত দ্বনুকাতঘদস্ুলনি তু যোড়শ। গ্রীবামধ্যে পরীণাহশ্তূর্বিংশতিরমুলঃ। 
অষ্টাঙ্থলা ভবেদ্গ্রীব। পৃথুত্ধেন বিশিষ্যতে। স্তনগ্রীবান্তরং প্রোক্তষেকতালং স্বযসুব! ৷ স্তনয়ো- 
রস্তরং তহস্াদশাঙ্ুলমিষ্যতে। স্তনয়োর্মগুলং তত্ব দ্ানুলং পরকীর্তিতং। চুচুকৌ মগুলস্তান্ত- 
ধবমাআবুতৌ স্থভৌ। ঘিতালং চাপি বিস্তারে বক্ষা্থলমুদাৰতং। কক্ছে বড়ছুলে প্রোক্তে 
বাহমূল্গনাস্তরে | চতুরদশাঙ্ুলো পাদা-ত্ততিরজুলঃ। গঞণাছুল-পরীপাহমনুঠাগ্রং তথোকতং। . 
অনুষ্ঠন্ত সম! তদ্বদায়ামে স্তাৎ প্রদেশিনী । তত! যোড়পভাগেন হীয়তে যধ্যমা্জুলী। : অনা- 
মিকাষ্টভাগেন কনিষ্ঠা চাঁপি হীয়তে। পর্বাজরেণ চাকগুল্যো গুল্ফৌ তু হাচছুলৌ শ্বভৌ। রা রঃ 
ভালদেশ এই অন্গন্জয় সার্ধ বিসুলী বিস্তৃত করিবে। ৬৬ স্ী-্রতিমার অগরগরধের বিভৃতি - 

ঈষদধিক অর্ধাঙ্ুল করিবে। স্্-গ্রতিমার চক্ষু গুং-গ্রতিমুদ্তির চুর চতুর্থাৎশেয : একা অংং. 

অবশিষ্ট অন পূর্ব বিযুবৎ ও পশ্চাহক ম্ীবৎ কর্তব্য (৬৭ দৎপুরাে দিবি ০ হী 



ট্ী বিলাস: ।] স্ীজহরিভক্তিবিলাসঃ। ১১৩৩ 
কিঞ।-. 

গ্রীবাবলিশ্চ কর্তব্য! কিঞিছুর্ধাল্,লোচ্ছ-য়া। এবং নারীযু সর্বান্থ দেবানাং গ্রতিমান্থ চ। 
নবতালমিদং গ্রোক্তং লক্ষণং পাপনাশনম্ ॥ 

শিনীপরীণাহস্বা্ুলঃ সমৃদান্থত:। অন্তাসামইভাগেন হীয়তে ক্রমশো দ্বিজাঃ ৷ অঙ্ুলেনোচ্ছ্ রঃ 
কার্ধো হকুঠম্ত বিশেষতঃ | তদর্ধেন তু শেষাণামন্কুলীনাং সমুচ্ছ,য়ঃ। জঙ্ঘাগ্রে পরিণাহস্ত 
অঙ্গুলানি চতুর্দশ ॥ জজ্ঘামধ্যে পরীাহস্ততৈবা ্ টাদশাঙ্গুলঃ। জানুমধ্যে পরীণাহ একবিংশতি- 
রঙ্ুলঃ। জানুক্ষ,য়োইসুল; প্রোক্কো৷ মগুলত্ত ত্রিরহ্ুলং। উরুমধ্যে পরীপাহঃ অষ্টাবিংশতি- 
কাঙ্গুলঃ। একবি'শোপ রষ্টাচ্চ বৃষণৌ তু জিরঙ্কুলৌ । ত্্যস্ুলঞ্চ তথা মেঢ,ং পরিণাহে যড়- 
সুলং। মণিবদ্ধোদয়াং বিস্তাৎ কোশরেখাং তখৈব চ। মণিকোশ-পরীণাহশ্চতুরঙ্ুল ইব্যতে। 

বিস্তারে তবেত্ততবৎ কটিরষ্টাদশাঙ্গুল! ৷ দ্বাবিংশতিভ্তথা স্ত্রীণাং স্তনৌ চ দ্বাদশাুলৌ। 
নাভিমধ্যে পরীণাহো৷ দিচদ্বারিংশদসুলঃ। পুরতঃ পঞ্চ-পঞ্চাশৎ কট্যাশ্চৈৰ তু বেষ্টনং। 
কক্ষয়োরুপরিষ্টাচ্চ স্বন্ধৌ প্রোক্ত যড়ঙ্ুলৌ। আক্টাম্গুলাঞ্চ বিস্তারে গ্রীবাঞ্চেব তু নিন্ধি- 
শেৎ। পরীণাহে তথা গ্রীব! কল ছাদশ নির্দিশেং। আয়ামো৷ তৃজয়োস্তখদ্ ববিচত্বারিংশ- 
দহ্ুলঃ। কাধ্যন্ত বাহুশিখরং প্রমাণে যোড়শাঙ্থুলং। উর্ধং যন্ধাহুপর্বাস্তং বিভাদস্- 
দশাঙ্ুলং। তথৈবাঙ্গুলহীনস্ত দ্বিতীয় পর্ববূচ্যতে । বাহুমধ্যে পরীণাহো৷ ভবেদষ্টাদশানগুলঃ। 

যোড়শোক্তপ্রবাহস্ত যটুকলোংগ্রকরো! মতঃ। সপ্যাঙ্থলং করতলং মধ্যমাঙ্থুলপঞ্চক!। 
অনামিকা! মধ্যমায়াঃ সপ্তভাগেন হীয়তে ॥ তন্তাত্ত পঞ্চভাগেন কনিষ্ঠ, পরিহীয়তে । মধা- 

মায়াস্ত হীনা বৈ পঞ্চভাগেন তর্জনী । অঙুষ্ঠনতর্জনীমূলাদধঃ প্রোক্তত্ব তৎসমঃ | অঙ্গুষ্ঠ" 
পরিপাহত্ত বিজেয়শ্চতুরকুলঃ। শেষাণাম্থুলীনান্ত ভাগো তাগেন হীয়তে। মধ্যমা-ম্ধ্য- 

 পর্বান্ত অনুলঘয়মায়তম্। বো ববস্ত সর্বাসাং তন্ডাং তন্তাং প্রহীয়তে ৷ অঙ্গুঠ-মধ্যপর্বস্ত 
তর্জাস্তা সূশং ভবেৎ। যবন্বয়াধিকং তত্ব গ্রপর্বদমুদাহভম্। পর্বার্ধেন নখান্ বিদ্যাদজ,লীযু 
সমস্ততঃ ৷ ছিখং পক্ষ গ্রকুবর্বীত ঈষদ্রক্তং নখব্রজম্। নিয়পৃষ্ঠং ভবেন্সধো পার্থ তঃ কলয়ো- 
চ্ছিতষ্। তখৈব কেশবরর্ধ্ঃ ক্কন্ধোপরি দশাঙ্গুলাঃ। স্িয়ঃ কাধ্যান্চ বিদ্বপ্তিঃ শুনোর-জঘনা- 

: ধিকাঃ।  চতুদ্দপাকুলায়ামসুদরং তাহ নির্দিশেং। নানাভরণসম্পরা কিঞিদ্হশ্বতৃজা- 
_. স্ততঃ। কিকিছবীর্ঘং তবেহক.মলকাবলিরতম! । নাসা শ্রীবা৷ ললাটঞ নির্দি টাঞ্চতুরজুলম্। 

'অধ্যকথীকুলবিদ্তারঃ শস্যতেত্ধরপল্পবঃ । অধরান্েজযুগ্নস্ত চতুর্তাগেন নিদ্দিশেৎ। শ্রীবা- 
বিশ ক্যা কিছিদর্ধাহুলোচ্ছ্র!। এবং নারীদু সর্বাক্থ দেবানাং প্রতিমান্থ চ।. নবতাল- 
শিং প্রোকংলক্ষণৎ পাপনাশনম্॥ প্রহ়দীরধপঞ্চযাতে শ্ীতগবনূ-্ষসংবাদে । _ অতঃপরৎ 
2 টা রি  পরতিমালদপং ভাটি হয. ফ্তচিদ্াধ্যাত্যং ভবেদ্ গুহ্তরং পরম। অভিগ্রেত- 

জিয়া বডি ক্ষ ক আকাদেশ ষ্চি অনেক্ষ। বিশাল করিবে. এবং সপ িরিধ 



১১৩৪ ী্মহরিভক্তিবিলাসঃ | | ১৮শ বিলানঃ.... 

অথ মৃগ্ময়ীনাং ্ীূর্ভীনাং ধিশেষঃ | 
প্রীহয়নী্ধায়ে গ্রতিমাপ্রদঙ্গে । _ 2, 
ম্বাতিক! বরপূর্বেধে গৃহীষুঃ সর্বববর্ণিন;। নদীভীরেহখব! ক্ষেতে ্থনেংখব পুনঃ | 

০০ হজ ওটি টির 

নায় কল! নেত্রান্তমুচ্যতে। ভাগমেকং ভ্রিধা ভক্ত] পা ভাগং প্রকল্পয়েৎ। ভাগমেকং তথা. 

জানে গ্রীবায়াং ভাগমেব চ। মুকুটং তালমাত্রং স্থাত্তালমাত্রং তথ! মুখম্। তালমাত্বেগ কন 
তালেন হৃদয়ং তথ । নাভিমেঢাস্তরং তালং দবিতালাবুরুক তথা । তালথয়েন, জক্য। তু সর ণি 

শৃণু সাম্প্রতম্। কার্ধযং স্থরছবয়ং পাদে জঙ্ঘ।মধ্যে তথাপরমূ। হৃদয়ে চ তথ! কার্য'ং কণ্ঠে সুজ". 

দ্বয়ং তথা। ললাটে চাপরং কার্ধ/ং মন্তকে চ তথাপরম্। মুকুটেপরি কর্তব্যং হুঅেকং বিচ- 

ক্ষণৈ: | স্থত্রাণ্যর্থং প্রদেয়ানি সপ্তৈব ছুরসত্তম। বক্ষাত্রিকাস্তরেণৈব কঠম্থত্রাণি দাপয়েৎ। 

মধ্যস্থত্রাণি সন্ত্যজ্য সুত্রাণ্যেবং নিবেশয়েং ললাট-নাসিকা-বজ্জ কর্তব্যং চতুরুনম্। গ্রীবা' 

কর্ণন্ক কর্তব্যমাামাচ্চতুরস্ুলমূ। দ্যগ্ুলে হন্গকে কার্ধ্যে বিস্তারাচ্চিবুকং তথা। অষ্টাগ্ুলং 

লাটস্ত বিস্তারেণ গ্রকীর্তিতম্। পরেণ ছ্যন্থুলৌ শব্দধৌ কর্তব্যাবলকাদ্বিতৌ। চতুরমথ" 
মাধ্যাতমস্তরং কর্ণ-নেত্রয়োঃ। হ্থান্কুলৌ পৃথুকৌ কর্ণে৷ কর্ণার্থাঙ্গক পঞ্চমে। ভ্রলমেন 

তু জুত্রেণ কর্ণসথ্রং প্রকীর্তিতম্। বিদ্ধ' বড়ঙুলং কর্ণমবিদ্ধং চতুরগুলমূ। চিবুকেন সমং 

বিদ্ধমবিদ্ধং ব1 ড়গুলম্। খড়টাপাত্ং তথ! রক্তং শঙ্কুলীং কঙ্পয়নেতথ।। অঙ্গুলেনাধরঃ 
কার্যস্তন্তার্জেনোত্তরাধরঃ। অর্ধান্ুলং তথা গুল.ফং বজ্ং তু চতুরঙ্গুলম্। আয়ামেন তু 

বৈপুল্যং সার্ধমন্কুলমূচ্যতে । অব্যত্মেব ্তাত্বজু,ং ব্যাং ঘাজুলমুচ্যতে। নাসা-বংশ- 

সমুচ্চয়ং মূলে স্বেকাছুলং মতম.॥ উদচ্ছি-ত। দবঙ্থুলং চাগ্রে করবীরোপমা৷ স্থতা। অস্তরং 

চক্ষুযোঃ কার্ধং চতুরজুমানতঃ। হ্যগুলং চাক্ষিকোষং তত্দাছুলং টান্তরং তয়োঃ। তারা 

নেঅত্রিভাগেন দৃক্তারা পঞ্চমাংশিক!। অন্ুং নেত্রবিস্তারং ভ্রোণী চার্ধাস্ুলা, মত]। 

তৎপ্রমাণা ক্রবোর্লেধা ভ্রবৌ নেআলষে মতে । ভ্রমধাং ছ্ান্ুলং কার্য জদৈরঘ্যং চতুরছুলস& . 

ঘট অিংশদছুলায়ামং মন্তকন্ত তু বেষ্টনম্। মুর্তীনাং কেশবাদীনাং ছবাজিংশদ্ে্টনং ভবেৎ। 

পঞ্চ নেআ্রাগধোগ্রীব বিস্তারাদেষ্টনং পুনঃ । জিগুপন্ত ভবেদৃর্ং বিশ্ততাষ্টাহুলং পুলঃ | শ্রীব- 

ত্রিগুণমারামং প্রীবাবক্ষোহন্তরং ভবেৎ। স্কদধাবষ্টান্ুলৌ কার্য অ্রিকলাবশকৌ শুভৌ.। - 

সপ্তনেতৌ স্বতে। বাহ্ প্রবাহ যোড়শাঙ্গুলৌ। ভ্রিকলং বিস্তুতৌ বাহু প্রবাহ্ চাপি তৎ্সমৌ। 

বাহদ্তার্ধতে। জেয়ঃ পরীপাহঃ কলা নব। সং্দশাঙগুল! মধ্যে কৃর্গরোর্ে ৮ যোড়নী। 
কু্ণরন্ত তবেষ্নীহন্তি গুণঃ ভুরসন্তম। নাহঃ প্রবাহমধ্যে তু যোড়শাহগুল উচ্যতে। অগুহত্ডে 

পরীণাহে। ঘাদশাগুল উচ্যতে। বিস্তারে ক়তলং কীর্বিতং তু বড়সুলম্। দৈর্ধ্যাৎ লা. 

সুলং কার্ধাং মধ্যে পঞ্চানুল! মতা। তর্জন্তনামিকা চাপি ত্মাদর্ছানুলং বিন! মিঠু. র্ 

কৌ কাধ্যো। চতুরহুল-সশ্মিতৌ। - দিপর্বানুষ্ঠকঃ - কার্ধ/: - শেষাধুল্যজিপর্বিকাঃ। ' শর্ঝাসাং 
পর্বণৌইর্ধেন রখদানং বিধীরতে.।: বক্ষসে| বধ 'প্রমাণঞ্চ' জঠরং খেলব দিবহ 

অলঙ্কায়ে অনন্ত করিতে হয়। এতঘাতীতহগর ভু লমুহও, “ঝাছিসুর্তি মঈহা 



১৮শ বিলাস] সনিহরিভক্তিবিলাস।। ১১৩৫ 
পাষাণ-কর্করালোহ-চর্ণানি লমভাগভঃ ৷ মৃত্তিকায়াং প্রযোজ্যাখ কষায়েগ গ্রপীড়য়েৎ। 
খাদিরেপাঞ্জুনেনাথ সঙ্গ-পীবেইকুছুমৈঃ। কৌটলৈরায়সৈ; গেতৈর্ঘধিক্ষীরত্বতাদিভিঃ। 

ভবেঙ্নাভী বেখেন চ প্রমাণতঃ। নাভীমধ্যে পরীণাছে। ছিচত্বারিংশদুলৈ:| অন্তরং সনয়োঃ 
কাধ্যং তালমাতরং গ্রমাপভঃ | চূঢ়ুকৌ যবমানৌ তু দ্বিষবং মণ্ডলং তবে । চতু: বষ্টা্থুলং কার্য 
বেইনং বক্ষঃপ্কুটং। চতুন্মুথং তু তদধো বেষ্টনং পরিকীর্্িতম্। পরীণাহস্তথ। কট্যাং 
চতুঃ-পঞ্চাশদসুণৈঃ। বিস্তারণ্চোরুমূলে তু প্রোচাতে দবাদশানুলঃ। তন্মাদভ্যধিকং মধ তড়ো 

নিয়তরং ্রমাৎ। বিস্তৃতোহ্টানুলং জা গুণ পরিণাহতঃ। জজ্ঘামধ্যে তু বিদ্তাগঃ 

সপ্তান্থল উদাতঃ। ত্রিুণঃ পরিধিশ্চান্ড জক্ঘাগ্রং পঞ্চ বিস্তরাৎ। বিগুণঃ পরিধিশ্চান্ত 
পাঁদৌ তাল- প্রমাণকৌ। আয়ামাহুচ্ছি'তৌ। পাদ চতুরহুলমেব চ। গলফ পর্ববং তু কর্তব্য 

প্রমাণাদত্রেছুলং । ভ্রিকলং বিদ্ৃতৌ পাদৌ হ্থান্ুলোইসুষ্ঠক: স্বতঃ। পঞ্চানুলং ভু 

নাহোহস্ত দীর্ঘত্বং তু গ্রদেশিনী॥ অষ্টমাংশাষ্টরমাংশোনা: শেষা্গুল্যঃ ক্রমেণ তু। সপাদান্থুল- 

মুখনেধমনৃষ্ঠন্ত গ্রকীর্তিতং। পাদোনমন্থুলং কার্ধ্যমুষঠত নখং সদা। অর্ধাচ্ুলং তথান্াসাং 

করমাদ,নংতু কারয়েৎ। দ্য্ুলৌ বৃষণৌ কারো মেড চতুরঙুলং। পরিণাহেন কোবাগ কর্তব্যৎ 

চতুরজ,লং | বড়ল,ল-গরীণাহৌ৷ বৃষ পরিকীর্ডিতৌ। বৃষণাক্ষ্রতা কাঁধ গ্রসনবদনেক্ষণা। 

- প্রতিমা বাহ্দেবস্ত মানেন সুরসত্মম। শ্রীনারদপঞ্চরাতে শ্রাীভগবন্লারদপংবাদে | -চিবুকাচ্চ লঙা-. 

টান্তং স্তাৰ ক্তং দ্বাদশাগগ দং। লগাটাদুর্ধতো! বিপ্র ত্রা্,লং চোকতং শর । ছাদশাজ,ল- 

বিশ্তীরঘং তরি গুং পরিপাহতঃ। বিগ্রারাদ্দা্স,লৌ কর্ণে তন্মাত্ত্রিগুণোচ্ছিতৌ । কন্তকা গ্র-সমং 

'বিদ্ধি রন্ধং শ্রোত্ন্ত চান্তরম্। র্ণাবটাবধন্োর্ো মানেনার্ধাল,লৌ স্বতৌ। বর্ণাছিত্রাদখো 
বাস্ধে কর্ণমধ্যইঙ্গ,পে। বটঃ । অঙলাঃ কর্ণপাণ্যোস্চ পার্খে ্ তাধা যদৃচ্্থা । জলতে শশিরেখে চ 

আগামাচতুরঙ্গ,লা। অর্া্গ,লেন বৈ কার্য! মধ্যনতুাগ্রতঃ কৃশা! . জমধ্যমগ,লসমং নালা তু চতু- 

রঙ ল1। অন্থুলা চাগ্রতঃ কার্য 'তিলপুপ্পারুতিস্তথা। নেজয়োরস্তরং জেয়ং জলগ,লং নেএতশুধ!। 

মারে ত্রাঙলং নে তদায়ামেন চাঙ্গ,লং। আাংশেন ভারকং মধ্যে স্যোতিস আ্রাংশভাগতঃ। 

আাগাধস্চাজ, লেনৈৰ পাদহীনেন গোধিক|। বল্লযতে মুদিশাদল একাংশেন ততোহধরঃ | উত্ব- 

রাখোপ্যধস্থশচ প্রমাণেনাঞ লং স্বতং। ছা্গপং চিবুকং বিগ্র উদ্চযায়েন প্রকীর্তিতং। বিস্তারস্া- 

ঙলে। জেয়ঃ হুন্ষণী চতুরঙগলে। ঈবিহগিতং তেন কর্ণপাণ্যোঃ পরস্পরং ৷ কগোলমর্ধণশিবন্ত- 

মধ্যে চতুরঙল। ভৌ চ গত। সমৌ কৃুতরযান্যাংশপৃ্ণে) মনোরমৌ। কণোচ্ছ যজ্যগ,লঃ 

স্াধিত্ায়েণ তু নারদঃ। অষ্টাঙ্গ,লোহথ পরিধিভিগুণ; পরিকীর্তিতঃ | কঠাবধি স্থিতং বক্ষো.যাবং 

্াদবধিদূর্ঘনে। উননকদ্ছেন বিহিতং সদৈব হাদশাঙ্গলং। ঘিগুণং তচ্চ বিস্তারাদাল,লং গুনদগ্লং। 

. এডযোশ, চুকৎ কারধামষটমাংশং দ্বকাদ,লং | পরম্পরং গং শুদযোরত্তরং ঘারশাদ,লং। আটা 
পু সবাবংসৌ বিস্তারেগ মহামতে। ঞোরতদ্বেন কৃর্ধ্যাচ্চ হস্তমূলাৎ যড়নুলং। 'উচ্চায়েণ 

.. চ১১৬০৬৬ ছাদখাছুলং।.: কু্য]াং, প্রথঙ্গিগাবর্ভ-নাভিৎ -ম়েচাবধি ছিজ।. উচ্চ্ানেণ 

“এইযে (৬1. আরও লিখিত জাছে যে, গ্রীধাদেশন্থ জিবলী ঈষধূর্ধ একাচুগ উ্নত-কনি্য। 



১১১৬ স্ীজীংহরিভকিবিলাসঃ | [১৮শ বিলাদঃ। 

আলোড্য মৃত্তিকাং তৈসতৈঃ স্থানে স্থাপ্য পুনঃ পুনঃ । মাসং পযুর্ঠধিতং কব! গ্রতিষাং পরিকল্পয়েৎ। 
স্থাপয়েৎ এরতিমাগূলং রন্স্তাসন্ত চোপরি । শুলঞচ খাদিয়াদীনাং হজিয়ানাং গ্রকল্ায়েৎ। . 
চ সংপাদ্যং স্ুসমং ঘাদশঙ্কুলং। নাভেরধস্তাছুদরং সম্পাদ্যং চতুরঙ্কুলং। শেষঃ স্তাৎ স্তাৎ কাভূভাগো 
'বিস্তারেণোদরং মুনে। ছিসধান্গুলমানং স্তাং পরিবিস্বিগুণঃ স্থতঃ | কুর্ধ্যাং প্রজননং বিপ্ 
উচ্ছায়েণ বড়ঙুলং। ব্িগুণ: পরিমানেন পরিষিত্ত ক্টেঃ স্থতঃ। জিযড়ন্ুলবিত্ীর্ঘ, কাটমান- 
মুদধাধতং । যড়িংশদন্ুল। বিপ্র পরিধেস্ত কিঃ স্বতা , উরবাশ্চ জঘন' বির উচ্ছায়েণ বড়নুলং। 
বাস্থুলেন চ বিস্তীর্ণে বুষণো চতুরঙ্কুলৌ। ত্রিচতুধণসংপূর্ণে উরুদ্ডৌ ততে| দ্বিজব। উচ্ছ্1 
য়েগ চ কর্তব্যং চতুর্কিংশাঙ্গুলং মুনে। পৃথুমূলৌ ক্রমক্ষামৌ সংলগ্গৌ গজপাণিবৎ। বিস্তারে 
তু কুর্বাীত উরুমৃ্ং হড়ন্ুণং। ফটভ্িংশদজুলং নাভাবুরুমধ্যং নবাঙ্গুলং। উর্ধোরপ্যবাসনে 
তু বেষ্টন: ত্বেকবিংশতিঃ | ত্রান্থুলং মুনিশার্দল পরিতে! জানমণ্ডলং। বিস্তারমুন্রতি্ণাপি 

জানোরপাধুন! শৃু। দ্ির্ঘাদশেনাহথুলেন জানোবিস্তার উচ্যতে। যড়ঙুণেন বিস্তীর্দ 

 জঙ্ঘামূলং প্রকীর্তিতং ৷ জজঙ্ঘ।মধো তথ] ন।ভাবষ্টাবপ্যথ বিংশতিঃ। জঙ্ঘাবসানে বিস্তারে। জেয়ঃ 

. * পঞ্চাছুণো। মুনে । তমেব ভ্রিগুণীকত্য তন্তৈব পরিধির্ভবে॥ গুল্ফাদধস্তানুলঃ ভা পাদে- 

চ্ছায়ন্ত নারদ। পাফোশচ পৃষ্ঠতে। যাবদসুষ্ঠা গং ছিজোত্তঘ। পাঁদন্ত ভাবদৈর্ঘাং স্যাদঙুলানাং 
 দ্বিগ্তকং। যড়ছুণেন বিততং কৃর্মপৃষ্ঠো্নতং ক্রমাৎ। চতু্িরকুলৈদীর্ঘমনষ্ঠং পরিকীর্ঠিতং । 
অিগুণং বে্টনং তদ্য দৈর্ঘযান্তস্য দশীধিকা। পাদগ্রদেশিনী কার্য তৎসমীপস্থিতাঙ্গুলিঃ । 
অনুষ্ঠস্য সম! কার্ধা। পাদন্[ন। ত্বনামিক! ৷ অনামিকায়াঃ পাদ্ধেন হীন! পাদকনীয়মী । জ্যংশেন 

বিদ্ধি সর্ববাপা পর্ববমানং তু নারদ । পর্ববার্ধেন নখাঃ কার্য অর্ধেন্ুপদৃশাঃ শুভাঃ। যটজিংশ- 

সু. ং বিপ্র ্বন্ধাৎ পৃষ্ঠনমাবধৌ। গোমুখং ব৷ ক্রমান্িযং যাবদকুলবিংশতিঃ | মধ্যপ্রদ্েশািততং 
পৃষ্বংশোর ভক্রমাৎ। স্থশুভ; প্রবিভক্তঞ্চ বিভক্তক তথ! মুনে। স্মিলিতং মৎস্যযুগ্াং ক্ষামং 

পঞ্চাল,৫ং মতম্। স্বর্তশৌ স্ফীত কার্য বিস্তারাৎ যোড়শাঙ্গ,পৌ৷। নুবিভক্তৌ চ পীনৌ চ 
করিকুত্বোগমে স্থতৌ । অংস্তাং স্বদ্ধশিখরাম্বাছ; স্যাৎ যোড়শাঙগ,”;| অথো বিংশাঙ্গ,লং বিদ্ধ 
উপবাহং দবিজোত্তম মশিবন্ধপ্রদেশত্ তত ্রাল,ল উচ্যতে। মধ্যমাজলিপধ্যস্তং মণিবদ্ধাবসানতঃ। 
বাদশা লমানম্ত স্ন্ধ; স্যাৎ পরিবর্ত,লঃ। চতুরনগ,লবিত্তীর্ণঃ পরিষি্িগুণে। মতঃ। মুগতশ্চোপ- 

বাহ? পঞ্চাঙ,ল উদাহৃতঃ। অিগুগণ্চ তছুন্াহত্তং ক্রমাৎ ক্ষাময়েঙ্ছনৈ;। গোপুঙ্ছ্সৃশং কৃত্বা 

হথ। স্যাৎ কলয়। মুনে। মণিবন্ধ গ্রদেশাদ্ধি বিত্যরেগাথ বেষ্টনাৎ। তথাঙ্গ,গপ্রমাণেন পাণের্খানমতঃ 

ধু সনে অঙ্গ লমানাত্তং বিদ্ধি নধাল,৫ং সা । পঞ্চাকগ/লপ্রমাণেন সিকাধিত্তার উচ্যতে। নিয় 

করতলং ্ াং শুভরেখাবিভূবিতং। তজ মধাজ রিং বিপ্র বিদ্ধি পঞচাজ,লং সদ । রা 

অপ্যু্গ.(৪) পারছে উনা। অর্ধান,লেন বৈ। ং্পঞ্চমাংশহীন। চ.নিত্যং কার্ধো কনীরনী।. 1: 

কলহ বিপর্ব পরিকীর্থিতং। ত্রিপর্বান্যাম্চাজ,লয়ঃ পর্ার্দেন নথাঃ স্বতা।। গো রা 

এইক্ষপে যাবতীয় সী বদির লই ন নবতাদ-প়িা মগ করিতে হয়।: এই লগ ৃর্িক 
বিছা বীর্িত। ৬৪। 



১৮শ বিলাস: |] - জীত্রীহরিভক্তিবিলাসঃ। ১১৩৭, 
বিংশোত্তরশতং শূলং করঘযা্া গঞ্চবিংশতিঃ | গ্রতিমাঞ্গ লমানেন কতা সংস্থাপয়েধঃ | 
চতুরদশাঙ্গ,লং প্রোক্তং সপাঁদং দলমেব বা। সগ্তবিংশতি চাস্তালাভার্ডো ধরা লং মুখং। 

কারধ্যা অঙ,ল্যোৎ,লধীমতা। পাদহীনাঃ কনীয়সযাঃ সপাদাশ্চা্গ বৌ জনা অধ 
বস্তারাতিপ্ুণ বিদ্ধ বেষ্টনং। কৃর্মপৃষ্ঠনখাঃ সর্ব অগতশচর্চন্বৎ | কেশৈরলকজাত' তু" 
পরীমাণৈর্ধাদশবিস্তীর্শমায়তঞ্চ মুখং। নগ্নজিতা তুচতু্দশাঙ্গ,ল-দৈর্ঘোণ বিস্তারিতং কথিতং । নাসা- 
ললাট্টোপরি শোভনং। ললাটো। ধা ুলিচ্ছাদি কুরধ্যাৎ ত্রিবলিসংযুতং। বারাহাঞচ_স্থৈ বঙ্গ,ল- 
ললাট-চিবৃক-গ্রীবাশ্তুরঙ্গ,লাস্তখা কর্ণৌ। দ্ধে দ্বেহঙ্গলে চহন্কে চিবুকং চ বাগ লং 
্রস্থতং ॥ অষ্টাঙ্গ,লং ললাটঞণ বিস্তারাদ্দ্্গ,লৌ গরৌ ॥ শব চতুর্,পৌ চ শব্ৌ কো চ 
দ্বানুলং পৃথুল। কর্ণোপাস্তঃ কার্ধযোহর্ধপঞ্চমে ীসমেন সথত্রেণ। কর্ণশআোতঃ স্থুকুমারকঞ্চ নয়ন: 
প্রবন্ধসমং | চতুরঙ্কুলং বশিষ্ঠঃ কথয়তি নেত্রান্বকর্ণযোর্ববরং ॥ অধরোহসুপপ্রমাণভ্ঞস্যা- 
দেনোত্রোষ্টশ্চ। অন্ধঙ্থলা তু গুল্ফ! বক্তং চ চত্রঙ্ুলায়*ং কার্ধাং। বিপগস্ত সার্ঘমঙথুল- 
মধ্যাতং দবাঙুলং ব্যাপ্তং। ত্রাঙ্থুলতুঙ্গৌ নাসাপুটো। নালাপুটা গ্রতে। জেয়ৌ।॥ সা ঘাস্ুলমুচ্ছা যা 
চত্রঙ,লমন্তরং চাক্ষো:। দ্বাকুলমিতেক্ষিকোষে] দে নেত্রে তত্রিভাগিকা তারা । দৃক্-: 
তারা পঞ্চাংশো নেত্রবিকাশোহঙ্গুলং ভবতি। পধ্যস্তাৎ পর্যন্ত দশ ভ্রবোহরঘঙ্গল! ভ্রবো- 
লেখা। জ্রমধ্যে দথাঙ্থলকং ভ্রদৈধ্যেণাঙগুলচতুষ্ষং চ। কার্ধ্যা তু কেশরেখা ভ্রমধ্যবন্ধ- 
সমাঙ্থুলার্ধাবিস্তীর্ণা । নেত্রান্তে করবীরকমুপন্তসেদ ্ণপ্রমিতং । বাতিংশৎ-পরিণাহাচ্চতুর্দশায়া- 
মতোঙ্ছুলানি শিরঃ॥ দ্বাদশ তু চিত্রকর্শণি দৃশ্তন্তে বিংশতিরদৃশ্ত। । আশ্তং সকেশনিচয়ং 
যোড়শ দৈর্্যেণ নগ্নন্রিৎপ্রোক্তাঃ। গ্রীব! দশ বিস্তীর্ণ পরিণাহাধিংশতি: সৈকা!। কণ্াদ্দাদশ 
হদয়ং হাদয়ানাভিশ্চ তৎ্প্রমাণেন। নাভেমধ্যাক্েটাস্তরং চ তত্ত ল্যমেবোক্তং। উন 
চানলমানৈশ্তুযু'কা বিংশতিত্ঞখ! জজ্ঘে। জাহ-কপিখে চতুরগলে চ পাদ ততুলেটী। 
হাদশ দীর্ঘো্ঠা পৃথুতয়। পাদ ত্রিকলায়তাঙগ,ষ্ৌ। পঞ্চানগ,ল-পরিপাহো প্রদেশিনী রঙ্গ লং 
দৈর্ঘ্যং। অষ্টাংশাষ্টাংশোনাঃ শেষা্গ,ল্যঃ ক্রমেণ কর্তব্যাঃ। চতুর্থভাগমন্,লমুৎমেধোহঙ্গ। ঠক- 
স্তোক্তঃ। অন্গ-্ঠ-নখঃ কথিতশ্তুর্তাগোনম্, লম্তজজৈ:। শেষনখানাম বঙ্গ লক্রমাৎ কিক. 
দুনঞ্চ। অজ্যাগ্রে পরিণাহশ্চতুর্দশোক্তত্ত বিস্তারাৎ পঞ্চ। মধ্যে চ সপ্ত বিপুল: পরিণাহাত্রি- 
গুণিতাঃ সড। অঙ্ঠৌ তু জাহুমধ্যে বৈপুলাং ত্া্টকং তু পরিণাহঃ। বিগুলা চতুদ্দশোরুমধ্যে 
ছিগুণত্ত তৎ্পরিধিঃ। কটিরষ্টাদশ বিপুল! চস্বারিংশচ্চতুযুতা পরিধৌ।' অঙ্গ 'লমেকং 
নাভির্কেধেন তথ! প্রমাণেন। চত্বারিংশদ্ধিযুতা নাভিমধ্যেন মধ্যপরিপাহঃ। গুনয়োঃ 
যোড়শ চান্তরমূর্ধং কক্ষে বড়ঙ্,লকে | অ্টাবংসৌ দ্বাদশ বাহ্ কার্টো তথ। প্রবাহ চ। বাই 
ষড়িস্তীর্ণো৷ প্রতিবার হা ্াঙ্ুলচতুে । যোড়শবাহ্মূলে পরিণাহো বাদশা গ্রহত্তে চ॥ বিস্তারেণ 
করতলং বড়ন,লং নগ্ত দৈর্য্যগ। পঞ্চাঙগ লানি মধ্য প্রদেশিনী মধ্যপর্বব-দলহীন| | অনয ুপ্যা 
মী জীমুর্ঠিসমূছের যে কিছু বিশেষ আছে, অতঃপর ভাহাই বর্দিতি হইতেছে 

হযন্পা্থ লিখিত আছে যে, ত্রামণাদি লকল জাতিই নদীকুল, ক্ষেত্র বা পুণ্যস্থল হইতে 
(৪৩ 
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পঞ্টবিংশান্ুণৌ চোর সার্ধজ্রিকলমন্তকম্। উর স্বতে সমে ছজ্ঘে পাদোচ্ছায়ং স্থসংমিতমূ। 

নেত্রদয়ং সমুদ্দি্টমর্দাঙ্গুলসমন্বিতম্। দ্বিগোলোকা! ভবেদ্গ্রীব। চার্ধাঙ্ুলসমদ্থিতা। 

ভাগন্ বৃদ্ধিং বক্ষ্যামি পঞ্চবিংশাংশকে তথা। অর্দধার্ধমঙ্ুলং দস্তাৎ হৃদয়াদিযু ভাগশঃ। 

* পঞ্চবিংশাজ,লং বক্ষ বিস্তারে প্রকীর্তিতম্। কটিবিস্তারতঃ কাধ যোড়শাষ্টাদশাহুল| । 

পঞ্চবিংশাঙ্গুলৌ বাহ্ আয়ামেন প্রকীর্তিতৌ। তথ! স্ধদশ প্রোক্তাবায়ামেন প্রবাহুকৌ। 

মণিবন্ধঃ কলায়ামন্তম্মাত্তং প্রতি মস্তকম্। আয়্ামে। মধ্যমায়াস্ত ষড়ঙুল ইতি স্বতঃ। . 
বস শপ সপ 

ও পপ সস পাপ পপি 

চানামিকা কনিষ্ঠ! তু পর্কবোনা। পর্বয়মগৃষ্ঠঃ শেষা,জাসিপর্ব্বিকা জেয়াঃ। নখপরিমাণং 

ককার্ধযং দর্বাদাং পর্বণৌহর্ষেন। দেশাহুরূপভ্ষণ-বেশালঙ্কারমুক্তিভিঃ কার্ধ্যা। প্রতিমা লক্ষণ- 

ফুক্তা সংবিহিতা বুদ্ধিদা! ভবতীতি। অতঃপরং স্থগমং ॥ ৬৮ ॥ 

তি হরিভক্তিবিলীসে টীকা য়ামষ্টাদশবিলাসঃ ॥ 
ভুয়া ০ এ ০ সপ এস ও জী ঙ 

্ৃত্িকা গ্রতণ পূর্ববক গ্রন্তর, কর্করা ও লোহচুর্ণ তুলাপরিমাণে লয়! পূর্বোক্ত ম্বৃত্তিক। 

সহ মিশ্রিত করত কধায়, খাদির বা অর্ুন-কাষ্ঠ দ্বারা উৎকুষ্টরূপে মর্দন করিবে। পরে 

সর্জ (ধৃপ » শ্রীবেষ্ট (তারপিণ , বুস্কুম, কৌটজ (কুড়চীর আঠ। 7 লৌহ, নেহত্রব্য, 

দধি, ক্ষীর. ত্বত প্রভৃতি দ্রব্যের সহিত মৃহ্মূত্ঃ মৃত্তিকা মিশাইয়। তত্তৎস্থলে স্থাপন 

করিতে হইবে। এই প্রকারে এক্মাদ যাবং মৃত্তিকাকে পধুযষিত করিয়। তদ্দার! প্রতিমা- 

নির্মাণ আরভ্ভ করিতে হয়। তদনস্তর বত্বন্তাসৌপরি প্রতিমার দণ্ড সংস্থাপন করিবে। 

এ দণ্ড বজীয় খদিরকাঠ্ ঘার! নির্ধাণ করিতে হয়। প্রতিমার অঙ্গুলিপরিমাণে এ দক 

বিংশত্যধিক শতান্ুণী ব1 পঞ্চবিংশত্যধিক শতা্গুলি করিবে । চরণের সহিত তলদেশ 

চতুর্দশাঙ্গুণী, নাভির নিয় ও উদ প্রত্যেকে মপ্তবিংশত্যঙথুলী, মুখ অর্ধান্ুলী, উরুবুগন 

পঞ্চবিংপতাঙ্গুদী এবং শিরঃগদেশ সার্ধ একান্গুলী করিবে। চরণধুগলের উচ্চতার সহিত 

অত্ঘাকে উদুদবয় সদৃশ পঞ্চবিংশত্যন্থুল করিতে হইবে ; নয়নযুগগ্ অর্দাঙ্কুলবিশিষ্ট এবং গ্রীব। 

অর্ধান্ুলপরিমিত ও ঘি-গোলক হইবে। এক্ষণে পঞ্চবিশাংশভাগের বৃদ্ধি বর্ঁন করি। 

হৃয়াদি ভাগসমূহে অর্ধ অর্ধ অঙ্গুলী দিবে। বক্ষ:প্রদেশের বিস্তৃতি পঞ্চবিংশত্যঙ্থুল বলিয়া 

নির্দিষ্ট আছে । কটদেশ যোড়শ বা! অষ্টাদশাস্গুল এবং বাহুযুগল পঞ্চবিংশত্য্থুল বিস্তৃত হইবে । 

প্রবাহ সদশাঙ্গুল করিতে হয় । মণিবদ্ধ ও মন্তকের বিস্তার এক কল। হইবে। মধাম! 

হড়ঙুল বিস্তৃত বলিয়! নির্দিষ্ট আছে। দশতালের লক্ষণ সংক্ষেপে বর্ণন করিলাম। মূল প্রতিমার 

চতুর্থাংশ কৃ প্রতিমা কর্ব্য। সম্যকৃসিদ্ধিলাভার্থ কৃষ্ণ প্রতিমার তিনভাগ দ্বার! মূলগ্রতিমার 

পীঠ প্রস্তত করিতে হয়। 7 

অন্তর দুর্তিভেদে পরিমাগাদির ভেদ কথিত হইেছে।-_-মংল্যপুয়াণে লিখিত আছে, 

এক্ষণে বিশেষ প্রকারে দেবতার তিসমূহ কীর্ভন করিতেছি । রাম, বৈরোচনি বলি, বাং ও 

নৃসিংহ ইহীদিগের প্রতিমূর্তি দশতাল-পরিমিত করিতে হয়। বামনদেবকে বগ্ততালগ্রমাপ 
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এতৎ সংক্ষেপতঃ প্রোজং দশতালস্য লক্ষণম্। প্রতিমায়াশ্ততুর্থেন কৃম্ার্চ! পরি কীর্তিত। 
তত্রিভাগেন তৎগীঠং কুর্ধ্যাৎ মিদ্ধার্থমুত্তমম্॥ 

মালে । - অথ প্রীমূর্তিবিশেষেণ পরিমাণবিশেষা দি; | 

অতঃ পরং প্রবক্ষ্যামি দেবাকারান্ বিশেষতঃ। দশতাল; স্মতো৷ রামে৷ বলির্বৈরোচনিম্যথা । 

বরাধো নরসিংহশ্চ সপ্ততালস্ত বামনঃ। মংস্যকৃষ্মো তু নির্দিষ্ট যথাশোভং স্বরভূবা ॥ 
কিঞ্চ।-_. অথ বরাহমূর্তিঃ | 
মহাবরাহং বঙ্ষ্যামি পন্মহস্তং গদাধরম্। তীক্ষুদ্্া গ্রঘোরাসাং মেদিনীং বামকুর্পরে। 
দঘ্রাগ্রেণো্ধ তাং দীপ্তাং ধরণীমুংপলাম্বিতাম্। বিশ্ময়োৎফুললনয়নামৃপরিষ্টাৎ প্রকল্পয়েং। 
দক্ষিণ, কটিসংস্থঞ্চ করং তন্য প্রকল্পয়েৎ। কৃদ্দোগরি তথা পাদমেকং নাগেন্্মূর্ধনি | 

ত্তয়মানং লোকেশৈঃ সমস্তাৎ পরিকল্পয়েং ॥ 
অথ নরসিংহমুর্তিঃ 

নারসিংহস্ত কুব্বাত তৃজাষ্টকসমদ্িতম্। রৌদ্রং সি'হাসনং তথঘ্িদারিতমুখেক্ষণম্ । 
স্তব্ধ পীনসটাকীর্ণং দারযন্তং দিতে; স্থতম্। বিনির্তান্ত্রজালধচ দানবং পরিকল্পয়েৎ। 

বমস্তং রুধিরোদগারং ভ্রকুটাবদনেক্ষণম্। যুধ্যনাং চ কুবর্বীত চিৎ করণবন্ধনৈঃ | 
পরিশ্রান্তেন দৈত্যেন তর্জামানং মূহ্মূহঃ ৷ দৈত্যান্ গ্রদর্শয়েত্ৃত্র খড্াথেট কধারিণ; | 

য়মানং তথ| বি দর্পেয়েদ মরাধিপৈঃ ॥ 

করিবে। শ্য়্ত, , বিধাত। বলিয়াছেন যে, ধেকপ করিলে শোভাবিশিষ্ট হয়, মদ ও কৃর্ণমূর্তি 

সেইরাপে প্রস্তুত করিবে । 
বরাহমূর্তি। _ এক্ষণে মহাবরাহমূর্তি কীর্তন করিতেছি । উহার* হপ্তে পন্প ও গদা 

বিরাজ করিতেছে; তীক্ষ দ্াগ্র হ্বারা বদনদেশ ভীষণ দৃশ্ত হইয়াছে; তিনি বাম কৃর্পরে 
( কহছইয়ে ) বন্থমতী ধারণ পূর্বক দংঘ্রাগ্র ঘার] তাহাকে উদ্ধার করিতেছেন। উৎপল- 
ধারিনী বিশ্ময়বিকাসিঠনয়না দীর্চিমতী সেই বহ্ুদ্বরাকে উর্ধভাগে কল্পন৷ করিতে হয়। 
বরহদেবের দক্ষিণ হস্ত কটিদেশে সংলগ্ন রহিয়ছে। তদীয় এক পদ কৃশ্মোপরি 
এবং পদস্তর অনন্তশিরে সংস্থাপিত । লোকপালগণ সমস্তাৎ দণ্ডায়মান হইয়! তাহার 

স্ততিঝদ করতেছেন। 

অনস্তর নরসিংহ্মুর্তি বর্ণিত হইতেছে । _ নরসিংহমুর্তিকে এইরূপে নির্মাণ করিবে যে, তিনি 
অইতুজ, ভীষণদৃষ্ঠ, পিংহান্ত, বিদারি তনে্র, বিস্তার তমুখ, স্তব্ধ ও পী নজটায় সমাকুল হইবেন। 
তিনি দিতিনন্দন হিরগাকশিগুকে বিদারিভ করিতেছেন। হিরণ্যকশিপুকে এইকপে নিশ্বাণ 

করিবে যে,তদীয় অন্্রমূ বহিষ্কৃত হইয়া! পড়িতেছে এবং লে শোণিত বমন করিতেছে) তাহার 
মুখ ও নেত্র ক্রকুটিবিশিষ্ট ।. সেই দানব সংগ্রামে নিরত রহিয়াছে । দানব প্রবর ইন্জিরগ্রামের 
বন্ধন হেতু পরিস্রান্ত হইয়। পুনঃপুমঃ নৃলিংহমৃষ্তিকে তর্জন করিতেছেন। এতছ্যতীত অসি-খেটক- 
ধারী অন্তান্ত দানবগণকেও সেই স্থলে নির্দাণ করিতে হইবে এবং অমরগণ তথায় অবস্থিত 
পূর্বক হ্টির স্বতিবাদ করিতেছেন এইরূপেই নরসিংহমূর্তি প্রস্তুত ঝরা কর্তব্য। 
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অথ অ্রিবিক্রমমুর্তিঃ। 

তথ জ্িবিক্রমং বক্ষ্যে ্রদ্ধাগ্ডাক্রমণোষণম্। পাদপার্থে তথা বাহুমুপরিষ্টাৎ প্রকল্পয়েৎ। 

অধন্তা্বামনং তদ্বং করয়েৎ সকমগ্ডলুমূ। দক্ষিণে ছত্রিকাং দগ্যাৎ মুখং দীনং প্রদর্শয্বেখ। 

ভূঙ্গারধারিণং তন্বছলিং তস্য চ পার্খ্বতঃ। বন্ধনং চাস্য কৃুর্বস্তং গরুড়ং তন্য দর্শয়েৎ॥ 

অথ মংস্যমৃর্তিঃ কৃর্ণমূর্তিশ্চ | 

মৎন্্ররূপং তথ৷ মাংশ্যং কৌর্শং কুর্মারুতিং ্তসেৎ। এবংরূপঃ স ভগবান্ কাধ্। নারারণে। হরিঃ ॥ 

অথ মহাবিষুমুর্তিঃ। | 

বিষুঃধর্মোতিরে | 

দেবদেৎ তথা বিষুণং কারয়েদ্গরুড়স্থিতম্। কৌস্তভোস্তাসিতোরস্কং সর্ধাভরণধারিণম,॥ 

সজলাম্ব,দসচ্ছায়ং গীতদিব্যান্বরং তথা । মুখাশ্চ কাধ্যাশ্ত্বারে বাহবে। দিগুণাস্তথ। ॥ 

সৌম্যে্দুবদনং পূর্বং নারঙিংহস্ত দক্ষিণম্। কপিলং পশ্চিমং বক্তং তথা বারাহমুত্তরম্ । 

তস্য দক্ষিণহগ্ডেষু বাঁণার্কমুষলাদয়ঃ | চর্ন্মশঙ্খধর। বিন্দুচাপে চ বনমালিনঃ। 

কার্ধ্যাণি বিষুঃধন্মোক্যা বামহন্তেষনুক্র মাৎ॥ 
থ লোকপালবিষুমুর্তিঃ। 

কিঞ্চ।-_ একবক্জে। দ্বিবাহুশ্চ গদাচক্রধরঃ প্রভূঃ ॥ 
অথ বাহুদেবমুর্তিঃ। 

কিঞ্চ।-_ 

একবজ্ শ্তুর্ব্বাহ; সৌম'বূপী সুদর্শন: । সলিগাক্বাতমেঘাভ: সর্বাভ রণভূষিতঃ ॥ 
কণ্ঠেন শুভদেশেন কম্তুল্যন রাজতা। বরাভরণযুক্তেন কু গুলোভমুষিতঃ ॥ 

_ অনন্তর ত্রিবিক্রমমূর্তি বিবৃত হইতেছে ।--এখন ব্রিবিক্রমমূর্তি কীর্তন করি। এই দেব ব্রদ্ধাণড 

আক্রমণে সমুস্তত; স্থতরাং মহৎ উগ্রমূর্তি। উর্ধদিকে চরণপার্খে ইহার বান এবং অধোভাগে 

সকমণ্ডলু বামনমূর্তি কল্পনা করিতে হয়। দক্ষিণদিকে ছত্র প্রদান করিবে। হহার পারে তৃঙ্গার- 

হত্ত, মানবদন বলিরাজকে নিদ্দান করিবে এবং এই ভাবে গর্ুড়ের মুর্তি করিতে হইবে যেন, 

তৎকর্তৃক বলিরাজ বন্দী হইতেছেন। 

মৎস্য ও কৃত্ধমূর্তি।__মৎসামূর্তি মৎস্যাকার এবং কৃর্ধমুর্তি কৃষ্মাকার করিতে হয়। মৎস্য 

বা কৃর্মূপী ভগবান্ নারায়ণের মুর্তি এইরূপেই নির্দাণ করিবে। 

অনস্তর মহাবিষুঃমুর্তি ।-_ বিষুঃধন্মোত্রে লিখিত আছে, এই মূর্তি গরুডপৃষ্ঠে সংস্থিত। ইনি 
বঙ্ষঃপ্রদেশে গ্রদীপ্ত কৌন্তভ ও অঙ্গে নানাবিধ বিভূষণ ধারণ করিতেছেন। ইহার বর্ণ সজল 

জলঘের স্তায় এবং পরিধান দিব্য পীতান্বর। ইনি দিব্য চতুম্ম ও তঙ্ি গুণিত ( অষ্ ) হত্তধারণ 

করিতেছেন। ইহার পূর্বমুখ মনোরম ও চঙ্জসৃশ, দক্ষিণাস্য নারসিংহ, পশ্চিষব্দন কপিল এবং 

উত্তর বদন বরাহের সদৃশ। বিষুধর্দো্ত নিয়মাছুদারে এই বনমালী হরির দ ক্ষণ করনমূহে শর, 
. জুর্্য ও মুষলাদি এবং বাম করসমূহে চণখ, শব্খ, চজ্ ও ধনু ক্রমান্বয়ে এই সমস্ত নির্মাণ করিবে। 

অনস্তর লোকপালবিষুঃমূর্ধি । -এই লোকপাল প্রীবিষু, একমুখ, দ্বিভূজ ও গবাচজধারী। 

সর (এর পাপ ৪ 



১৮ধ বিলাসঃ। ] শ্ীক্ীহরিভক্তিবিলাসঃ। ১১৪১ 
অজদী বন্ধকেযুরো৷ বনমাল! বিভূষিতঃ। উরস! কৌস্তভং বিভ্রৎ কিরীটং শিরসা তথা! ॥ 
শিরঃপন্সত্তখৈবাস্য কর্তবাশ্চারুকর্ণিকঃ ৷ পুষ্টাঙলিষ্টায়ততু গন্তনতাত্রনখাক্গ,লিঃ ॥ 
মধ্যেন ভ্রিবলীভজশোভিতেন সথচারুণ।। স্ত্রীরূপধারিণী কার্ধা! ক্ষৌণী তৎপদমধ্যগা ॥ 
তৎকরস্থাজ্বি যুগলে। দেবঃ কাযা জনার্দন: | স্চারুপদবিস্তাসঃ কিঝিন্িক্ষাস্তদক্ষিণঃ ॥ 

অনুৃত্তা মহী কাধ্য! দেবদর্শনবিশ্মিতা । দেবণ্চ কটিবাসেন কার্ধে। জান্ববপন্থিন। ॥ 

বনমাল! চ কর্তব্য। দেবজাম্ববলঘ্বিণী। যজ্ঞোপবীতং কর্তব্যং নাভিদেশমুপাগতম ॥ 

উৎফুগ্নকমলং পাণো কুর্ধাদ্দেবদ্য দক্ষিণে। বামপাণিগতং শেষং শব্খাকারং তু কারয়েৎ॥ 
দক্ষিণে তু গদ। দেবী তন্ুমধ্য। সথলোচন। ॥ স্ত্রীরূপধারিণী মুঞ্ধ। সর্বাভরণভূষিতা! ॥ 
পশ্থন্তী দেবদেবেশং কার্ধ্যা চামরধারিণী । কার্ধাং তন্ম,র্ছি,বিশ্যপ্তং দেবহস্তং তু দঙ্দিণম্ । 

বামভাগগতশ্চক্রঃ কাধ্যো ল্বোদরস্তগ। । সর্ববাভরণপংযুক্তে| বুত্তবিস্কারিতেক্ষণঃ ॥ 

কর্তব্যশ্চামরকরো৷ দেববীক্ষণতৎপরঃ। কার্ধ্যো দেবকরো বামে। বিভ্তস্ত সত্য মূর্ধানি ॥ 
অথ সব্ষর্ষণমুক্তিঃ | 

বাস্থদেবন্বরপেণ কাধ্যঃ সন্ব্ষণঃ প্রভূঃ। স তু শুরুবপুঃ কার্ষ্ে৷ নীলবাস। যদুততমঃ ॥ 

গণাস্থানে তু মুল: চক্রস্থানে তু লাঙ্গল ম১। করবো তন্কমধ্যোৌ তৌ৷ ৃূপৌ রূপসং ২স্থিতৌ ॥ 
পাপ ১ পপ পিপি পপ পপ এ রা পপ 

০৮ সপ সা পে পরল 

অত;পর বাস্থদেবমূর্তি। _আরও পিখিত আছে, বাহ্দেব একবদন, চতুু'জ, সৌম্যরূপী, 

হুদৃশ্ত, সজপনীরদবৎ শ্ামলাঙ্গ ও সর্ববালঙ্কারে অলন্কত হইখেন। তিনি শোভন, কন্বৃতুল্য, 

মনোহর কে বিরাজিত ; সেই ক্দেশে মনোহর আভরণ শোভ। পাইতেছে। এই দেব 

পরমোত্তম কুণডল, অঙ্গ) কেন্বুর ও বনমালায় বিভূষিত। ইনি বঙ্ষঃ প্রদেশে কৌস্বভ ও 
শিরোপরি কিরীট ধারণ করিতেছেন। ইহার মণ্তকে মনোরম কর্ণিকাবিশিষ্ট একটা পদ্ম প্রস্বত 

করিতে হয়। এই মূর্তির তুঙ্চতুষর় পুষ্ট, আঙ্লিষ্ট ও আয়ত, নখাঙ্গুলী নুক্্ম ও অরুণবর্ণ এবং দেহ- 
মধ্য ভ্রিবলীঙ্গে স্থশোভিত ও মনোহর । ইহার চরণমধ্ো নারীরূপধারিণী পৃথিবীর মুর্তি নির্মাণ 

করিবে। এই বন্থুমতী দেবী কর দ্বার! বাহ্ুদেবের .পদযুগল ধারণ করিয়। রহিয়ােন। এইয়পেই 

বাস্থদেবের মুর্তি নিম্মাণ করিতে হয়। গ্রতৃকে এই ভাবে কল্পনা করিবে যে, তাহার পদক্ষেপ 

স্থমনোহর ও দক্ষিণপদ শষ বহিঙ্গিকে নিষ্রান্ত হইয়। রহিয়াছে। পৃথিবী দেবী প্রতৃকে 

দেখিয়। বিব্যয়াদ্িত। হুইয়। রহিয়াছেন। কটবসন ও বনমাল! গ্রভৃর অঞ্জানুলদ্বিত হইবে 

এবং যজস্ুত্র নাভিদেশ পধ্যন্ত গুস্থত থাকিবে। প্রভুর দক্ষিণ করে বিকমিত পল্ম ও বামকরে 
শঙ্খাক্কৃতি অনন্তসূর্তি সংস্থাপন করিবে । দক্ষিণদিকে স্্ীমূর্ভিধারিণী ক্ষীণমধ্যা সুলোণন। গ্া- 

নারী দেবী বিরাঙ্ধিতা থাকিবেন। তিনিমুস্ধা, সর্ব্ধালঙ্কারে অলঙ্কতা ও চামরধারিণী হইয়া 

প্রভুর দিকে নেতপাত করিয়া রহিয়াছেন। প্রতৃৰ দক্ষিণ হস্ত দেবীর শিরংপ্রদেশে সংস্তস্ত 

রহিয়াছে। প্রভুর বামতাগে লঙ্েরমুর্তি চক্র নির্াণ করিতে হয়। এ চক্র সর্বা- 

লক্কারে অলঙ্কত, হুবৃত, বিস্কারিত নেজবিশিষ্ট ও চানরখারী. এবং প্রভূ দর্শনে তৎপর প্রভুর 

বামকর সেই চক্রের শিরঃগ্রধেশে বিশ্ুত্ত রহিন্নাছে । 

:- অনভ্তর ববর্ষপনর্থি ।-- সহর্ষণসূর্তিও নারির টার করিবে। এই বছুকুলঞ্ধর 



১১৪২ ক্রীস্হরিভক্তিবিলাসঃ। [ ১৮শ বিলাসঃ। 

অথ প্রহ্ামুর্তিঃ। 

বাসুদেবস্বরূপেণ প্রদ্যন়্শ্চ তথা! ভবেৎ। স তু দুর্বাস্থুরশ্তাম; শ্বেতবাস! বিধীয়তে। 
চক্রস্থানে ভবেচ্চাপং গদাস্থানে তথা শরঃ। তথাবিধো তু কর্তবো যথ। মুষললাঙ্গলো। 

অথ অনিরদ্ধমুর্তিঃ। 

এতদেব তথ! রূপমনিরন্ধস্য কারয়েৎ। পল্সপত্রাভবগুষে রক্কাঘঘঘরধরস্য তু। 
চক্রস্থানে ভবেচ্চশ্ম গদা ানেংসত্বে চ। চশ্ম প্যাচ্চক্ররূপেণ প্রাংশুঃ খড়! রিধীয়তে॥ 

অথ চক্রাদীনাং বিবিধমৃত্তীনাথ শ্বরপনির্ণয়ঃ। 

চক্রাদীনাং স্বরূপাণি কিঞ্িৎ পূর্ববং প্রদর্শয়েৎ। রম্যাণ্যাযুধরূপাণি চক্রাদীন্েব যাদব। 
বামপার্খগতাঃ কার্ধ্যা দেবানাং প্রবর! ধ্বঞ্জাঃ। স্থপতাকাধুত। রাজন্ যষ্টিস্থা তে যথোচিতম্ ॥ 

কিঞ্চ।--হংসো মংস্ত্তথ! কৃর্মঃ কাধ্যান্তব্রপধারিণ:। 
শৃঙ্পী মতশ্যস্ত কর্তব্যো দ্বেবদেবে! জনার্দনঃ | 

এম্বরধ/মনিরুদ্বস্ত বরাহো ভগবান্ হরিঃ। এশবরয্যশক্য! দংস্গ্রসমুদ্ধ তবস্থত্ধরঃ । 

নববরাহোহথব! কার্যঃ শেষোপরিগতঃ গ্রতুঃ ৷ শেষশ্চতৃভূজঃ কার্যযশ্চারুরত্বফণান্বিততঃ। 
আশ্চর্ষ্যোৎফুল্পনয়নে। দেববীক্ষণতৎপরঃ। কর্তব্যো সীরমূষলৌ করয়োস্তস্ত যাদব। 

সক্্ষণ দেবের মুগ্চি শ্বেতবর্ণ এবং ইহার পরিধান নীলাম্বর. বাস্থদেবমূর্তির যে স্থানে গদা 
বিরাজমান, সন্কর্ষণের তথায় মুষল এবং বাস্থৃদেবের যে স্থানে চক্র বিরাজিত, ইহার তথায় 
লাঙ্গল শোভা পাইতেছে। এ মুষল ও লাঙ্গল কৃশমধ্য ও মনুষ্যক্পবৎ মনোহর হইবে । 

অণস্তর প্রহায়মুত্তি ._ ্রহ্যয়মূর্তিও বাহ্থদেবের স্তায় করিবে। এই মুর্তি দুর্বাঙ্কুরবং 
শ্তামলাঙ্গ ও শ্বেতাম্বরধারী। যেমন সক্ষর্ষণমুর্তিতে মুখল ও লাঙ্গল বিন্তাস করিতে হয়, সেই- 

রূপ বাস্থদেবমূর্তির যে স্থানে চক্র, এই মুর্ঠিতে তায় ধগুঃ এবং ষে স্থানে গদ1, তথায় শর 
বিস্তাস করিবে। 

অতঃপর ননিরুদ্ধমুর্তি।-__অনিরুদ্ধবূর্তি এইরূপে নির্মাণ করিবে যে, ইহার দেহ পনমপত্রবং 
আভাবিশিষ্ট ও রক্তান্থরধারী হইবে। এই মূর্তির চত্রস্থানে চর (ঢাল ) ও গণাস্থানে খড়া 

বিস্তা করিতে হয়। এ চর্খই চক্ররূপে বিরাজিত এবং খড়া উন্নত হইবে। 
অনস্তর চক্রাদির স্বরূপ ও অন্তান্ত বিবিধমূর্তির বিষয় বর্ণিত হইতেছে ।--হে যাদব! 

এক্ষণে প্রথমতঃ চক্রা্ির স্বরূপ প্রদর্শিত হইতেছে । রমণীয় চক্র।দিই আমুধস্বরূপ জানিবে। 

দেবমুর্তিসসূহের বামপার্থে অত্যুত্তম ধ্বজ! বিস্তাস করিতে হয়। হেনৃপ। এ সমস্থ ধ্গ। 
ষিতে স্থানত ও হুম্বর পতাকাদমন্্িত হইবে। আরও লিখিত আছে, গতাকাদিতে হুৎস, 
মৎস্য ও কৃর্ণমূর্তিকে ততন্্রপী করিয়া নিশ্দাণ করিবে এবং মীনরূপী দেব জন।দিনকে শুর্গ- 
বিশিষ্ট করিতে হয়। অনিরুত্বমূর্তি এখধান্বরূপ, অর্থাৎ এই মূর্তির প্রলাদে ( অপিমাদি ) 
এশ্বধ্য লাভ হম্ব। বরাহরপী ভগবান্ হরিকে এইরূপে নির্মাণ করিবে যে, তিনি এুশ-শক্তিবলে 
দবশনাগ্র ছার! বন্ুমতীকে উদ্ধার করিতেছেন । নৃবরাহমুর্তি শেষনাগোপরি অবস্থিত থাকিবেন। 



১৮শ বিলাস; । ] হরিভক্তিবিলাসঃ | ১১৪৩ 

সর্পভোগস্চ কর্তব্যস্তঘৈব রচিতা্গ,লিঃ। আলীচস্ানসংস্থানম্তৎপৃষ্ঠে ভগবাম্ ভ বং। 
মুতিমন্তমনৈর্ব্ধযং হিরণ্যাক্ষং বিদ্বু্ধাঃ। এশ্বর্ষেণাবিশেষেণ স নিরন্তোইরিমর্দনঃ | 
নববরাহেথব! কার্ষ্য! ধানে কপিলবৎ স্থিতঃ। দ্বিভূঙত্বখব] কার্ধযঃ পিগুনির্বপণোদাতঃ। 

সমগ্র-ক্রোড়ক্কপো বা বুদানবমধ্যগঃ॥ নৃবরাহে। বরাহে! বা কর্বাঃ ক্মাবিদারণঃ | 

জ্ঞানবন্তিঃ ম এবোক্কো। জানং পরমবর্ধনঃ | পীনম্বদ্ধ-কট-গ্রীবঃ রুশমধ্য: কশোদর: । 

মিংহাননো নৃদেহশ্চ নীলবাসাঃ প্রভান্বিতঃ ; আলীটঢস্থানসংস্থানঃ সর্বাভরণভূষি ত:। 

জ।লামালাকুলমুখে। জলং কেশরম গল. | হিরণ্াক শিপোর্ববক্ষঃ পাটয়ন্নখরৈঃ খরৈঃ। 

নীলোৎপলাভঃ করবো দেবজাহুগতত্থ! ৷ হিরণ্যকশিপুর্দৈ তাস্তমজ্ঞানং বিদুরুধাঃ ॥ 
অথ বামনমূর্তিঃ | 

কর্বো। বাননো দেবঃ সঙ্কটে ভক্তিভাবিতৈঃ। পীনগাত্রপ্চ কর্তবো। দণ্তী চাধ্যয়নোদাত;: | 

দুর্ববান্টামস্ত কর্তব্য: কষণাজিনধরত্তথা ॥ 
অথ ভ্রিবিক্রমমূর্তিত। 

সজলান্ব,দসন্কাশত্তথ। কার্য্যসতিবিক্রমঃ ' দগুপাশধরঃ কার্য।ঃ শঙ্খচক্রগদাধরঃ। 

_শেষমু্িকে চতুতুপ্িকূপে নির্মাণ করিতে হয়। তিনি মনোহর রত্ুফণায় বিভূষিত হইয়া 
দেবদর্শনে নিরত রহিয়াছেন। বিল্মন্বশে তাহার নগ্নন উৎফুর হইয়া রহিয়াছে । হেযাদব! 

ইঠার হস্তে সীর ( লাঙ্গল) ও মুষল বিন্তাস করিতে হয়। ইহাকে তুজগদেহ ও অস্গুলীবিশিষ্ট 
করিতে হয়। ভগবান্ ইহীর পৃষ্টদেশে আলীন্থ হইয়া! ( দক্ষিণ চরণ প্রসারণ করত বামচরণ 
ংকোচপূর্ববক ) সংস্থিত রথিয়াছেন। বধগণ হিরণ্যাক্ষমূর্তিকে অনৈশ্ব্ধ্য বলিয়। বিদিত 

আছেন; অবিশেষ ( অতুযু তম) এখর্যা দ্বারা এ অরিনিস্থদন হিরণ্যাক্ষ নিরম্ত হইয়াছে অর্থ. 

হিরণ্যাক্ষের উপাদনাদি করিলে কো নরূশেই ধরশ্্যয প্রাপ্তির সম্ভাবন! নাই। অথব! নৃবরাহমৃত্তি 

এইরূপে নির্খাণ করি:ব যে, তিনি কপিলদেববং ধ্যানে নিমগ্ন, দ্বিভূঙ্জ ও পিগুদানে সমূদ্যত 

রহিয়াছেন ॥ অথবা তিনি অসংখা দানবগণের মধ্যে বরাহরূপে অবস্থিতি করিতেছেন। 

অথব! নৃবরাহগৃপ্তি এক্টরূপে নির্মাণ করিতে হইবে যে, তিনি বরাহরূপে তুমি বিদারণ করিতে 

ছেন। এই পরমজানবর্ধন মর্ডিই জ্ঞানিগণ কর্তৃক স্বরূপ বলিয়। কথিত হইয়] থাকেন। এই 

মৃত্তি পীনন্বন্ধ, পীনকটি, পীনগ্রীব, কৃশনধ্য, কশোদর, সিংহাসা, নৃদেহবান্ঃ নীলার, প্রভা 

শালী, আলীচস্থ ও স্বাভরণ ভূষিত হইবেন। ইহার মুখ জালামালায় সমাকুল ও কেশরম গুল 

প্রদীপ্ত হইবে। ইনি তীক্ষ নখর ছারা হিরণ্যকশিপুর বক্ষ বিদারণ করিতেছেন দৈত্যরাজ 

হিরপ্যকশ্রিপুকে নীলোৎগলসন্সিত করিতে হইবে) দেই দৈত্যবর প্রতূর জাছদেশে অবন্থিতি 

করিতেছে । বুধগণ এই দৈত্যকেই অজ্ঞানম্বরূপ বলিয়! কীর্তন করেন। 

অনন্তর বামনমুক্তি। --সন্কটে ভক্তি সহকারে বামনমৃষতি প্রস্তুত করিবে। এই দৃর্তি দীন 

গাও, দগধারী, অধ্যয়ননোদত, দুর্বাদলবৎ ভাঁমল এবং কফচাঞ্িনধারী হইবে। 

, জিধিরুমমুতি। এই নূর্বি সজল নীর্দধৎ শামল, দওপাশধারী ও শঙ্খ চক্র-গদ্ধাবান্। 



১১৪৪ শ্রী ্ুহরিভক্তিবিলাসঃ | ( ১৮খ বিলাসঃ। 

শহঙ্খঃক্রগদাপন্মাঃ কার্ধান্ত্ত স্বরূপিণঃ ৷ নির্দেহান্তে ন কর্তব্যাঃ শেষঃ কার্ধ/শ্ পূর্বৃবৎ । 

একোর্ধবদনঃ কার্ষ্যো৷ দেবে। বিক্ষারিতেক্ষণঃ ॥ 
অথ ভূগুরাম মুর্তি । 

কার্্যস্ত ভার্গবো রামে। গটামগুলছুর্দুশঃ। হত্তেংস্য প3শু; কার্যাঃ রুষ্ণার্দিনধরস্য তু। 

অথ দাশরথিমুর্তিঃ। 

রামে! দাশরথিঃ কার্ধ্যো রাজ লক্ষণলক্ষিতঃ। ভরতো৷ লঙ্ষণশ্চৈব শক্ত্বশ্চ মহাশচ২ । 

তৈব সর্ব্বে কর্তব্যাঃ কিন্ত মৌলিবিবর্জি তাঃ ॥ 
অথ কৃষ্মুর্তিঃ। 

কষশ্ক্রধরঃ কার্সে। নীলোৎপলদলচ্ছবিঃ। ইন্দীবরধরা কার্য তন্ত সাক্ষাচ্চ রুল্সিণী॥ 
জখ বলদে বমূর্তি: | 

নীরপাণির্বলঃ কার্যে! মুষলী চৈককুপগ্ুলী। শ্বেতোহতিনীলবসনে! মদা ঘূর্ণিতলোচনঃ ॥ 

তথ প্রহ্য়মুর্তিঃ | 

চাপবাণধরঃ কার্য: প্রদায়ণ্চ সুদর্শনঃ | রাজন্ দুর্ববাদলহাম: শ্বেতবসি। মদোঁংকটঃ ॥ 

অথ কামদেবমুর্তিঃ। 

কামদেবস্ত কর্তব্যে। ব্বপেণীপ্রতিমো ভূবি । অষ্টবাঃ ন কর্ব্যঃ শঙ্ধপদ্মবিভূষণঃ। 

সপ পো তলপপপপ পাাপপপস 

শর, চক্র, গদ। ও পণ্মকে ব্বপবিশিষ্ট করিবে; নির্দেহ ( আকৃতিহীন) করিতে নাই; শেষ 

নাগকেও পূর্ববৎ নির্মাণ করিবে এবং তিনি উর্ধামুখ ও বিক্ষা রিতনেত্র হইবেন। 

ভার্গবরামমুদ্তি।_-ইহবার শিরঃপ্রদেশে ছুপ্রেক্য গুটাপ্জা”, করে পরশু, ইনি 

কুফ্াজিনধারী। 

দ্বাশরথিরামমৃত্তি।_ দাশরথি রামের মুস্তি রাজলক্ষণবিশিষ্ট করিতে হয়। তৎ্পার্থে 

ভরত, লক্মণ ও শত্রত্নের মৃ্তিআয়ও প্রত্তত করিবে; কিন্ধ ইহাদিগের মন্তকে কিরীট প্রদদান 

করিবে ন1। 

পর কুষৃষ্তি।--ইনি চক্রধারী ও নীলোৎপলদলসর্রিভ। ইহা4 পার্খে রুক্সিণী- 

দেবীর মুক্তি নির্াণ করিবে ; তিনি করে ইন্দ্রীবর ধারণ করিয়। রহিয়াছেন ॥ : 

বলদেবমুর্ঠি।--বলদেবমুর্তি লাঙ্গল, মুষল ও একটি কুণ্ডল ধারণ করিতেছেন। ইহীর 

গুজ বর্ণ ও পরিধান নীলাম্বর । মদমত্তভাবশে ইহীর নয়ন বিঘূর্ণিত হইতেছে। 

গ্চ্যসৃত্তি।--হে নৃপ! এই মুঠি ধম্ঃশরধারী, সদৃশ, দুর্ধাদলবৎ শ্ামকাি, শ্বেত: 

স্বরধারী ও মদ্দোৎকট । .. 

কাষদেবমুস্তি।-কামদেবহুর্তিকে এই ভাবে নিণ্ঠাণ করিবে যে, ইনি ভূতলে রূপে অন্পষ, 

অই্টতূজ, শঙ্খ-পদ্ধ-ধন্থর্বাণধারী হইবেন। ইহার নেত্র মত্ত! নিবন্ধন আকুষ্চিত হইবে। তৎ- 

: পার্থে রতি, রীতি, মন্দশক্তি ও উজ্জল না তদীয় রূপবতী পত্রীচতৃই়কে ও বিপুন্ত করিরে । 



:৮শ বিলাগঃ | ] স্বীক্ীহরিভক্তিবিলাস? | ১১৭৫ 

চাপবাণধরশ্চৈব মদাকুঞ্চিতলোচনঃ। রতিঃ প্রীতিস্তথা শক্তিম্দশক্তিন্তথোজ্জলা । 

চতঅন্তন্ত কর্তব্য।ঃ পত্ব্যো রূপমনোহরাঃ | চত্বারশ্চ করাম্তস্ত কাধ্য। ভার্যান্তনোপগাঃ | 

কেতুশ্চ মকরঃ কার্য; পঞ্চবাণমুখে! ম্হান্ ॥ 
অথ অনিরদ্ধমৃত্তিঃ শাবমুতিশ্চি। 

কর্তব্যশ্চানিরুদ্ধে!ংপি খড়াচর্ধর£ গুভূঃ। শ্ান্বঃ কার্ষ্যো মহাহস্তত্বরূপোইসাবশেষতঃ। 

শাস্বানিরুদ্ধ কর্তবো পন্মাতৌ রক্তবাসসৌ ॥ 
অথ গোপালমৃর্তিঃ । 

গোগালপ্রতিমাং কুর্ধ্যাৎ বেণুবাদনতৎপরাম্। বর্থাপীড়াং ঘনশ্তামাং ছিতৃজামৃর্ধসংগ্থিতাম্ ॥ 
অথ বুদ্ধমুর্তিঃ। 

কাষায়বস্ত্রনংবীতঃ স্বদ্ধলংসক্তচীবরঃ | পল্মাসনস্থো! দিতৃজো ধ্যায়ী বুদ্ধ: প্রকীর্তিতঃ ॥ 
অথ নর-নারায়ণমূর্তিঃ | 

র্ানতামো নরঃ কার্যে! ছিভূজশ্চ মহাভূজঃ। নারায়ণশ্চতুর্ববাহুন্গলো২পলদলচ্ছবিঃ । 
তয়োমধ্যে তু বদরী কার্ধ্য1 ফলবিভূষণা। নরনারায়ণৌ দেবাবক্ষমালাধরাবুভৌ। 
অষ্টচক্রে স্থিতৌ জালে ভূতযুক্তে মনৌরমে। কৃষ্ণাজিনধরৌ দাস্তোৌ জটামগুলধারিণৌ ॥ 

অথ বিবিধ মুর্তিভেদাঃ। 

পাদেন চৈকেন রথস্থিতেন, পাদেন চৈকেন চ জান্ছগেন। 

কার্ষো। হরিশ্চাজ নরেণ তুলা, কষ্ণোহপি নারায়ণতুল্ামৃর্তিঃ ॥ 

মুর্তিমৎ-পৃথিবহস্ত্ত্তপাদঃ সিতচ্ছবিঃ । নীলাম্বরধরঃ কার্যে দেবো হয়শিরোধরঃ | 

বিদ্ধি সংকর্ষণাংশেন দেবং হয়শিরোধরম্। কর্তব্যোহষ্টতৃজো দেবস্তৎকরেযু চতুর চ। 

কামদেবের হস্তচতুষ্টর পত্বীগণের কুচোপরি বিন্যস্ত রহিয়াছে। ইনি ঘকরকেতন 

অর্থাৎ ইহার পশাক। মঝরাকৃতি। সেই মকারের মুখে পঞ্চশর বিরাজিত থাকিবে। 

_ অনিরুদ্ধ ও শান্বমুর্তি।-অনির্ধমূত্তিকে অসিচর্শধারী এবং শামৃর্তিকে বিশালবাহধ 

করিতে হয়। এই উভয় মুষ্তিই পল্মসন্লিভ ও লোহিত-বদনধারা | 

গোপানশুন্তি।-_এই মুক্তি বেণুবাদনে নিরত রহিয়াছেন। ইহার মন্তকে টি ঢা 

বিরাজমান। এই দেব জলদকান্তি ও দ্বিভূজ ; ইনি উর্ধভাবে অবস্থান করিতেছেন। 

বুদ্ধদেবমুর্তি।- ইনি কাবায্সনাবৃত, সব দেশে চীরবন্্র ধারণ করিতেছেন। ইনি পদ্মা- 

ধনে সমাসীন, হিভূজ ও ধ্যানমগ্ন | 

নর ও নারাযণমূর্তি _নরমূর্তি হামকাত্ি, ছিতৃজ ও বিশালবাহু। দারা । চু- 

ভূ ও শ্রীলোৎপলদলসন্িত। নর ও নারায়ণ এই মূর্তিদ্বয়ের মধ্যে ফলভরে অবনত বারী- 
“তরু প্রস্তুত করিতে হয়। এই উভয় সৃর্তিই অক্ষমাল! ধারণ করিতেছেন। ইহারা উভয়ে " 

'যনোহির তৃতযুক্ত অষ্টচক্র সমন্বিত ভালে অবস্থিত আছেন ) টির কষ্ণাজিনধারী, দান্ত 

'জটাজ,টে বিরাজিত। : 

১৪৪ 



১১৪৬ উ্ীস্ীহরিভক্তিবিলাসঃ। [ ১৮শ বিলানঃ। 

শঙ্খচক্রগদপল্মান্ সাকারান্ দর্শযেহ্ধঃ। চত্বারিশ্চ করাঃ কার্ধয। দেবা নাং দেহধারিণাম্। 

দেবেন মৃষ্ছি, বিস্তম্ত।ঃ সর্ববীভরণভ্ূষিতাঃ। প্রত্যন্ং বিদ্ধি বৈরাগ্যং ক।পিলীং তন্থমাশ্রিতম্। 
মধে)উরুকরঃ কাধ্যস্তপ্যোৎসঙ্গ গতঃ পরঃ॥ দেোষু'গং চাপরং তস্য শঙ্খচক্রধরং ভ:বং। 

পল্মাসনোপবিষ্শ্চ ধ্যানসংমীলিতেক্ষণঃ | কর্ধণাঃ কপিলে' দেবো! জটামগুলহর্দশঃ | 
বাুসংরোধগীনাঃ পল্সাঙ্ছচরণহয়ঃ । মুগাজিনধরে| রাজন্ শুভষজ্ঞোপবীতবান্। 

বিভূর্দস্ত্রহাপন্নক পিকামধামান্থিতঃ ॥ 

বৈরাগ্যভাবেন মহান্ভাবে।, ধ্যানে স্থিতঃ স্বং পরমং পদ্দং তৎ। 

২ন্তথ! বৈ ভূবনদ্য গোপা, সাথ্যপ্রব্ত। পুক্ুষঃ পুরাণঃ ॥ 

শ্যামবর্ণস্তমূবাসাঃ পিঙ্গলাক্ষে। জটাধরঃ। স্থমন্তর্জৈেমিনিঃ পৈলে। বৈশম্পায়ন এব চ॥ 

তস্য শিষ্যাশ্চ কর্তব্যাশ্ক্াঁরঃ পারিপার্িকাঃ। গৌরস্ত্ কার্ধ্যো বান্সীকির্্টামগুলছুর্দ শঃ ॥ 
তপন্যভিরতঃ শাস্থো নকশো ন চ পীবরঃ। বাল্মীকিন্ধপং সকলং দত্তাত্রেয়স্য কারয়েৎ ॥ 
জলমধ্যগতঃ কার্য; শেষঃ পন্নগদর্শনঃ। ফণাপুঞ্জমহারত্বহৃন্লিরীক্ষ্যশিরোধরঃ ॥ 
দেবদেবস্ত্র কর্তব্যঃ শেষভোগান্কসংস্থিতঃ। একে ভূজোহস্য কর্বব্যস্তত্র জানৌ প্রসারিত ॥ 

কর্তব্যো নাভিদেশে তু তদ। তস্য পরঃ করঃ। তথৈবান্যকরঃ কার্য! দেবসা স্থশিরোধরঃ । 

সস্তানমঞ্জরীধারী তথৈবাস্য পরো ভবেৎ। নাভীনরসি সংভূতে কমলে তসা যাদব। 
সর্বপৃথ্থীময়ে দেব: প্রাণ্থং কাধ্যঃ পিতামহঃ । নাললগ্নৌ চ কর্তবৌ পল্পন্য মধুকৈটভৌ ॥ 

নৃরূপধারীণি ভুজঙ্গমধ্যে, কার্ধ্যাণ্যথান্ত্রাণি তথা সমীপে । 

অনস্তর নানাক্প মৃষ্তিভেদ কথিত হইতেছে |_-নরের সদৃশ হরিমুত্তি এবং নারায়ণ সদৃশ 

কষ্চমুততিপ্রস্থত করিবে। এ হরিমৃত্তির একপদ রথে ও অন্যপদ জ্থদেশে বিন্যন্ত হইবে । 

হয়গ্রীবমূষ্তি এইরূপে নির্মাণ করিবে যে, মুষ্তিমতী বস্থমতীর করে তীগার চরণ বিন্যস্ত রহি- 
য়াছে। তিনি শুভ্রবর্প, নীলবাস! ও অশ্বশীর্ষ । এই মুষ্তি সন্কর্ষণদেবের অংশ । ইহাকে অষ্ট- 
ভূজ করিবে। তন্মধ্যে করচতুটয়ে যৃত্তিমৎ শঙ্খ, চক্র, গদা ও গল্ম বিরাজিত এবং অংশিষ্ট 
চারি কর দেহধারী দেবগণের মন্তকে বিনাস্ত। এঁসকপ হস্ত সর্ববাভরণ-তৃষিত। গ্রহ মমুক্তি 
বৈরাগ্যবান্ ও কপিল-দেহধারী। ইনি চতুভূর্জ; তন্মধ্যে এক কর উরুদেশে ও দ্বিতীয় 
কর অঙ্কে সংস্থাপিত এবং অবশিষ্ট করদ্বয়ে শঙ্খ, চক্র ধারণ করিতেছেন । হে নৃপ ! কর্চনিরত 

কপিল দেঁব পপ্মাসনে সমাসীন, ধ্যানমীলিতনেত্র ও জটাজ টে ছুপ্রেক্ষয। কুস্ভকযোগ নিবন্ধন 

বাযুরোধ করাতে তাহার দেহ স্ফীত হইয়া! উঠিয়াছে ; তাহার পদতবয় গল্পচিহ্কে অষ্কিত) তিনি 
স্গা'জনধারী, শোভন-হজ্ঞোপবীতবান্, বিভূ ও মন্ত্র্ূপ মহাপদ্মের কর্ণিকাভ্ন্তরে .সংস্থিত। 
ইনি বৈরাগ্যভাব নিবন্ধন মহানভাব; ইনি ধ্যাননিময় হইয়। আপনারই সেই পরয়পদ চিন্তন 
করিতেছেন। এই পুরাণপুরুষই ভূবনরক্ষক ও সাংখ।শাস্ত্বের বক্তা । ইনি স্তামবপু, সুত্মবাসা, 

পিলনৈত্র ও জটাবান্। স্থমন্ত, জৈমিনি, পৈল ও বৈশম্পায়ন এই মুনিচতুষ্টরকে কপিলেনর 

পার্থববর্তী শিষ্যন্ধগে কল্পন। করিবে। বান্মীকি-সুন্তি গৌরকান্তি, অটামণুলে ছুনিনীক্ষ, গে? 



"১৮প:বিলাসঃ। ] শ্রীক্রীহরিভভিবিল[সঃ। ১১৪৭ 

তাক্ষো। মরকত ্রধাঃ কৌশিকাকারনানিক: | চতুতু্জশ্চ কর্তব্যে। বৃতনেত্রমুখস্তথা । 
গ্রীবোরুজানূচরণ-পক্ষ বয়বিভূষিতঃ ৷ প্রভাসংস্থানসৌবর্দকলাপেন বিরাজিতঃ ॥ 
ছত্রঞ্ পূর্ণকুম্তধ্ করয়োস্তদ্য কারয়েং। করতয়ঞচ কর্তবাং তথা বিরচিত্রাঞ্জলি 

যদাস্য ভগবান্ পৃষ্ঠে ছত্রকুস্তখরৌ করৌ। ন কর্তুবো তু কর্তবে)৷ দেবপাদধরাবুভৌ। 
কিঞ্িম্বোদরঃ কার্ধ্যঃ সর্ববা ভরণভূধিতঃ ॥ 

বিশ্বকর্ধশাস্ত্রে চ।-- অথ লক্ষীনারায়ণমূর্তিঃ | 
লক্ষীনারায়ণে। কার্য্ো৷ সংুত দিবারূপিণৌ । দক্ষিণস্থা। বিভো মৃষ্তিলপ্ধীমৃততিত্ত বামগ]। 
দৃক্ষিণঃ কঠলোহস্য বামহত্তপরোজধুক্। বিভোবামকরো! লক্ষ্যাঃ কুক্ষিতাগে স্থিত: সদা ॥ 

সর্ধাবরসংপূর্ণ। সর্বালঙ্কারভূষিতা। নুঠ,নেত্রকপোলাদ)রূপযৌবনসংযুত|। 
সিদ্ধিঃ কার্ধ্য1! সমীপস্থা। চামরগ্রাহিণী শুভ| | কর্ব্যং বামনং সর্বং দেবাধোভাগগং সদা। 

শঙ্খচক্রধরৌ তস্য ত্বৌ কার্ধেটা পুরুযৌ পুরঃ। বামনৌ হারকেমুর-কিরীটমণিভূষিতৌ ॥ 
উপানকৌ সমীগস্থৌ প্রভোত্রদ্ষ'শবাত্মকৌ-রসনাং ষোগপট্রঞ্চ শিখামঞ্জলিমাস্থিতৌ। 

রত, নাতিকুশ ও নাতিস্থুল হইবে। দাত্রেয় মৃত্তিও বান্মীকির সদরশ হইবে। পর্গারৃতি 
শেষণুর্তিকে মলিলমধাগত করিয়। নির্মাণ করিতে হয়। তাহার ফণামগুলগ্থ দিব)রত্বের 
তেজে তদীয় শীর্ধবেশ ছৃত্রেক্ষ্য হইবে । এই দেবদেবকে ফণিভেগগাঙ্কে সংস্থিত করিয়া 

নিদ্দাণ করিবে। ইহার এক হস্ত জানতে, দ্বিশ্তীয় হস্ত নাভি প্রদেশে ও তৃতীয় হস্ত স্কন্ধোপতি 

বিস্তম্ত এবং চতুর্থ হন্ডে কল্পতরুর মঞ্জরী ধারণ করিয়া রহিয়াছেন। ইহার নাভি-সরোবরে 

রব দৃীময় যে পদ্প নমুৎপন্ হইম্বাছে, মেই পদ্বে পুর্বৎ পিতামহমৃত্তি নির্াণ কগিবে। এ 

পন্মের নালে মধু ও কৈটভনামক অন্ুরদবযের মৃত্তি সংলগ্ন থাকিবে। তুজর্দের মধ্যে নৃরূপধারী 

অস্্রমূহ বিস্তান করিতে হয় এবং তৎসমীপে মরকতকাস্তি গরুড়ের মুগ্তি অস্কি ও করিবে। 

এই গন্কড়মুতডি পেচকের ন্যায় নামাবিশি, বৃত্তলোচন, বৃত্তান্ত, এবং গীবা, উর, জানু, পদ ও 
পক্ষমুগলে স্থুশোভিত, ও নুবর্ণপ্রভ । ইহার প্রথম দুই হন্যে ছত্র ও পূর্ণকৃত্ত বিদ্যমান আছে 
এবং অপর হস্তে অঞচলি বন্ধন পূর্ব্বক অবস্থান করিতেছেন। ইহার পৃষ্ঠোপরি ভগবানের মৃষ্ঠি 

স্থাপিত করিলে ছুই হস্তে ছত্র ও কুস্ত প্রদান করিবে না। তৎপরিবর্তে সেই করথয়ে প্রভুর 

চরণ ধরিয়! থাকিবেন। এই গরুড়মুদ্ডিকে ঈষং লদ্বোদর ও মর্ববারঙ্কারে মমলঙ্কত করিবে। 

জঙ্মীনারায়পমৃত্তি।-__দিব্যরসপধারী লক্ষীনারাযণমুত্তি পরম্পর মিলিতভাবে নিশ্দাণ করিতে 

হয়, তন্মখ্যে নারায়ণমুদ্তি দক্ষিণ ভাগে এবং লক্ষ মৃত্তি বামদিকে অবস্থিত থাকিবেন। রাক্মী- 
দেবীর দক্ষিণ কর নারায়ণের কে সংলগ্ন থাকিবে এবং বামকরে পদ্ম বিরাজ করিবে। নার" 

়গের বাম হস্ত দেবীর কুক্ষিদেশে বিস্তন্ত হইবে। এ দেবী সর্ববাবয়বপূর্ণা, সর্বালঙ্কারে অলম্কৃতা, 

কুলোচনা, সথুফপোন! ও কবপযৌবনসম্পর়!। লক্ষমীর স্লিধানে শুভকরী সিদ্ধি দেবীর মূর্তি নির্মাণ 

করিতে হয়। ইহার করে চামর বিদ্যমান থাকিবে। এই নারায়ণের মধোভাগস্থ সমস্ত দৃষ্তি 

ধর্মাককতি করিতে হয়। এট ঘেবের গুরোভাগে শঙ্খচকরধারী ছুইটি পুরুষ অবস্থিত থাকিবেন। 



৬১১৪৮ উক্রহরিগক্তিবিলাসঃ |. [ ১৮শবিলাসঃ। 

. অথ যোগন্যমি মুর্তি: । 

পন্মাসনসমাসীন: কিঞ্চিন্মীলিতলো5নঃ । স্রাণাগ্রে দত্তদূ িশ্চ শ্বেতপল্পোপরি ্িঃ॥ 

বামদক্ষিণগৌ হস্তাবুভাবুৎসঙ্গ ভাগগৌ ॥ তৎকরঘয়পার্স্থে পঙ্গেরুহম হাগছে । 

উর্ধে করছয়ে চাস্য শঙ্খপ্চাপি সুদর্শনম্। যোগন্বামী স বিজেয়ঃ পুঁজ্য। মোদার্থযোগিভিঃ ॥ . 

অথ দশাবতারাণাং মুর্তয়ঃ 

তত্র মৎস্তাবতারমৃর্তিঃ | 

শ্রীহয়শীর্ষপঞ্চরাজ্রে ।__ 

অতঃপরং প্রবক্ষ্যামি মংস্যাদীনান্ত লক্ষণম্। যট-ত্রিংশদজ,লায়ামং তদর্দেন তু বিস্তৃতম্। 

 দৈর্্যাষ্টমাং ংশসংযুক্তং পুচ্ছবক্ত ং তু কারয়েৎ। (োহ্তং বিবৃতান্তন্ধ দ্বাদশাঞ্গলমানতং। 

কলৈকং পৃষ্ঠরোম্ত পুঙ্ছার্দং ক্রোড়গৎ তথ! | কৃতন্যৈবংবিধস্যেহ রোহিতশ্য মুখোদগতম্ ॥ 

নারায়ণন্ত কুব্বীত আগুল.ফং তন্মুখোদগতম্। এবং নৃমৎস্যৎ মহদ্যং ব। স্থাপয়েদযস্ত মানবঃ। 
সর্ববজ্ঞত্বং ভবেত্বস্য সর্ববাপন্থুক্তিরেব চ॥ 

অথ কৃর্ধমুর্তিলক্ষণসূ। 

দৈরঘযাত্রিতালসংযুক্তং তদর্ঘং পরিমণ্ডলমূ। চতুশ্চরণসংস্লিষট চতুরঙ্কুলমাত্রয়া ॥ 

কপালঘয়মধ্যে তু গরোবিন্বং তু সমূগতম,। কৃত্া বা গুলফপধ্য্তসুদগ কত্ত ুরোত্রমম,॥ 

নৃকৃষ্মৎ করায়িত্ৈনং ুম্মৎ ব! বা স্থাপমীত ষঃ। স্ববংশোদ্ধরণং ত্য জারতে মুক্তিরেব চ॥ 
৭.২ পপ সপ + 

রক্ষা ও শিবের মূর্তি নিন্মীণ করিবে; তাহারা উভয়ে রসনা (কাকী ), যোগপষ্ট, শিখা ও 

অঞ্জলি ধারণ করিয়াছেন। 

_ অনস্তর যোগস্বামিমৃর্তি কথিত হইতেছে ।-_-ইনি পন্ম।সনে উপবিষ্ট । ইহার নয়নযুগল ঈষ- 
দ্মীপিত ও দৃষ্টি নাসিকাগ্রে বিস্তস্ত । ইনি শ্বেতপন্মোপরি উপবেশন করিয়া রহিয়াছেন। ইহার 

বাম ও দক্ষিণ করছুয় ক্রোড়মধ্যে বিগ্তস্ত আছে। হস্তদ্বয়ের পার্থে পল্ম ও মহাগদ। 

বিরাজষান। ইহার উর্ধ করছয়ে শঙ্খ ও সুদর্শন শোভা পাইতেছে। আমোদাকাজ্জী . যোগি- 

গণ ইহার অর্চন| করিয়। থাকেন। ইনি যোগম্থামী নামে পরিকীর্তিত। 

' অনন্তর দশাবতারমুর্তি। ত্মধ্যে মবস্যদুর্িলক্ষণ।--হ্য়শীর্ষপঞ্চরাতজে লিরিত আছে, 
এই মূর্তির দৈর্ঘ্য যট.অরিংশদ্গুল ও বিস্তৃতি তর্্ধ হইবে এবং পুগ্ছ মুখ দৈর্ঘ্যের অষ্টমাংশ 
করিতে হইবে। এই মূর্তির আকার রোহিত মংন্তের স্তায়, বদন দ্বাদশাঙগ,ল বিস্তৃত, পৃষ্ঠরোম 
এক কলা; এবং পুচ্ছের অর্ধভাগ ক্রোড়গত হইবে। প্রভূ এইরূপ মংস্তের মুখবিবর হইতে 

সমুবগত হুইয়াছেন। কিংবা! নারায়ণের গুল.ফ পধ্যন্ত দেহ এ মীনবরের মুখোদগত থাকিবে. 

যে ব্যক্তি এই. নরমৎস্য ব! মংন্ত স্থাপন করেন, তাহার সর্বজতা লাভ হয় এবং .ভিনি 

৮৮৮৮ হইয়া! থাকেন। 

: কু্সৃত্তিলক্ষণ ।__কৃর্মৃত্তি সার্ধ একহত্ত দীর্ঘ ও তদূর্ধ পরিষ লবিশিও। সার চরণ, 



১৮শ বিল্লীসঃ। ] জঞহরিভক্ভিবিলাসঃ | ১১৪৯ 
অথ বরাহমুর্তিলক্ষপম্। 

বক্তৃ, কলাসউকায়ামং পোমগ্য দ্বিগোলকম,। হন্ সপ্তাঙ্গলে তস্য স্কণী ছ. হুলে মতে ॥ 
সপতাঙ্গ লং মুখং গ্রোক্তং রদৌ সার্ধকলো দ্বিজ। নাসারন্থং ভবে্নেত্ং যবহীনেইক্ষিণী মতে॥ 
কিঞ্িিক্তে, শ্মিতে শ্রোত্রে দ্বিগোল কসমায়তে। চতুফলং কর্ণমধ্যং তপর্দেন তহুচ্ছি তম, ॥ 

ব্বঙ্গুল। ভবেদ্গ্রীবা নেত্রৈকং চোক্নতা তু সা। শেষং নৃনিংহবৎ কার্ধ্যং বরাহসা তু বিগ্রহম, ॥ 

শেষাহিবিধৃতং পাদং বাছুন! ধারয়ন্ ধরাম, | শবহ্খং বামে তথা পদ্মং গদাচক্রে তু দক্ষিণে ॥ 

এবং নরবরাহঞ্চ কুত্বা য: স্থাপয়েন্ররং। ভবোদধিসমৃত্তারং রাজ্য হতকণ্টকম. | 
্াপ্ বারা তর সন্দেহো হুমুত্রেহৈব বা তুবি। 

অথ নৃসিংহমূর্তিলক্ষণম্। 

তিধ্যঙ. বৃসিংহদেবস্য তথা বিপুলমাননম.। বদলেহস্ত তথা নেত্রে ক্কদ্ধো৷ তালমিতো শুভৌ ॥ 

ব্যাকুঞ্চিতে ভ্রবৌ বক্তং বিবৃতং চোগ্রদংট্রকম । লেলিহানা তখ। জিহব। সমুগ তশটং শির: ॥ 

্ে বঙ্গ লনিধীতে বক্রাগ্রে তু সিতে তথা! । ত্রিকলাভাধিকং বক্ষঃ পঞ্চনেত্রাধিক! কটিঃ ॥ 
ঘিকলাভ।ধিকৌ চোর জানু চাপি কলাধিকৌ । জজ্ে সার্ধকলে মধ বিস্তৃতাগ্ে বিভাগতঃ ॥ 

চারিটা প্রত্যেক পদে চার চারিটী অঙ্গুলী বিরাজিত। ইহার কপালযুগলের মধ্যে আগুল ফ 

সমুদ্গভ গোবিন্দমূর্তি বিরাজ করিতেছেন। নৃ-কৃর্মর্তি বা কৃর্ধমূর্তি স্থাপন করিলে বংশের 

উদ্ধার হয় এবং মুক্তিলাভ করা যায়। 

বরাহমুর্তির লক্ষণ।-_হে বিপ্র! বরাহমূর্তির মুখর বিস্তর অষ্ট কলা, কর্ণ দ্বি-গোলক, 
হ্ছ (গওহয়ের প্রান্ত) সপযাঙ্গ,ল, হক (ও প্রান্ত দ্ি-অঙ্গ,ল, বদন সপ্তাঙ্গ,ল, দশনঘয় সার্ধ এক 

কলা, নাসিকাবিবর তিন ধব,নেত্রঘ্বয় যবহীন, মুখ ঈধদ্ধান্তে বিরাজিত, কর্ণযুগল রদ্ধ দ্বয়বিশিষট, 

সম ও আয়ত হইবে। কর্ণের মধ্যভাগে চারি কল! এবং উচ্চতা দুই কলা করিবে। গরীব 

অষ্টাঙ্গল ও উচ্চতা একটা চক্র পরিমাণের ন্যায় হইবে । অবশশষ্ট অঙ্গ নৃসিংহবৎ কর্তব্য। 
শেধনাগ ৃ-বরাহদেবের চরণ ধারণ করিয়! রহিয়াছেন। বরাহ বাহুদ্বার। বহ্ুন্বরাকে ধারণ 
পূর্বক অবস্থিতি করিতেছেন। ইছার বামভাগে শঙ্খ ও পল্প এবং দক্ষিণ ভাগে গদ। ও চক্ 

স্থাপন করিতে হয়। যিনি এইরূপে নৃ-বরাহমুত্তি স্থাপন করেন, তিনি (পরমস্থখে) ভবসাগরের 
পরগারে উতভীর্ণ হন এবং কি ইহ কি পর উভম্নত্র নিষ্ষণ্টক রাজ্যভোগ করেন সন্দেহ নাই। 

বৃসিংহ্মুত্তির লক্ষণ ।_ নৃংসিহদেবের মুখ কিঞিৎ তি্্যক্ ভাবে অবস্থিত ও বিস্তৃত হইবে। 

ইহার চক্ছ্ঘবয় লুবৃত, স্বদ্ধদেশ নুতৃশ্ত ও তালপরিমিত, জযুগল কুঞ্তি, বদন বিবৃঙ্, দশন 
ভীষণ, রসনা লোল ও শিরঃপ্রদেশ উদগত জটাজুটে জড়িত হইবে ॥ ইহার বদনের লম্মুখে 
শ্বেতবর্ণ দত্তনমূহ ছুই অঙ্গ,লী পরিমাণে বহির্দেশে- নিক্ষান্ত থাকিখে। ইহার বক্ষঃপ্রদেশ 
ভ্রিকলার অধিক;কটি পঞ্চনোধিকা, উরু ছুই কল! হইতেও অতিরিক্ত, জান এককলার অধিক, 
জভ্যার মধ্যস্থল নার্ধ এক কল! ও অগ্রে প্রসারিত, চরণযুগল ঈষদুর্ঘ, বাহুমূল এক কলার. অতি- 

রিক্ত এবং উর্ধবাহদয় অগ্রভাগে ঈবৎ সুত্র হইবে। এইবপে নৃলিংহমৃপ্তি প্রত্তত করাই ভক্তের, 



১১৫৩ সীজীহরিভক্তিবিলাসঃ| ১৮শ বিলাসঃ। 

উর্ধো। কিকিৎ স্থতে। পাদৌ বাহুমুলে কলাধিকে। কিঞিৎ কিঞ্চিৎ তথা হীনৌ পর্যযস্তে চোপবাহুকৌ। 
বপুরিখং নৃসিংহস/ কুধ্যান্দেশিকদতম:॥ জান্বংশে তস্য সংস্থাপ্য বিদারি তমহা্থরম্ । 

ভূষিতং বৈজযন্ত্য। তু মালয় প্রীমমন্বিতম্। খড়াচক্রধরং দেবং নৃমিংহং কারয়েছূধঃ | 
স্থাপয়ে পাপনাশায় জয়ায় নরকেশরিম্। 

অথ বামনমূর্তিলক্ষণম্। | 

ভুজং ভ্রিগোলকায়।মং বক্ষে বিস্তারশোভিতম্ । পাণিপাদং তুরীন্বাংশং প্রবৃদ্ধশিরসং তখা। 
উর্বক্বি ঘিতয়ায়া মবিহীনমুখযুগ্তকমূ। কটিক্ষিক্পার্খনাভীষু তদ দধং বামনং বুধঃ | 

কৃ! সংস্থাপয়েন্দেবং মোহনার্থায় সর্বথা ॥ 
অথ জামদপ্র্মুর্তিলক্ষণস্। 

জামদগ্া্ধ কুব্বাত জটামুকুটমণ্ডিতম্। চতুর্ববাহুৎ মহাভাগং সর্বক্ষত্রান্তকং বিরুম্ । 

দক্ষিণে পরশু. হস্তে বামে দ্াতথ। ধনুঃ। খড়াং দক্ষিণহস্তে তু ব'মহন্তে তু খেট কম. ॥ 
কুঠারহস্তং ্বিভূজং কুরধ্যাতবা রেগুকান্তম্॥ কৃঁত্বৈবং জামদগ্যন্ত স্থাপয়েদযস্ত মানবঃ। 

স বিত্তং প্রাপুাং শীঘ্রং কামাংস্চ মনসেন্সিতান্॥ 
অথ রামমুস্তিলক্ষণম্। 

কুর্ধ্যাদ্দাশরখিং রামং সপ্ততালং চতুতুর্জম,। শরকার্শ,কহস্তং তু শঙ্খচক্রধরং শুভম,। 
দক্ষিণোর্ধাং ভবেচ্চত্রং বামোর্ধং শঙ্খমেব চ। দক্ষিণাধো ভবেদ্বাণে। বামাধো ধনুরেব চ। 
ঘিতুজং শ:হস্তং বা রামং কুর্যযাৎ সকার্ুকম। কৃত্বৈবং রাঘবং রামং সর্বলক্ষণসংযুতম,॥ 

ক্র রশক্রবিনাশায় স্থাপয়েৎ সর্বকামদম। 

কর্ধব্য। এই মূর্তির জান্ুপ্রদেশে মহান্থুর হিরপ্যকশিপুকে স্থাপন করিবে; নি হদেব নখদ্ধারা 
তাহার দেহ বিধারণ করিতেছেন। ৃসিংহদেব বৈজয়স্তীমাগায় সমলঙ্কৃত, শ্রীবিশিষ্ট ও শঙ্খচক্র- 

ধারী হইবেন। পাতবক্ষ্ন ও জয়লাভার্থ এই প্রকারে নরকেশরিমূর্ধি স্থাপন করিতে হয়। 
বামনমূর্তির লক্ষণ। এই মুত্তির তুজঘবয়ের আয়তন ত্রিগোলক, বক্ষপ্রদেশ বিস্তীর্ণ, .কর- 

চরণ চতুর্থাংশ, মস্তক বৃহৎ, উরু্বয় ও মুখগ্রদ্দেশ আয়ামবিহীন ) কটি, স্ফিক (গশ্চান্তাগ), 
গার্খব ও নাভি স্থূল হইবে। মোহনার্থ এইরূপে বামনদেবের মস্তি স্থাপন করিতে হয়। 

জামদগ্যমুত্তির লক্ষণ ।-_এই মৃত্তির শিরোদেশ জটামুকুটে বিম্ডিত ইনি চতুতূর্ষ, মহাভাগ 
ও ক্ষত্রকুলনিহস্ত! | ইনি দক্ষিণ করঘয়ে পরশু ও অনি এবং বামকরপ্বয়ে ধু ও থেটক (ঢাল) 

ধারণ করিতেছেন. এই প্রকার ছা মদগনযমৃত্তি প্রস্তুত করিবে? কিংবা! রেণুকানগুত জামদক্ট্যের 
মৃত পরগুহস্ত ও দ্বিভূজ করিলেও হয়। যিনি এই প্রকারে জামদর্ন্তি. স্থাপন করেন, ০ 
আশু বিত্তবান্ হইয়া! মনোভীষ্ই লাভ করেন। 

. দ্বাশরধি-রামমুস্তির লক্ষণ।-_এই মু.্তির পরিমাণ সপ্ততাল ; ইনি চটুভূর্জ, ধহ্;শরহন্ত ও. 
শঙচ্রধারী। ইনার দক্ষিণ ভাগের উর্ধকরে চক্র, অধঃকরে বাঁণ এবং বাঙদীকের উর্ধকরে 
শঙ্খ ও অধঃকরে কার্দূক বিরাজ করিবে। কিংবা! দাশরথিম্তকে ্িতৃজ ৪. ধরাপধারী 



১ ৮শ বিলাসঃ। শ্রীত্রীহারভক্তিবিলানঃ। ১১৫১ 

অথ বলরামমুর্তিলক্ষণম্। 

তৃতীয়ং তু ঘখ! রামং চতুর্ববাহ শৃণুধ মে। বা:মার্ধং লাঙ্গলং দগ্যাদধঃ শব্খং সুশে।ভনম.॥ 
গদাং কৃপাণং বা দভাৎ সংস্থনে শক্তিচক্রয়ো | কৃত্বৈবং বলদেবং তু যে! নর; স্থাপরেৎ গ্রতূম্॥ 

পুত্রং দদাতি তস্যাথ বিপক্ষাংশ্চ জয়ত্যসৌ ॥ 
অথ বুদ্ধলক্ষণম্। 

দ্বশতালং তথা বুদ্ধ: পদ্মাসনগতং হরিম্। প্রলম্বশ্রবণং কৃর্ঘযাচ্চীবরালক্কতং তথা ॥ 
মণিনাভং সমাধিস্থং পদ্মান্তং পল্মলোচনম.। সমাধিস্থোত্তানপাণিং যোগনৃষ্টিমমস্বিতম। 

স্থাপয়েদ্রপকামত্ত্ব পিতেব জগতঃ স্থিতম.। 
অথ কক্কিলক্ষণম্ । 

কন্ধিনং তু চতুর্ধাহুং বন্ধতৃণং ধনুর্ধরম.। শঙ্খচক্রধরং কুরধ্যাত্বথা খড়াধরং প্রভৃম.। 

ঘিনুজং ব। হয়ারূঢ: খড্তাপাণিং স্থরেশ্বরম.॥ কক্ধিনং স্থাপয়িত্বৈবং শক্রস্থানং লভেম্নরঃ ॥ 

অথ নববৃযহ-প্রতিমালক্ষণম্ | 

কিঞ্চ।-_ 

আদিমুত্তিবণগ্রদেবঃ পুর্বমেবোদিতো ময় । দক্ষিণোর্ধে গদা যন্ত বামোর্দে চক্রমুষণম,। 
্রহ্ষেশো পার্শগৌ নিত্যং শেষমন্তচ্চ পূর্বববহ। দ্বিতীরো বাস্থদেবোহয়ং দ্বাপরাদৌ স উচ্যতে। 

শত: ০ ও সপ 

করিলেও হয়। এইরূপে সর্বগুণলক্ষিত, সর্বাভীষ্টপ্রদ, রামম্তি প্রস্তুত করিয়া! স্থাপন 
করিলে ক্রুর অরিকুল ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়া থাকে! 

তৃতীয় রাম অর্থাং বলরামমূত্তির লক্ষণ ।-_অতঃপর চতুর্বাহ বলদেবাধ্য তৃতীয় রামমৃত্তির 
লক্ষণ বলিতেছি ,অবধান কর। ইহার বামভাগের উর্ঘকরে লাঙ্গল ও অধঃকরে মনোহর 

শঙ্খ থাকিবে এবং শক্তিস্থানে গদ| ও চক্রস্থানে খডা বিস্তাস করিবে। ' এইরপে বগরামমুণ্ত 
প্রস্তুত করিয়া স্থাপন করিলে স্থাপনকর্ধার পুত্র লাভ হয় এবং তিনি শক্রজয়ে সমর্থ হইয়া 

থাকেন। 

বুদ্ধমৃত্তির লক্ষণ। _ এই মৃত্তির পরিমাণ দশ তাল (পাঁচ হস্ত) হইবে। ইনি পল্মাসনে 

সমাসীন। ইহার শ্রবণঘ্বয় অতি দীর্ঘ, পরিধান কৌপীন এবং নভিদেশ মণিযুক্ত ইনি সমাধি- 
নিমগ্ন হইয়া রহিয়াছেন। ইনি পল্মানন, কমললোচন, উর্ধপাণি ও যোগদৃিযুক্ত । রূপকামী 
ব্যক্তি জগৎ পিতৃবং ইহাকে স্থাপন করিবে। 

কৰিমৃত্তির লক্ষণ .__ ইনি চতুর্হস্ত, বন্ধতৃণ, ধন্ুর্ধর এবং শঙ্খ-চক্র-খড়াধারী ৷ কিংবা এই 
মুস্তিকে ধিহত্ত, তুরগারূ?, অসিহস্ত করিয়াও স্থাপন করিতে পারে। যিনি এই মৃত্তি স্থাপন 
করেন, তাহার ইজপুয়ে বাস হয়। ্ 
অনন্তর নবব্যহ-প্রতিমার লক্ষণ।-.আমি ইতিপূর্বে আদিুত্তি বাস্থদেবমুগ্ডির বিষয় বর্ণন 
ফরিয়াছি। তাহার দক্ষিণদিকের উর্ধকরে গদা ও বামভাগের উর্ধকয়ে বৃহৎ চক্র বিরাজ 
করিবে। অরদ্ধা ও রুজ উভয়ে সর্ধদা ইহার পার্থদেশে অবস্থান করিতেছেন। অন্ান্ত অজ 
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দ্বিভূজে। বাথ কর্তবো! বামে শঙ্খধরঃ প্রভৃঃ। বরদে। দক্ষিণেনাথ বান্ছদেবে দ্বিধোদিতঃ ॥ 

বলদেবশ্তুর্বাছ: কুণ্ডগৈকবিভূষিতঃ! লাঙ্গলী মুষলী দেবো গদাপদ্াধরো বিভুঃ । 
শঙ্খচক্রগণ্দাপাণি: করবো বরদোহথব! ॥ প্রছায়স্ব চতুর্বাহ: শঙ্খচক্রধরঃ শুভঃ । 

চক্রং দক্ষিণহস্তে চ বামহত্তে ধন্ুস্তধা। শঙ্খঞ্চ দক্ষিণে দগ্ভাদগাদাং বামে গ্রদর্থয়েখ। 

প্রচ্যং কারয়েদে বং সর্বলক্ষণসংযুতম্। স্ত্িয়ী ঠৈবান্য কর্তবো খড়গচম্বধরে শুভে। 
'রতিগ্রীত্যোর্মধাগতং কন্ব,গরীবং সকার্শকম্। দ্বিুজং শরহত্তং বা প্রছয়' কারয়েছধঃ ॥ 
অনিরুদ্ধ: কন্ব,গ্রীবশ্তুর্কাহঃ প্রতৃষিতঃ। দক্ষিণেস্য গদা দেয়! চক্রশব্ধো তু বামতঃ। 

দক্ষিণে চ তথা পদ্মমনিরদ্ধন্ত দাপয়েখ॥ 

নারায়ণশচতুর্ববাহঃ কার্যস্তল্লক্ষণং ময়া। মুর্তিদ্বাদশকে সর্বং কীত্তিতং ব্রহ্ষণঃ শৃণু॥ 

পুর্বরবৎ নির্দাণ করিতে হয়। দ্বাপরাদিযুগে ইনিই, তীয় বাস্থদেব বনিয়া কীত্ঠিত 
হন। ইহাকে দ্বিতূপও করিতে পারে ) তন্মধ্যে বামকরে শঙ্খধারণ ও দক্ষিণকরে বর গ্রধান 

করিতেছেন । এই ছুই প্রকারেই ষে বাহদেবের মৃণ্ডি নির্মাণ করা যায়. তাহা বর্ণিত হইল। 

বলদেবকে চতুভূর্জ, এককুগুলে শোভিত, লাঙগল-মুষল-গদ।পদ্মধারী, শঙ্খ-চক্র-গদাহস্ত ও 
বরপ্রদ করিতে হয়। প্রছায়মৃত্তি চতুভূ্জ ও শঙ্খচক্রধারী। ইহার দক্ষিণ করছয়ে চক্র ও 
শঙ্খ এবং বামকরছয়ে ধন্থ ও গদ] থাকিবে । এই মুত্তিকে সর্বলক্ষণে লক্ষিত করিতে হয়। 
রতি ও প্রীতি নায়ী পরমরূপবতী ছুষ্টটি রমণীঘ্বয় খড়া-চর্খম ধারণপূর্ববক ইহ্ণার পার্থে অবস্থিত 

থাকিবেন। অথবা! প্রদায়মর্তি এইরপে স্থাপন করিতে হইবে যে, তিনি কক্ধ,গ্রীব, ধনুরধারী, 
দ্বিভূজ ও শরহত্ত এবং তিনি রূতি ও গ্রীতি নামে ভার্ধযাঃয়ের মধ্যভাগে অবস্থিতি করিতেছেন। 

অনিরুত্ধমূত্তি কন্ব-গ্রীব, 'চতুর্ভুজ ও সম্যক অলঙ্কৃত হইবেন। ইহার দক্ষিণকরংয়ে- গদা ও 

পদ্ম এবং.. বামকরঘয়ে চক্র. ও শঙ্খ বিরাজ করিবে। নারায়ণমুত্তিকে চতুতজও করা হয়. 

ঘ্বাদশমূত্তি করণে ইহার জক্ষণ বিবৃত হইগনাছে। অধুন! ব্রদ্ধারমুন্তি বর্ণন করি, অবধান 
কর। ব্রহ্মার চারি মুখ, চারি হস্ত, উদর বৃহৎ এবং উর্ধমস্তক জটাজন্টে শোভিত, এবং 

ইনি ধূমাচ্ছন্ন ও মেখলাধারী। ইহার দক্ষিণভাগের উর্ধকরে স্থশৌভন জক্ষমাল! ও অধঃকরে 

ক্রব এবং বামভাগের উর্ধকরে কম গুলু ও অধঃকরে কুশসমন্থিতা আজাস্থালী থাকিবে । কিংবা 
ইহাকে শব্খচক্রগদাধারী ও চত্ুরানন করিবে। তাহার বাম ও দক্ষিণ পার্থ সরম্বতী ও 
সাবিত্রী বিরাজ করিবেন। ইনি নিরস্তর যুনিগণের সহিত সমাসীন আছেন। অন্তর্ূপ বরদ্মাকে 

অন্তভাবে প্রস্তত করিতে হয়.) কিন্তু পরিমাণে নরসিংহবৎ কিঞ্চিৎ অধিক করিবে। বিষু- 
মুত্তিকে অষ্টবাহু ও চতুর্কানু করিতে হয়। ইনি গঞ্ড়োপরি আরোহণ করিয়! রহিযাছেন; 
ইহার মৃত্তি সৌম্য ও ওষ্ঠপুট সম্দষ্ট। ইহীর দক্ষিণদিকের ভূঙ্চতুষ্টয়ের মধ্যে তিনটী করে 
অসি, গ্দা, খড়া থাকিবে ও এক করে বর প্রদান করিবেন. এব" বাম ভাগের করচতুইয়ে ধনুঃ, 
চর্ম, চক্র ও শঙ্খ বিরাজ কঠিবে। চতুরভূর্জ মুত্তি করিলে দক্ষিণভাগের এক করে গদা 
ঞকিবে ও অন্ব করে বর প্রদান .করিবেন এবং খামভাগের করছয়ে শঙ্খ ও চক্র বিরাজ ঝরিবে। 
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চতুর্দ,খণ্চতুর্ববাহবৃহজ্জঠরমণ্ডল:। উর্মর্ধজটাজুটঃ সধূমঃ সমমেখলঃ। 
শোভনং দক্ষিণে হত্তে দদ্যাদস্যাক্ষস্থমকম্। ক্রবঞ্চ দক্ষিণে দদ্যাত্বামহত্তে তু কু্ডিকাম্॥ 
আজ্যস্থালীং কুশোপেতাং বামহন্তে নিষোজয়েখ। শব্ধ$ক্রগদাপাণিঃ কার্ধে। বাথ চতুর্মূখঃ ॥ 
সরস্বতী চ দাবিত্রী বামদক্ষিণসংস্থিতে। কর্তব্যা মুনয়ে। বাথ পরিবার্ধ্য ব্যবস্থিতাঃ। 
বিনিবিষ্টং সদা ব্র্ধ কার্ধো। হ্ন্যগুতোহন্তব! । নৃসিংহবৎ স্বমাঞা তু কিঞিনভ্যধিকঃ স্থতঃ ॥ 
বিুরষ্রভূজ: কাধাশ্চতুর্ববাহুরথাপি বা। টৈনতেম়্গতঃ পৌম্যঃ সংদস্টোষ্টপুটোহপি ব| ॥ 
খক্তাং গদাং শরং দদ্যাদ্ক্ষিণে বরদোংপর:। কার্শ,.কং থেটকংচক্রং শব্ঘং বামেহস্য দাপয়েৎ। 
চতুহ্জে গদ। দেয়া দক্ষিণে বরদোহ্বরঃ | বামে শঙ্খ চক্রঞ্চ বিষ্চরেবংবিধো মত; 
নরপিংহশ্চতুর্বাহঃ শব্ধচক্রগদ্যাধরঃ | শব্ধচক্রধরে। বাপি বিদারিতমহান্থরঃ | 
চতুর্ববাহ্র্বরাহস্ত শেষঃ পাণিপদে ধূতঃ। ধারয়ন্ বানা পৃথ্বীং বামেন কমলামথ ॥ 
পাদলগ্ন। ধর! কার্ধ্য যদ! লক্ষমীতূর্জস্থিতা। বরাহং কারয়েদদেবং শব্ধচক্রগদাধরম্। 
সপ্ততালৌ প্রশস্যেতে বরাহনরকেশরী। ন্বতালাবভ্যধিকৌ পুরস্তাৎ কথিতৌ তব॥ 

কিঞ্চ। - অথ পুরুযোত্তমমূর্তিলক্ষণম্। 

অথাৎ বুধঃ কুর্ধযাঙ্গেবং তৈলোকামোহনম্। গরুড়াসনগ' দেবং গ্রথমে বয়সি স্থিতম্ ॥ 
চক্রং খড়াঞ্জ মুযলং সাস্কুশং দক্ষিণে ন্যসেৎ্। শব্ধ শাঙ্গং গদাং পাশং বামহস্তেষু বিস্তসেৎ ॥ 

লক্ষী সরস্বতী কার্যে পল্মবীণাসমন্থিতে ॥ 
চতুতৃূ্জ মুধ্ধি করিলে দক্ষিণভাগের এক করে গদ থাকিবে ও অন্ত করে বর প্রধান করিবেন 
এবং বামভাগের করতয়ে শঙ্খ ও চক্র বিরাজ করিবে। এই রূপেই চতুতৃ্জ বিষুমৃর্তি নির্দাগ 
করিতে হন । চতুতূর্জ ও শব্খচক্রগদ্দাধারী করিয়া হৃসিংহমৃর্তি প্রস্তত করিবে। কিংবা 

উহাকে শব্খচক্রধারী করিবে এবং এইরূপ করিতে হইবে যে, তিনি মহান্থর হিরণাকশিপুকে 

বিদারণ করিতেছেন ॥ বরাহঘূর্তিকে চতুত্জ করিতে হয়। তাহার হস্তে ও পদে শেষদেব 
সংলগ্ন আছেন এবং দক্ষিণবাহু দ্বার| বহ্থমতীকে ও বামবাহু দ্বারা কমলাদেবীকে ধারণ 
করিয়া রহিম্বাছেন । লশ্মীকে হত্তস্থা করিলে বস্থমর্তীকে পাদস্থিতা কয্সিবে। এই দেব 
শঙ্খচক্রগদ্ধাধারী॥ বরাহমূর্তি ও নৃসিংহমু্তির পরিষাঁণ সঞ্ততাল হইলেই প্রশস্ত হয়। 
পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, এই মৃর্তিঘয়ের পরিমাণ নবতাল অপেক্ষাও অধিক হইয়া থাকে । 

অনন্তর পুরুযোতমমৃত্ির লক্ষণ বিবৃত হইতেছে।-_জেলোক্যমোহন পুরুযোত্তমমৃর্তিকে 
'অষ্টভূঙ্জ করিতে হয়। ইনি গরুড়োপরি উপবিষ্ট; ইনি প্রথমবর়সে স্থিত অর্থাৎ কিশোর. 
বযন্ক। ইহার দক্ষিণদিকের করচতুয়ে চক্র, অসি, সুধল ও অস্থুশ এবং বামভাগের 
করততুষ্দ্বেশব্খ, শার্গ, গদ! ও পাশ প্রদান করিবে। লক্ষ্মী ও সরদ্থতী নায়ী ছুইটী শক্তিকেও 
ইহীর নিকট স্থাপন করিতে হয়। এই ছুই দ্বেবীর মধ্যে লক্ষ্মী পল্প ও সরগ্তী বীণ! ধারণ 
করিতেছেন। প্রতিষ্ঠা প্রসঙ্গেও লিখিত আছে যে, পূর্বেই উদ্নিখিত হইল, পুরুযোত্তম 
অইভূজ.। এক্গগে ইহার চতুর্বাহ ও দ্বিবাহমুর্তির বিষয় সংক্ষেপে তোমার নিকট বর্ণন 

৯9৫ 
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কিঞ্চ গ্রতিষ্ঠাগ্রসঙ্গে ।-_ 

অষ্টবাহঃ পূর্ববমেব কথিত; পুরুযোত্মঃ॥ চতুর্ববাহং দ্বিবাহুঞ্চ সংক্ষেপাৎ কখয়ামি তে। 

দক্ষিণং শাস্তিদং হত্তং কুর্ঘযাদন্তং দয়ান্িতম্। বুমোর্ধং কারয়েচ্তক্রৎ পাঞ্চজন্তং তথা হৃধঃ। 
প্পু্টিসহিতং কুরয্যাৎ চতুর্ববাুং সুরোত্তমম্। প্রাসাদে স্থাপর়নেন্লিত্যং গৃহে বা মগ্ডপেহপি ব1। 
অথ দ্বিবাহুৎ তং দেবং কুর্য্যাস্তেদছয়েন তু। একং শান্তিকরং হম্তমপরং চক্রভূষিতম্ । 

ভ্ীসরদ্বতি-সংযুক্তমেকমায়তনে ন্যসেৎ। 
গদাচক্রধরং বাপি দ্বিভূজং পুরুষে।তমমূ। সীরপাণি-সমেপেতমেকানংশান্বিতং বিভূম্॥ 
চতুরম্রায়তে ধান স্বাপয়েৎ সর্্বকাম্দম্। অতসীপুষ্পনস্কাশং পীনবক্ষঃস্থলোরসম্ ॥ 
লাবণ্যাম্থুজতোয়েন সিঞ্স্তমিব সর্বতঃ। ভ্রেলোক্যে যণ্য রূপেণ ন ভূতো! ন ভবিষ্যতি। 

তং দ্বেবং কারয়েৎ সৌম্যং পুরুযোত্তমমূত্তমম্॥ 
বলদেবং দিদোর্দগুং মদবিভ্রান্তলোচনম্। লাঙ্গলাসক্তপাণিস্ত মুষলোদ্যতদক্ষিণম্ ॥ 
কুধ্যাত্ব! তন্ত বাহ্যোস্ত শঙ্খচক্রৌ স্থশোভনৌ । শরচাপধরো বাপি বরশাস্তিগ্রদৌ তথ! ॥ 
কার্ধ্যৌ ভুজে মহাভাগ বলদেবস্য সত্তম। ভোগান্ পঞ্চাথবা! সপ্ত কূর্য্যাদস্য ত্বনস্তবৎ ॥ 
একানংশাং তয়োর্মধ্যে কারয়েখ সৌম/রূপিণীম॥ বরদাং পন্মহস্তাং বা! দক্ষিণেন ভূজেন তু ॥ 
শ্রোণিস্-বামহস্তাং তু কুর্ধ্যান্তপ্রাং স্থরেশ্বরীম্। এবং তে দ্বিতূজো বিষুঃ কথিতঃ সর্ব্বকামদঃ। 
বলদেবেন সহিতো ভত্রয়। চ সমস্িতঃ। দেবস্য দক্ষিণে পার্খে হৃভদ্র।ং বিনিবেশয়েখ। 

ততঃ পরে মদাক্রাস্তলোচনং স্থাপয়েদ্বলম্ ॥ 
৮ ক টি ০ 

করিতেছি । এই দেবকে চতুতূ্জ করিলে দক্ষিণদ্দিকের উর্ধকরে শাস্তি ও অপর বরে দয় 
এবং বামদিকের উর্ধহত্তে চক্র ও অধঃকরে পাঞ্চজন্তনামক শখ্খ বিন্ততস্ত থাকিবে। ইনি 
প্রী ও পুষ্টি নামী শক্তিযয়ে সংযুক্ত হইয়া অবস্থান করিতেছেন। ইহাকে নিরস্তর প্রাসাদে, 
গৃহে বা! মণ্পে স্থাপন করিতে হয়। এই দেবের দ্বিবাহমূর্তিও দ্বিবিধ। (প্রথমতঃ) এক 
করে শাস্তি প্রদান করিতেছেন ও অন্ত কর চক্র্ধার! সমলঙ্কত। এই প্রতুকে লক্মীসরম্বতী- 
যুক্ত করিয়া একগৃছেই স্থাপন করা কর্তব্য। অন্তগ্রকারে এই পুরুযোত্বম- 

মূর্থিকে দ্বিতুত্দ করিতে হইলে গদাচক্রধারী করিতে হয়। ইনি বলভন্র ও 
স্থভজ্রাসমস্বিত থাকিবেন। ইনি সর্বকাম প্রদান করিয়া থাকেন। ইহাকে চতুক্ষোণ 
মন্দিরে স্থাপন করাই উচিত। পুকুষোতমমূর্তির বর্ণ অতপীকুম্থমের ভায়। 
ইহার বক্ষঃ প্রদেশ ও উন্ন সুল, ইনি লাবণ্যরূপ কমলঞ্জলে সকলদদিক্ অভিষিক্ত করিতেছেন।' 
জ্রিভুবনতলে তাহার সদৃশ ক্বপ কাহারও নয়নগোচর হয় নাই, হইবেও ন।। এইটরূপেই 
পুক্তযোত্তমের মনোহর মূর্তি নির্দীণ করিতে হয়। ইহার পার্থে বলভদ্মুষ্তি স্থাপুনন করিবে । 
তিনি ছিভূজ, ম্দবিভ্রাত্তনেত্র, 'এবং বামকরে লাঙ্গল ও দক্ষিণকরে সমুধ্যত-মুষলধারী। 
কিংব। তীয় করছ্য়ে ্ ুশোভন চক্র ও শঙ্খ অথবা ছুই করে শর চাপ বাবর শাস্তি বিরাজ 
করিবে। “হে মহাভাগ | বলভর্র্তি সু দিবা করাই বিধেয়। অনস্তবৎ ইনি পাঁচটা বা 



১৮শ বিলান;। শ্ীক্ীহরিভক্তিবিলাসঃ | ১১৫৫ 

কিঞ্চ 1. অথ বিশ্বরগলক্ষণহ্ ॥ 

বিংশত্বাহুং বিশ্বরূপং কৃর্য্যাত্তল্লক্ষণং শৃণু। চক্রং থড়াঞ্চ মুষলমন্তুশং পটিশং তথ] ॥ 

মুদগরঞ্চ তথা পাশং শক্তিং শূলং শরং তথা । দক্ষিণেষু প্রদদ্যাই্বৈ বামেষু শৃণু সাম্প্রতম্। 

শঙ্গং শাঙ্গং গদাং পাশং ভোমরং লাঙ্গলং তথা । পরশুং ছুরিকাং দণ্ডং চর্মম-প্রক্ষেপণং তথ|। 

নৃসিংহোক্তং পরং মানং বিশ্বরূপস্য কীর্তিতম্। চতুর্নম,খং দক্ষিণেহস্য জ্রিনেঅং বামতো ম্যসেৎ। 

স্ববস্তে! মুনয়ঃ কীর্ধ্যা বিদ্রবস্তে। নিশাচরাঃ ॥ 

অথ জলশারিমুর্তিলক্ষণম্। 

বামপা্থেন শয়িতং কারয়েজ্জলশায়িনম্। শেষপর্য্যঙ্কগং দেবং চতুর্ববাহৎ জনার্দনম্ ॥ 

শ্রিয়। ধুতকচরণং সর্ববালক্কারভূষিতম্। দেবীভির্ববিমলাদ্যাভিঃ সেব্যমানমিতস্ততঃ ॥ 

নাত্যুতখপন্কজারঢুপিতামহসমন্থিত মূ ॥ 

অথ লগ্গীমূর্তিলক্ষণম, | 

কিঞ্চ।-- 

অষ্টতাল! তু বর্তব্যা দেবী লক্ষ্মী: হ্বরেশ্বরী ॥ তৎক্রমং সৌরকাণ্ডে তু কথয়িফ্যে তবানঘ। 

নবতালিকক্ষেত্রাং তু কথ্যমানামিতঃ শৃণু। ক্রবৌ যবাধিকে কার্ধ্যে যবহীনা তু নাসিক! ॥ 
পিল পাশ 

সাতটা ফণায় বিমণ্ডিত থাকিবেন। পুরুষোত্তম ও বলভত্র এই উভয়ের মধ্যভাগে সৌম্যব্প।, 

একানংশা ( স্থৃভদ্রা ) দেবীর মুর্তি স্থাপন করিতে হয়। এই স্থরেশ্বরী দেবীর দক্ষিণহত্তে বর 

বা পন্ম বিরাজ করিবে এবং বামহস্ত শ্রোণিদেশে সংলগ্ন থাকিবে । সর্ধ্বকাম প্রদ ঘিতৃজমূর্তির 

লক্ষণ তৎ-সকাশে বর্ণন করিলাম। এই মুত্ধিকে বলভন্র ও স্ভদ্রা সহ 'সংযুক্ত করিতে হয়। 

স্থভত্রা দেবী পুরুযোত্তমমূর্তির ঘক্ষিণদিকে এবং মদবিত্রান্তনেজ্র বলদেব স্থভদ্রার দক্ষিণদিকে 

সংস্থিত হইবেন। | টিরার 
অনস্তর বিশ্বরূপসূর্তির লক্ষণ বর্ণিত হইতেছে।-_বিশ্বনূপমূর্তির বিংশতি হত্ত। ইহার 

লক্ষণ কীর্ভন করি, অবধান কর। এ বিংশতি করের মধ্যে দক্ষিণ দশকরে চক্র, অসি, 

মুঘল, অঙ্কুশ, পঠ্িশ, মুদগর, পাশ, শক্তি, শুল ও শর এবং বামকরে শঙ্খ, শা” গদা, পাশ, 

তোমর, লাঙ্গল, পরশ, ছুরিকা, দণ্ড ও চর্-প্রক্ষেপণ (টাল ) এই সমস্ত অস্ত্র বিদ্যমান, 

থাকিবে। বিশ্বক্বপের মূর্তির পরিমাণ নৃসিংহমূর্তির ন্যায় হইবে। এই দেবের দক্ষিণপার্্ে 

চতুরানন ব্রহ্া ও বাম পার্থে ত্রিনয়ন শিবমৃর্তি সংস্থিত থাকিবেন। দেবদেবের নিকট 

স্ততিকীর্ভনকারী খধিগণের ও পলায়নপর নিশাচরসমূহের মুর্কিও বিন্তত্ত করিতে হয়। :. ... 

অনস্তর জগশারিমূর্তির লক্ষণ। -.এই জবশায়ী. দেব বামপার্থে শয়ন করিয়া থাকিবেন। 

ইনি শেবপর্যয্বস্থ ও চতুূজ ; লক্ষমীদ্েবী ইহার একটা পদ ধারণ করিয়া রহিয়াছেন ) 

ইনি সর্বাতরণে সমলঙ্কত.) বিমলাদি দেবীগণ সমন্তাৎ .অবস্থিত $ ইহার নাতিজ কমল, 

হইতে অন্ধ! সমু হইয়াছেন। এইকাপে জলঙ্লারী জনার্দীনের মুর্তি গ্রত্তত.করিবে। 

খনন ্ীসর্তির লক্ষণ ।-দেবী হরেগরী লক্ষদৃত্টির পরিমাণ ব্টভাল,.্র্থৎ 



১১৫৩ শ্রীপ্রীহরিভক্তিবিলাঁসঃ। [১৮শ বিলাঁসঃ। 

গোলোকেনাধিকং বক্তমুর্ধতিধাধিবর্জিতম্। আয়তে নয়নে কার্ধ্য ত্রিভাগোনৈর্যবৈস্তিভিঃ ॥ 
তদর্দেন তু বৈপুল্যং নেত্রয়োঃ পরিকল্পয়েখ। বর্ণপাশোহধিকঃ কার্ধ্য; স্বন্কণ্যা সমস্থত্রতঃ॥ 

নম্্ং কলাবিহীন' তু কুর্ধযাদংসদ্ঘয়ং সদা । গ্রীব সার্দকল। কার্ধ্যা তথিস্তারোপশোভিত। ॥ 
নেত্রে বিনা তু বিস্তারে উন জানূচ পিগ্ডিকে। অরজ্ঘ, পৃষ্টে ক্ষিচে কটা ং থা যোগাং প্রকল্পয়েৎ॥ 

সধাংশোনান্তথা্ুল্যো দৈর্ঘ/ং বিষ্ম্তনাহতুম। নেত্রৈকবর্জিতায়াম৷ জজ্বোক চ তথ! কটিঃ ॥ 
মধ্যং পার্শ্ব ন ত্ত্তং ঘনপীনং কুচদ্বয়মূ। তালমাত্রৌ স্তনৌ কাধ্যো কটি; সার্ধীকলাধিক|। 

শেষমন্তদ্যথোদিষ্টং লক্মীশ্চেয়ং প্রকীর্ভিতা ॥ 

সর্বাভরণসম্পন্ন! মধো ক্ষাম। স্তনোন্নতা । শ্রোণীতটন্থবিস্তীর্ণ! কার্য্য। দেবী সুরেশ্বরী ॥ 

খিতুগগা কথুগ্রীবা চ বিশালাক্ষী সুলক্ষণা। স্তনৌ সমুন্নত কার্য কঞ্ণুফেনাব গুষ্ঠিতে ॥ 
নাগহস্তোপম বাহ্ উর রস্ভাসমৌ শুভৌ। নানারত্বোজ্লং পষ্টং দেব্যাঃ পিরসি দাপয়েৎ 
নানারত্বোজ্জ্ দেব্যা মেখল! শ্রোণিসংযুতা॥ যুক্ত। দিব্যেন হাঁরেণ কেমুর-মুকুটোজ্জল]। 

পদ্মাসন। গ্রবর্তব্যা পল্মপ্রীফলপাণিকা ৷ দক্ষিণে পুগুরীকন্ত বামহন্তে তু শ্ীফলম্।॥ 
স্থিতা ব! ত্রিবলীভঙ্গশোভিতা চ প্রশস্ততে | স্্িম পার্খবয়ে কার্ষ্য শুভে চামরহস্তিকে 
ভূঙ্গারহত্তৌ ঘে৷ নাগে সপয়ন্তো প্রিয়ং স্থিতৌ। নিয় লক্ষণোপেতা স্থাপিতা৷ সর্ববকামদ] ॥ 

চারি হস্ত। হে নিফলুষ! ইহার যেরূপ ক্রম, তাহা মৌরকাণ্ডে তোমার নিকট 
কীর্তন করিব। অধুন! প্রথমতঃ সার্দচতুহণ্তপরিমিতা প্রতিমার বিষয় শ্রবণ কর। 
যুগল যবাপেক্ষা অধিক, নাসা যবরহিত, মুখ গোলক হইতে অধিক ও উদ্ধতির্ধযকৃরহিত 

হইবে। ইহার নয়নহয় ব্রিভাগেন ত্রিষবপরিমিত হইবে; চক্ষুর আয়তন তদর্ধ করিতে 
হয়। হ্ৃত্বণীর সমসুত্রে কর্ণপাশ অতিরিক্ত হইবে। ক্বদ্ধযুগল সদা! নত ও নিল করিবে । 

গ্রীবা সার্েককল! এবং উহার বিভ্ৃতিও সার্ধকল! করিয়া শোভ] সম্পাদন করিবে । কলা" 
যুগল ব্যতীত, উক,জান্ন, পিও্ডিকা। (পাদের ডিম ), অজ্যি, পৃষ্ঠ, ক্ফিচ.ও কটি এ সমস্ত 

উপযুক্ত পরিমাণে বিস্তৃত করিতে হইবে। অঙ্থুলী সপ্তাংশ নুন করিবে এবং ভাঙা নাতিদীর্ঘ 
ও নাতিবিস্ৃত হইবে; জঙ্ঘ।, উরু ও কটি. এই সকলের বিস্তৃতি এক নেআহীন হইবে। 

মধ্যভাগ ও পার্খ্বভাগ গোলাকার হইবে না, কৃচন্বয় পীন ও ঘনমন্নিবিষ্ট হইবে। স্তনযুগল 

অর্ধহত্তোচ্চ এবং কটিতদশ সার্দেক কলার কিঞিৎ অতিরিক্ত হইবে । অপরাপর অঙ্জ- 

সমূহ ইচ্ছান্থুসারে করিতে হয়। ইহাই লঙ্ষীমৃর্তি বলিয়া পরিকীর্িত। এই সর্বধালঙ্কারালঙ্কত 
স্থরেশ্বরী লক্ীধ্বেবীর মধাভাগ ক্ষীণ, স্তন উচ্চ ও শোণিগ্রদেশ্, তুবিস্ৃত হইবে । এই 
বিশালনয়ন! দেবী ধিতুজা, বমুত্রীব। ও স্থলক্ষণলক্ষিত1। ইহার কুচতুগগল উচ্চ ও. বঞ্চুকা- 
বুঠনে অবগুষ্ঠিত। ইহার বাহধুগ্ল নাগকরসদৃশ মনোরম ও উরু কদলীতরুবং। 
ইহার শিরোপরি নানারত্বথচিভ সি'তি অর্পণ করিচব। ইহার শ্রোণি প্রদেশে বিবিধরত্বো- 

স্তাসিত৷ মেখল। বিন্যাস করিতে হয়। ইহাকে দিব্য হারে বিম্ডিতা, কেছুর মৃকুটে সমুস্কাসিতা 
ও গল্পাসন। করিবে। ইনি পল্প ও ভ্রীফলধারিণী; ইহার দক্ষিণ হত্তে পদ্ম ও বাদহন্ধে ক্রীফল 



১৮শ বিলাসঃ। ] শ্রীশ্রীহরিভক্তিবিলাসঃ | ১১৫৭ 
অথ গরুড়মুর্তিলক্ষণম্। 

খগেশন্ত প্রবন্ষ্যামি তবরূপং হুশোভনম্। নরতুল্যং ভবেদগাত্রং নাসিক! চঞ্চুকান্থিতা ॥ 
বড়ঙুলোচ্ছ য়! সম্যক্ চঞ্চরূপেণ কল্িতা । মস্তকে স্থদ্দরং কেশং নেত্রে চৈবাস্য বর্ত লে ॥ 
আয়ত বিভূ্ চান্ত পক্ষৌ কার্ধ্ হুশোভনৌ । স্বদধপ্রদেশ-সংলগ্ন জলদরি-সম প্রভৌ ॥ 
পাদযোর্নথরাঃ কা্ধ্যা: সর্পম গুলমস্তিতাঃ। নৃপুরেণ৷ তগ্ত ঘৌ নাগে৷ কেমুরো পদ্মকন্বলেই। 
কটিদেশেইস্ত কুলিকঃ পরিধানন্ত বেষ্টনঃ | বৃশ্চিকৈঃ কর্ণিকা কার্ধ্য! গরুড়ন্ত মহাত্মনঃ ॥ 
দেবস্ত পুরতঃ স্থাপ্যো ষ্ট্যাং বা মগ্ডপেহথব। ॥ প্রাসাদন্ত গ্রমাণেন কার্য্যো গক্ষড়মণ্ডপঃ 1 

ষষ্ঠ্যাঃ সমুচ্ছ য়ঃ কার্ধ্যঃ প্রাসাদায়ামতোহ্ধতঃ ॥ 
কিঞ্।-_ 
সর্বযামেব দেবানাং বিষ্ঃক্তং মানমুচ্যতে । দেবীনামপি সর্ববাসাং »ন্মাক্তং যানমুচ)তে। 

কিছরাসাস্চ কর্তব্যাঃ সচসংস্থানসংযুতাঃ ॥ 

অথবপ্রীমূর্ত/ঙ্গাধিক্যাদি-দোযাঃ। 
মাৎন্তে ।- 

নাধিকাঙ্গী ন হীন।লী কর্তব্য দেবতা ক্কচিৎ। ম্বামিনং ঘাতয়ত্যুনা 'করালবদনা তথ| 

প্রদান করিবে। ইনি ত্রিবলীতরঙ্গে বিমণ্ডিত হইয়া পরম শোভ। ধারণ করিতেছেন। 
দেবীর ছুই পার্থ ছুইটী চামরধারিণী নারীমূর্তি নিশ্মীণ করিতে হয়। এতত্যতীত ছুইটী হস্ত 
তৃঙ্গার ধারণ পূর্ব্বক লক্ষ্মীদেবীকে নান করাইবার জন্য ছুই পার্খে দর গায়মান থাকিবে। 

অনন্তর গকুড়মুর্তির লক্ষণ কথিত হইতেছে ।- এক্ষণে স্বৎসকাশে গরুড়ের মনোহর রূপ 
বর্ণন করিতেছি। গরুড়ের দেহ মনথয্যের ন্যায়, নাস! চঞ্চুবিশিষ্ট ; উহ! বড়স্ুল উচ্চ ও চঞ্চুরূপে 
কল্লিত। ইহার শিরোপরি মনোহর কেশ বিরাজিত; চক্ষুর্বরর গোগাকার ও তৃজযুগল আয়ত। 
ইহীর উভয় পাশে স্বদ্ধ সংলগ্ন । ছইটা মনোহর পক্ষ গ্রদীপ্ত বির স্তায় সমুস্তাসিত হইতেছে । 
ইহার চরণ-নখগুলি সর্পমণ্ডলে বিমণ্ডিত ; দুইটা সর্প পদনূপুররূপে অবস্থিত আছে; পল্ম ও 
কম্বল নাম! নাগতয় কেয়ুর্রক্পে, কুলিকনাম| নাগ কটিতটে পরিধান-বেষ্টনরূপে এবং বুশ্চিক গণ 
কর্ণিকারূপে অবস্থিত আছে। জনার্দনদেবের সম্মুখে যস্তিতে বা মণ্ডপে এইপ্রকার গরুড়মুস্তি 
স্থাপন করিতে হয়। প্রাসাদের পরিমাণ অনুসারে গরুড়ের মণ্ডপ করিবে এবং প্রাসাদের 
দৈর্ঘ্য যেক্ধপ, তাহার অর্ধ পরিমাণে যষ্টি উন্নত করিতে হয়। আরও পিখিত আছে যে, যত 
যত দেবসুর্তির বিষয় বর্ণন করিলাম, তাহাদিগের সকলেরই পরিমাণ বিুমুর্ডির স্ায় এবং 
যত যত দেবীমূর্তি আছে, তৎসমস্তের পরিমাণ লক্ষ্মীর সদৃশ। কি্করাদিকে সঞচচিচ্ছে চিত 
করিবে। 

জনস্তর শ্রীমূর্তির অঙ্গের জাধিক্যাদিদোষ কীত্ডিত সর ।-মংশ্তপুরাণে পিখিত 
আছে, দেবসূর্তিকে অধিকাজ ব! হীনাঙ্গ করিতে নাই। দেবতা হীনাঙ্গ বা করালবদনা 
হইলেস্থাপনকর্তার নিধন হয়, এরূপ অধিকাক্গ হইলে, শিল্পীর নিপাত, কুশ হুইলে অর্থক্ষয়, 
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অধিকা শিল্পিনং হন্তাৎ কৃশা চৈবার্থনাশিনী। কৃশোদরী তু ছুতিক্ষং নির্দাংস! ধননাশিনী ॥ 

বক্রনাসা তু দুঃখায় সংক্ষিপ্তাঙ্গী ভয়ঙ্করী। চিপিট! ছুঃখ-শোকায় অনেত্র! নেত্রনাশিনী ॥ 
ছুখেদা হীনবন্ত 1 তু পাণিপাদকশা তথা । হীনাংস! হীনজজ্ঘ! চ ভ্রমোন্মাদকরী নৃণাম্ ॥ 
শুফবন্ত1 তু রাজানং কটিহীন! চ যা ভবেৎ। পাণিপাদবিহীনায়াং জায়তে নরকে! মহান্ ॥ 
জত্ঘাহীন! তু যা ত্বর্চা শক্রকল্যাণকারিণী। পুত্রমিআ্রবিনাশায় হীনা বক্ষ-স্থলে তু যা। 

সংপূর্ণাবয়বা যা তু আয়ুলকক্মীগ্রদ! সদা ॥ 
বারাহাম্।--- র 

নৃপভয়মত্যঙ্গায়াং হীনাঙ্গায়ামল্লকতা কর্তৃঃ। শাতোদর্ধ্যাং ুত্তমর্থবিনাশঃ কৃশাঙ্গায়াম্॥ 

মরণং তু ক্ষতায়াং, শস্ত্রনিপাতেন নির্দিশেৎ কর্ণ 

বামে বিনত1 পত্বীং দক্ষিণবিনতা হিনস্তযাযুং | অন্ধত্বমূরঘদৃষ্্যাং করোতি চিন্তামধোমুখী দুটি; ॥ 
কিঞ্চ শ্রীপ্রহনাদোক্তে পুরাণোদ্ধারেপি।__ 

সথরার্চাং লক্ষণৈর্ধীনাং যস্ত পুজয়তে নরঃ। তস্যাক্নং নাভিগৃহৃস্তি তন্মাত্তাৎ পরিবর্জয়েৎ॥ 
অথ দ্রবাভেদেন প্রীমু!র্তভেদঃ। 

মাংসো।-.. 

চিনজ। চৈব লেপ্যা চ শস্ত্রোৎকীর্ণা চ পাকজা। পটে কুডোো চ পাত্রে চ চিত্রা প্রতিমা স্থতা। 

লেপ্য। তু পার্থিবী জেয়। লৌহজা পাকজ! মতা । শৈলজা৷ বৃক্ষজ! চৈব শস্ত্রোৎকীর্ণ| চ কীর্তিতা। 
চতুর্দা দ্রব্যভেদ্দেন প্রতিম! পরিকীর্তিতা । 

পি (হউন 

কশোদরী হইলে রাজ্যে ুর্ভিক্ষ এবং মাংসহীন! হইলে ধন নষ্ট হইয়া থাকে। বক্রনাসা মুর্তি 

দুঃখের কারণতৃতা, সংক্ষিপ্তাঙ্গী ভয়াবহ, চিপিট! ছুঃখশোকদায়িনী নেতহীনা, চক্ষুনাশিনী ও 

হীনমুখী ছুঃখকরী হইয়া থাকেন এবং কশহস্তা, কশচরণা, হীনন্বদ্ধ! ও হীনজজ্ঘা! মূর্তি মানব- 
গণের ভ্রম ও উল্লাদ জন্মাইয়। দেন। দেবমৃত্তি শুফবদনা ও কটিহীনা হইলে তত্রত্য নৃপতি 
বিনাঁশ প্রাঙ্থ হন। যদি দেবমৃত্তি করপদ্হীনা হন, তবে কর্তার নরকবাস ঘটে। জঙ্ঘাহীনা 
প্রতিমা! বিপক্ষের কল্যাণকরী ও বক্ষোহীন! প্রতিমা পুক্রমিঅনাশিনী। প্রতিমা সম্পূর্ণ 

অবয়ব.সম্পরা হইলে আফ্ুবুদ্ধিকরী ও লম্ষ্ীদাত্রী হইয়া থাকেন। বরাহ্পুরাণে লিখিত আছে 
যে, প্রতিমা! অধিকাঙ্গী হইলে নৃপতির ভয়দাত্রী হন; হীনারঙ্গী তলে কর্থার হীনাবস্থা ঘটে, 

কশোদরী মৃত্তি ক্ষুধা ও ভয়ের কারণ মা; কৃশার্দী অর্থক্ষয়করী এবং ক্ষতাঙ্গী হইলে অস্ত্রাধাতে 
প্রতিমাকর্তা কালগ্রাসে পতিত হন। প্রতিম! বামে নতা৷ হইলে ভার্ধ্যা এবং দক্ষিণদিকে নত 
হইলে পরমানু ক্ষয় হয়। উর্দদৃষ্টি প্রতিমা! অন্ধত্ব ও অধোবদন! প্রতিম! চিন্তা উৎপাদন 

করেন। গ্রস্কাদ-কথিত পুরাণোদ্ধারে লিখিত আছে, যে ব্যক্তি লক্ষণবর্জিত! প্রতিমার. . 

অচ্চন! করেন, দেবতার! তদীয় অল্প গ্রহণ করে না। স্থতরাং তাদৃশী গ্রতিম৷ ত্যাগকর৷ কর্ব্য। 
অনন্তর অ্রব্যভেঘে প্রীমৃর্তির ভেদ । - মৎসাপুরাণে লিখিত আছে, প্রতিমা চতুধিধ )_- 

চিজিতা, কেপ্যা, শত্ত্োৎকীর্ণ| ও পাকজ|। . পটে, প্রাচীরে ও পাতে চিজিত করিলেই তাহার 



১৮শ বিলাসঃ |] ভীত্রীহরিভক্তিবিলানঃ । ১১৫৯ 

হয়শীর্ষপঞ্চরাত্রে-_ 

ৃন্মযী দারুঘটিতা লোহা রত্ব! তথা । শৈলজা গন্ধজা চৈব কৌন্মী সপ্তমী স্থৃতা ॥ 
কৌন্মী রত্বগ্ঝ। চৈব স্ৃন্যী প্রতিম| হিতা। তৎকালপুজি তাশ্চতাঃ সর্বকামফল প্রদঃ ॥ 

কিঞ্চ।-_ 

ভাগ্যদ। শৈলজ। স্যাচ্চ ম্বণজ। পুষ্টিদা ভবেং। ন্থখগ্রদ। স্যান্মণিজ। রাজতী কীর্তিদ! ভবেং॥ 
তাজা ধনদ। প্রোক্ত। শ্ীপ্রদ। বুক্ষজ। মত | কৌন্ু্মী স্থখদ। প্রোক্তা গন্ধজা! ভোগদা মত|। 
0) প্রত্যগ্রস্থাপিতা বাপি মুন্সী সর্ববপিদ্ধিদ। ॥ 

কিঞ্চ তত্ৈব চিত্রজা-প্রতিঠা প্রসঙ্গে ৷ 
যাবস্তি বিস্ুব্ূপাণি স্রূপাণীহ লেখয়ে। তাবদধ্গ-সহস্রাণি বিষুণলোকে মহীয়তে ॥ 
লেপ্যে চিত্রে হরিনিত্যং সঙ্পিধানমূপেতি হি। তম্মাৎ সর্ববপ্রযন্ধেন লেপ্যচিত্রগতং যজেৎ॥ 

কাস্তিভৃষণভা বান্চশ্চিত্রে য্মাং স্ফুটং স্থিতাঃ। অতঃ সাগিধ্যমাগাতি চিত্রজান্থ জনার্দনঃ। 

তস্থাচ্চিতরার্চনে পুণ্যং স্বতং শতগুণং বুধৈ: ॥ চিত্রস্থং পুণুরীকাক্ষং সবিলাসং সবিভ্রমম্। 
 দৃষ্ বিমুচ্যতে পাপৈর্ন্মকোটি-হুসঞ্চিতৈঃ। তন্মাচ্ছ,ভার্থিভিধরৈমহাপুণ্য-ঝিগীষয়া। 

পটস্থঃ পুজনীয়স্ত দেবে নারায়ণঃ গ্রভুঃ ॥ ইতি ॥ 

নাম চি্রিতা ব! চিত্রজ। ; পার্থিবী প্রতিমাকে লেপ্যা বল! যায়ঃ ধাতুমমী প্রতিমা গ্কজ। 
এবং প্রস্তরময়ী ও দারুমন্ত্রী প্রতিমাই শত্ত্োৎকীর্ণা বণিয়া কথিত। বস্তভেদে এই চতুর্ধিধ 
প্রতিমূর্তি বর্ণিত হইল। 

হয়ণীর্ষপঞ্চরাত্রে লিখিত আছে, প্রতিম! সগ্ুবিধ ? _-পার্থিবী, দারুময়ী, লোহজ! (ধাতুময়ী), 
রত্বজা, শৈলজা, গন্ধজ| ও কৌন্ধমী। কৌন্থ্মী, রত্বজা, পার্ধিবী প্রতিমা! কল্যাপকরী; 
ধথাকালে ইহাদের পুজা করিলে ইহার! কামফলদাত্রী, হইয়া থাকেন। আরও 
লিখিত আছে যে, শৈণজা৷ (পাষাণী), প্রতিমা! ভাগ্যদায়িনী, স্বর্ণময়ী পুত্রগ্রদা, 
মণিজা নুখদাত্রী,। রৌপ্যময়ী কীর্ডিদাকিনী, তাত্রময়ী ধনদাত্রী, দারুময়ী 
সম্পদবিধায়িনী, কৌন্থ্মী ম্থখদা, গন্ধজা ভোগপ্রদা এবং মুন্মমী প্রতিমা নুতন 

স্থাপিত হইলে সর্বদিদ্ধিদাত্রী হুইয়৷ থাকেন। উক্ত গ্রন্থেই চিঅ্জাগ্রতিঠাপ্রসঙ্গে লিখিত 
আছে, স্থর্ূপ করিয়। যতসংখ্য বিষুঃমুর্তি অঙ্কন করিবে, ততসহত্রযুগ বিষুগধামে সম্মানের 
সহিত অবস্থিতি করিতে পারিবে । শ্রীহরি লেপ্য ও চিত্র প্রতিমায় নিরস্তর সন্নিহিত 
থাকেন, স্তরাৎ সম্যক্ ঘত্বসহকারে লেপ্যা ও চিত্রজ! প্রতিমার অর্চনা করিবে । চিতরমুর্তিতে 
পরিষ্কাররূপে কাস্তি, ভূষণ ও ভাব প্রভৃতি প্রকাশিত থাকে, এইজন্যই হরি সেই প্রতিমার 
সঙ্লিহিত থাকেন? হ্ৃতরাং বুধগণ চিত্রজা-প্রতিমায় শতগুণ পুণ্য কীর্তন করিয়াছেন। 

বিলাসবিভ্রমসমগ্থিত চিতরস্থ হরিকে দর্শন করিলে কোটিজন্মসঞ্চিত পাতক হইতে মুক্তিলাভ 
করিতে পারে । স্থতরাং কল্যাপকামী ধাঁরগণ মহাপুণ্যলাভার্থ পটস্থ প্রভু নারায়ণের অর্চনা 



১১৬৩ শ্ীশ্রীইরিভক্তিবিলাসঃ। [১৮শ বিলানঃ। 

পু অথ শিল।গ্রহণম্। ৃঁ 

অিক্টাত্রিু গৃহীয়াৎ কিংব। রীপর্বতাদিযু। শিলাং ভূমিগতাং বাথ জাত্বা তক্ষণং বুধঃ ॥ 
তথ| চ তজ্রৈব। _ | 

স্থবারে স্থতিথো যোগে স্বর্দ্য সকরণাস্থিতে ৷ আপুর্ব্যমাণপক্ষে তু হ্ুগ্রহে চোত্তরায়ণে ॥ 

যজমানাঙ্গকূলে তু প্রতিমার্থং ব্রজেদগ,রুঃ | শ্বেতবন্্রপরীধানঃ শ্বেতচন্দনচচ্চিতঃ ॥ 

শ্বেতপুশ্পক্কতাপীড়ঃ শিল্পিভিঃ হিতে গুরুঃ॥ নিপুণৈঃ শিল্লিভিঃ সার্ধং সহায়ৈর্ব নবন্তরৈঃ ॥ 
বৃনিংহং পুজ্য বিজ্ঞাপ্য পুজ্য টক্কাদিকং ততঃ: | ধ্যাত্বা হরিং হুবিঃ প্রান্ত মন্্া্গন্তত্ুবি গ্রহঃ ॥ 

বরাক্ষণান্ বাচম়িথা তু ভক্ত্যা মঙ্গলদর্শনম্। দধি দুর্ববাং রোচনাং ব৷ আধর্শং কুন্থমং দিতম্॥ 
ফরাঞ্ পূর্ণকুস্তঞণ বন্দরি হা বনং ব্রঞ্জেষ। দিব্যান্তরীক্ষভৌমানি নিমিত্তাম্যপলক্ষরেৎ ॥ 
যায়াচ্ছুভনিমিত্তেযু বিপরীতে নিবর্তয়েং। ভ্রিরাচণ্য ততঃ প্রাণান্ ধ্যায়েখ দিংহতন্থং হরিম্। 

পুনশ্চাক্টোত্তরং জপ্তু। পাতীলমুষলং জপেৎ্। গীতবাদ্যরবোদঘ্&1 যাত্র! ভাৎ সিদ্ধিন! নৃণাম্॥ 

লক্ষীং ধ্যায়ন্ বনং ষায়াৎ সহায়ৈঃ শিল্লিভি; সহ। শঙ্খকাহলশববৈশ্চ পুপ্যাহজয়মিশ্রিতৈঃ ॥ 

খগ্যজুঃসামপংঘৈ“চ ধ্যায়ন্ সিংহৎ বনং ব্রজ্েধ। প্রাচীং দিপমখোদীচীমৈশানীং বা! জ্গেদগ,রুঃ | 
ভূধরাদ্্যাস্ত যে পূর্ববং সংস্থানাঃ কথিতা ময়া। তজ গন্বা সমীপে তু কৃতরক্ষো। বনং বিশে ॥ 

প্রবিশেৎ তন্র যত্বেন শিল্পিভিঃ লহিতো গুরু; | নিরূপয়েৎ সমস্তাত, বৃক্ষং বাপ্যথ বা! শিলাম্ ॥ 
স্পা সাত 

অনস্তর শিলাগ্রহবিধি কথিত হইতেছে ।--ত্রিকৃটগিরি অথব! শ্রপর্ববতাদি হুইতে প্র ত- 

মার লক্ষণৌচিত ভূমিগত শিলা! গ্রংণ করাই হ্থধী ব্যক্তির কর্তব্য। এই বিষয়ে হয়শর্বপঞ্চ- 

রাত্রে লিখিত আছে ষে, শ্ররুদেব ষজমানের অনুকুল বারে, সুতিথিতে, সুযোগে, সুনক্ষ তে, 

শুরুপক্ষে, সুগ্রহের উদয়ে ও উত্তরায়ণসময়ে প্রতিমা্থ প্রস্থান করিবেন। তিনি শিল্লিগণনহ 
শুক্লান্থর পরিধান পূর্ব্বক শ্বেতচম্দনে অন্থলিপ্ ও শ্বেতকুহ্ছমের শিরোভ্ষণে বিভূষিত হ্ইয়। 

মহাবল সহাম়দ্বরূপ স্দক্ষ শিল্লিবর্গের সহিত নৃদিংহদেবের অঙ্চন। করিবেন এবং তৎনকাশে 
নিবেদন পূর্ব্বক প্রস্তরবিদারক আয়ুধেরও পুর্জ! করিবেন। তৎপরে শ্রীহরি স্মরণ পুর্ববক 
হবিঃ-সেবনাস্তে দেহে মন্্াঙ্গন্তাস করিবেন। তদনস্তর ভক্তিমান্ হইয়া! বিগ্রগণ দ্বারা স্বস্তি- 

বচন করাইয়া! মঙ্গলদর্শন দধি, দুর্ববা, রোচনা, দর্পণ, শ্বেতকুহ্থম, ফল ও পূর্ণকুস্ভ এই 

সম্তের বন্ধন! করত বনে প্রস্থান করিবেন। দিব্য, আন্তরীক্ষ ও ভৌম নিদিত্রসমুখের 
গ্রতি দৃষ্টি কর। তাহার কর্তব্য। শুভ নিমিত্ত দৃষ্ট হইগে গমন করিবেন, কিন্তু তিপরীত 

দৃষ্ট হইলে ক্ষান্ত থাকাই কর্তব্য। তদনস্তর বারঅয় প্রাপায়ান নাধন পূর্বক নৃসি'হমূর্তি 
ধ্যান করত পুনরায় অষ্টথা জপ করিবেন। পরে পাতালমুষগগ নামক মন্ত্বিশেষ জপ 
করিতে হয়। বাত্রা-গীত-ব্যাদ্যাদি উচ্চরব-মংযুক্ত হইলে অর্থাৎ তংকালে গীতবাদ্য প্রতৃ- 
তির উচ্চধ্বনি উত্থিত হইলে সেই যাত্রা! সিদ্ধিকরী হইয়! থাকে। . তৎপরে গুরুদেব লক্ষ্মী. 
দেবীর ধ্যান পূর্বক সহায়বর্কপ শিল্পিবর্গের সহিত বনে প্রস্থান করিবেন। পুণ্যদিদোচিত 
অয়ধ্বনিমমন্ধিত শক্খন্কার শব ও খাকৃ-যজুং-সামবেদধ্বনি সহকারে নরসিংহের ধ্যান পূর্বক 
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লক্ষণেন তু মন্ত্রজে! যৎ পুর্ববং কথিতং ময়া। একবর্ণাং শিলাং দৃষ্ট। বাহৃদোষবিবঞ্ডিতাম্ ॥ 

চতুর্দিক্ষ সমং কৃত্বা ভূমিভাগং বিশোধযরৎ। প্লাবা তোয়েন পৃতেন গোময়েন বিলেপয়েৎ ॥ 
তত্রৈব মণ্ডগং কৃত্বা বাস্থদেবং ততে। জপেৎ। পতাকৈস্তোরটৈশ্চিত্রৈমগুপং তং বিভৃষয়ে ॥ 

পৃজয়েদখ দিগ্দেবান্ তৃত্তক্ররবণিং হরে । মাধং হরিদ্রাচুর্ণঞ্চ দধি-শক্ত,সমন্বিতম্। 
সলাজমাষভক্তঞ্চ দদ্যাৎ ক্র.রধণিং বুধঃ | বিষুং পৃজ্য বিধানেন ক্রমশল্তান্ প্রপূজয়েৎ॥ 

বায়ব্যামন্ত্র্ত্রেণ গন্ধপুশ্পৈঃ প্রপূজয়েং ! বঞ্ছিং গ্রজাল্য বিধিন মন্ত্রান সংতপ্য পুজয়েৎ॥ 

হুত্ব! বথোক্তবিধিন! শাস্তিতোয়ং সমারভেৎ। শাস্তিতোয়ং ততো! গৃহ্ অস্ত্রেণ প্রোক্ষয়েচ্ছিলাম্ ॥ 
দর্ভরুল্পেধয়ে পশ্চাদত্মন্ত্রেণ তাং শিলাম্। মন্ত্ররোলভ্য তাং যত্বাৎ শুরুবস্ত্রেণ বেইয়েৎ। 

রক্ষাং কৃত! নৃনিংহেন দর্ভৈরাচ্ছাদা পুজয়েৎ। 
গদ্ধৈ; পুশ্পৈশ্চ নৈবেদ্যৈধূপৈঃ সংপুজা তাং শিল।ম্। 

ততস্ত মুলমন্ত্রেণ গাঞ্যমন্টোত্তরং হুনেং। তত পূর্ণাুতিং দদ্যাৎ মস্ত্ররাজেন বৈ গুরুঃ ॥ 
এবং সংতর্ণ্য সংপুজ্য [বজ্ঞাপ্য চ বলিং হরে। গন্ধে; পুষ্পস্তথ। ধুপৈর্দদ্যাতুতবলিং বুধঃ। 

অত্র যেইবস্থিতাঃ সত্ব যাতুধানাশ্চ গুহৃকাঃ। 

সিদ্ধাদয়ে! ব1 যে চান্তে ভান্ সংপুজ্ ক্ষমাপয়েৎ ॥ 

বনে গমন করিতে হয়। (গৃহ হইতে বহির্গত ইইয়। বনোদ্েশে ) পূর্ব, উত্তর ব। ঈশা- 
নাভিমুখে প্রস্থান করিবে। ইতিপূর্বে পর্বতাদি যে সমস্ত স্থানের উল্লেখ হইয়াছে, তথায় 
গমন পূর্ব্বক স্বণক্লিধানে (বিধানে) রক্ষ।বিধান ( মাত্ুরক্ষ। ) করত বনে প্রবিষ্ট হইতে 
হয়। এইরূপে গুরুদেব শিল্পীদিগের সহিত সযত্বে বনমধ্যে প্রবিষ্ট হইবেন। ইতিপুর্ববে যে 

লক্ষণ বর্ণন করিয়াছি, মন্ত্রবিদ্ গুরুদ্দেব সর্বথা সেইরূপ লক্ষণযুক্ত বৃক্ষ বা পাষাণ নিরূপণ 

করিবেন । যে শিলা! একবর্ণ! ও যাহার বহির্ভাগে  তগ্ন বক্ষতাদি ) কোনরূপ দোষ নাই, 
তাদৃশ শিল! নিক্কপণ পূর্ব্বক চতুর্দিক সমান করিয়! তৃভাগকে সবিশেষ শোধন ও পবিভ্রজলে 
ধোৌঁত করত গোময়োপলেপন করিবেন। তথায় মণ্ডপ প্রস্তুত করিয়া! বাসুদেবকে জগ 
করত চিত্র-বিচিজ্জ পতাকা ও তোরণ স্বার! মণ্ডপ স্থরশোভিত করিবেন। পরে দিগদেব- 

গণের অর্চন! পুর্র্বক ভূতগণের উদ্দেশে ক্রুরবলি দিবেন। মাষ, হরিজ্রাচুর, দধি, শক্ত, 
ও লাজ এই সমস্ত একত্র করিয়াই পঞ্িতগণ মাধভক্ত নামক বলি প্রদ্ধান করিয়া থাকেন। 
ত্পরে বিষুঃর “অর্চনা পূর্বক বিধানে ক্রমান্বয়ে ভূতবর্গের অর্চনা করিতে হয়। 
তদনস্তপ্ন বানুফোশে অন্্রন্ত্রে ( কট.মছে) গন্ধপুষ্পষোগে এ সমন্তের অর্চনা করিবেন। 

পরে বিধানে 'বহ্ছি প্রজালিত করিয়। মন্ত্সমূহের সন্ত্পণান্তে অর্চনায় প্রবৃত্ত হইবেন। তৎপরে 
হোম গগাপম পূর্বক ঘথাকথিত বিশানে শান্তি্বল করিবেন এবং এ শান্তিজল গ্রহণ পূর্ববক 
অন্হযজে শিলা লেচন করিয়! কুশ দ্বার! অন্মমন্রে খনন করিবেন। তদনস্তর মন্ত্রপাঠ 
সহকারে গ্রহণ পূর্বক সত্ব এ গিলাকে শ্বেতবস্ত্রে পরিবেষ্টন করিতে হইবে । পরে নৃসিংহ্- 

মজে রণ ও কুশবা! আচ্ছারন পূর্বক গন্ধ, পুষ্প, নৈবেদ) ও ধৃপ স্বারা শিলার অর্চনা 
9৪8৬ 



১১৬২ ীপ্রীহরিভক্তিবিলাসঃ। [১৮শ বিলাসঃ। 

অথ তত্র মন্ত্র। 

বিষুবিস্বার্থমন্মাকং যাত্রৈষ। কেশবাঁজয়া | বিষ: থং যন্তবেৎ কার্যাং যুন্সাকমপি তত্তবেৎ। 

অনেন বলিদানেন প্রীত! ভবথ সর্বথা। ক্ষেমেণ গচ্ছতান্রত্র মুক্ত স্থানমিদ্ং পুনঃ ॥ 

এবং প্রবোধিতাঃ সব্বী: পরিতুষ্টা যথাস্থথম্। আচম্য সংবিশ্ট ততঃ কৃতরক্ষাপুরঃসরঃ। 

চরুং প্রাশ্ট নিরাহারঃ শিল্লিভিঃ সহ দেশিকঃ । হরিং বিজ্ঞাপা বিধিবঙ্গেবীং চ কমলোস্তবাম্। 

পশ্চিমে দন্রশিষ্যাগাং বসেতাং রজনীৎ গুরুঃ | নিরাহারঃ স্থিতো। ভৃত্ব! প্রাণায়ামারস্তকং জপন্॥ 

অথ তত্র মন্ত্রঃ। 

গু নমঃ সর্বলোকপিত্রে বিবে প্রভবিষ্ঞবে ৷ বিশ্বায় বিশ্বরূপাঁয় ত্বর্গীধিপতয়ে নমঃ । 

আগচ্ছ দেবদেবেশ প্রপন্নোৎস্মি তবাস্তিকম্। স্বরে সর্ববাণি কার্ধ্যাণি হৃদিস্থিতানি যানি মে। 

ও" ্ী' ফট বিষণবে ত্বাহ। ॥ 

যদ! ন পশ্ঠাতে বৃক্ষ জগস্তং ধৃমবর্জিতম্। ফলিতং পুষ্পিতং চৈব তদ! সিদ্ধির্ন দূরতঃ ॥ 

প্রজপস্তীং শিলাং পশ্তেচ্ছি যা বাধিষ্টিতাং শিল্াম্। ব্রহ্ষণাধিষ্টিতাং বাপি সা তদা! সর্ধবকামদ। ॥ 

শরিয়া জুষ্টং প্রজলস্তমথ পষ্ঠাতি পর্ববতম্। ততঃ প্রবৃদ্ধশিখরং কাঞ্চনক্রমমণ্ডিতম্॥ 

করিবেন । তহপরে বরুদেব যুলমনত স্বারা অক্টোত্বরশত স্বতাহুতি দিয়া মন্রাজঘারা পু্ণা- 
হুতি দিবেন। এইরূগে তর্পন, অর্চন ও বিজ্ঞাপন পূর্বক নৈবেদ্য প্রদান করিয়া গন্ধ, 

পুষ্প ও ধুপ দ্বার ভূতবলি অর্পণ করিবেন। পরে তত্রত্য সত্ব, যাতুধান, গুহ্ক, নিদ্ধ বা 

অন্য যে কেহ বিদ্যমান থাকে, তৎসমন্তের অর্চনা করিয়। ক্ষম! প্রার্থন। করিবেন । 

কষমাপ্রার্থনামন্্র। _“ণবিষুগপ্রতিম! নির্াণার্থ হরির আদেশে আমরা! এই যাত্রা কার 

্নাছি। বিষ্ণুর উদ্দেশে যে কার্ধ্য অনুষ্ঠিত হুইবে, উহা! তোমাদিগেরও কার্য এই 

বলিদান দ্বার। তোমরা সর্ব গ্রীতি প্রাপ্ত হও | এই স্থান পরিহার পূর্বক মঙ্গল সহকারে 

অন্যত্র গ্রন্থান কর” এইরূপে ভূতগণ প্রবোধিত ও যথাস্থথে গ্রীত হইলে গুরুদেব 

আচমনাস্তে উপবিষ্ট হইয়। ব্ক্ষা/ বিধান করত চরু ভোজন করিবেন। পরে শিল্পিগণের 

. সহিত নিরাহারে থাকিয়। হরি ও কমপোস্তবা লক্ষমীদ্দেবীকে বিজ্ঞাপন পূর্বক পশ্চিমর্দিকে 

দরষ্যায় যামিনী যাপন করিবেন। নিরাহারে থাকয়! গ্রাণীয়াম পুর£সর ( বক্ষ্যমাণ মন্ত্র) 

জপ করিয়৷ কুশশব্যায় রাত্রি অতিবাহিত করিতে হয় । 

মন্ত্র যথা :--ঘিনি বিশ্বন্বরূপ, বিশ্বরূগী ও স্বর্গের অধিপতি, সেই সর্বলোকপিত। প্রভবিষুঃ 

বিষুকে নমস্কার । হে দেবদেবেশ! আগমন কর, আঁমি তোমার শরণ গ্রহণ করিলাম। 

্বপ্পে ষে সমস্ত কার্য আমার হৃদয়স্থ হইবে, তৎসমত্ত তোমাকে অর্পণ করিতেছি। ও স্ত্রী 

ফট্ বিষবে স্বাহা। এই মগ্্রজপ করিয়। নিশাধাপন করিবে। যদি গুরুদেব দ্বপ্নযোগে ধ্ম. 

রহিত অথচ জলম্ত বৃক্ষকে ফলিত ও কৃম্থমিত দেখেন, ভাহ! হইলে সিদ্ধি অদূরবর্তিনী 
জানিবে। যদি শিল! প্রজলিতা বা লক্ষ্মী কর্তৃক অথবা বরচ্ধ। কর্তৃক অরিষ্িতা দৃষ্ট হয়) তবে 

ঝুবিতে হইবে বে, সর্বধাভীষ্ট সিদ্ধ তইবে। যদি লগ্ীকর্তৃক অধিটিত প্রজলিত গিরি পৃ হয় 
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যুতং সর্বো্বৈবৃক্ষৈঃ ফলপুষ্পসমন্থিতৈঃ॥ এবংতৃতেষু দৃষ্টেঘু স্বপ্নে অর্চা স্থশোভন! ॥ 
অপরেংহনি সংগ্রাপ্ে কতরক্ষঃ কৃতাহ্নিকঃ | শক্ত্াণি বিধিবং পূজ্য শিলাং পূজ্য বিধানঃ ॥ 
অর্ধ/ং দত্বা শিলায়ান্ত শত্ত্রমন্ত্রেে পৃজয়েৎ। মন্ত্রিত্ব! ত্বমন্তরেণ প্রজলত্তং বিভাবয়েখ। 

মধ্বাজ্যাক্তমুখং কৃত্বা আত্মানং চিন্তয়েদ্ধরিম্। শিল্পিনং বিশ্বকর্্মাণং ধ্যাত্বোদক্প্রাম্ম,খোহপি বা। 
শন্্ং বিষ্ঠাত্মকং ধ্যাা!প্রদদ্যাচ্ছিক্লিনে শুরুঃ। মুখং পৃষ্ঠং সলাঙ্গ,লং শিল্পিনে দরশয়েদগ. রঃ ॥ 
শুরু-গন্ধাহুলিখাঙঃ শুরুপুষ্পান্ভলঞ্চ ত:। উদন্ুখঃ প্রান্মুখে! বা! স্থপতিঃ সংযত; শুচিঃ॥ 

যাতবাত্দেবতাং শিল্পী ট্ষহন্ডো জিতেন্তিয়ঃ | যথেষ্টং শাওয়েৎ পশ্চাদ্যচ্ছিলাং তক্ছ পু মে ॥ 
উদকৃশিরাং প্রাকৃশিরাং ব] তখৈবেশানদিগ গতাম্। উর্ধভাগং ভবেৎ পৃষ্ঠমধোভাগং ভবেনুখম্॥ 
কিঞ্িম্[ানাধিকাং কৃত্ব! কল্পয়েৎ প্রতিমাশিলাম্। কিঞিন্মানাধিক! ত্যাজ্যা বিবিধ! যা! চ পিগ্ডিকা। 
ছেদয়িত্বা সমুস্ক ত্য চতুরম্রাং তু কারয়েৎ। অনেনৈব বিধানেন পরীক্ষ্য গুপদোষতঃ . 
বৃক্ষং যত্বেন গৃহীয়াৎ বিধিজ্ঞো দেশিকোত্বমঃ। সমানীয় রথং শ্রেষ্ঠং স্থশীলৈব ধভৈযু'তম্। 

অথবা এক্রপ দৃষ্ট হয় যে, স্বর্ণতরুবিমণ্ডিত, বৃহস্থগ, ফলপুশযুক্ত, সর্ববধতুজাত তরুরাজি- 
সমাকীর্ণ পর্বত বিরাজিত রহিয়াছে, তাহ। হইলে প্রতিম। সুদৃশ্য হইবে। অনস্তর পরদিন 
প্রভাতে রক্ষাবিধান ও আহ্ককাদি সমাপন পূর্বক বিধানে অস্ত্রসমূুহের ও শিলার অচ্চনা 

করত শিলায় অর্থয প্রধান করিবে। পরে শস্ত্রমন্ত্রে অচ্চনা করিতে হয়। তদনস্তর শিলাকে 
নিজ ইষ্টমন্ত্রে অভিমন্ত্রিত করিয়! প্রজ্লিতরূপ ভাবনা! করিবে । পরে উক্ত শিলার মুখ মধু ও 
ঘ্বতসিক্ত করত আপনাকে হরিরূপে চিন্তা করিতে হয়। তৎপরে গুরুদেব উত্তরাম্ত ঝা 

পূর্বান্ত হইয়। শিল্পীকে বিশ্বকর্মক্ূপে ধ্যান করত শস্কে বিষুম্বরূপ বলিয়া ভাবনা করিবেন। 
ত্দনস্তর সেই শস্ত্র শিল্পীকে অর্পণ করিতে হয়। তৎপরে গুরুদেব শিল্পীকে শিলার মুখ, পৃষ্ঠ 
ও পশ্চান্তাগ দর্শন করাইবেন। " শিল্পী কৃতন্নান, শুক্লগন্ধাচুলেপনে চচ্চিত, শ্বেত কুস্থমাদিতে 

শোভিত, সংযত, পবিত্র, জিতেক্িয় এবং উত্তরাস্ত বা! পূর্বান্ত হইয়া! আত্মদেবতাকে চিন্তন 
পূর্ব্বক টক্ক ( অন্ত্রবিশেষ ) হস্তে ধারণ করিয়া ইচ্ছান্থুরূপে শিল। বিদীর্ণ করিবে। যেরূপ শিল! 
বিদারণ করিতে হয়, তাহ! বলি, অবধান কর। ঈশানদিকৃদ্থিত, উদকৃশিরা ব! প্রাকৃণিরা 
শিলাই-বিদারণের উপযুক্ত । শিলার উর্ধভাগকে পৃষ্ঠ ও অধোভাগকে মূখ বলা যায়। গ্রতি- 
'মার পরিমাণ অপেক্ষা শিলার পরিমাণ কিছু অধিক থাকা আবশ্তক | পিগ্িক! পরিমাণে 

অধিক হইলে তাহা! পরিত্যাজ্য। শিল! ছেদন করত উত্তোলন পূর্বক চতুফোণ করিবে। 

বিধিবিদ্ গুরুদেব এইরূপ বিধানে বৃক্ষেরও দোষ গুণ পরীক্ষা পূর্ববক সযত্বে তাহ! গ্রহণ করি- 
বেন। পরে গুরুদেব সথলীলবৃধ-সমদ্বিত দিব্য রথ আনয়ন পূর্ববক সযত্বে শিলাকে বসনাচ্ছাদিত 

করত সেই রখোপরি স্থাপন করিয়। হরিকে চিন্তন ও মন্ত্র পাঠ করিতে করিতে অর্থ/ দিবেন। 
রথ উপস্থিত হইবার পর রথাক্গ-পরিচালকবর্গ কর্তৃক বৃুষে কোনরূপ অনিষিত্ত দৃষ্ট হইলে গুক্ু- 
দেব বৈষবানলে নৃসিংহমন্র দ্বার! অক্টোততরশত ঘ্বতাক্ত তিলহোম করিবেন; তাহা হইলে সমস্ত 
দোষের নিবারণ হইবে।. পরে গুরুদেব শব্খধ্বনি ও গীতবান্াদি গুভ নিনাদ সহকারে শিলা 



১১৬৪ জউহরিভক্তিবিলাসঃ। | [ ১৮শবিলানঃ। 

রথে স্থাপা শিলাং ঘত্বাচ্ছাদযিত্বা তু বাসসা। হরিং ধ্যাত্বা ম্মরনবন্ত্মর্ধ্যং দভভাত্ততো| গুরু; | 

আনীয়মানে তু রথে রথাঙ্গপরিচালটকৈঃ। বুষভে ব1 সমৃৎপন্নে অনিষিত্বে চ সাধকঃ ॥ 
বৈষ্বাঘৌ নুসিংহেন তিলৈর্বতবিষিশ্রিট ত:। হৃত্থা চাষ্টশতং সম্যক তদ্দোষেণ বিমুচ্যতে ॥ 
আনীয় শহ্খনিরধধোধৈর্গীতমন্গলনিত্বনৈঃ। প্রাসাদস্তোন্তরে ভাগে কৃত্ব। কর্কুটাং গুকুঃ॥ 

শিলাং সংস্থাপ্য তন্মিংস্ত্র অর্চয়িত্ব৷ বলিং হরে । ততঃ প্রবর্তয়েৎ কর্ম বিঘান্ বিজৈত্ব শিল্লিভি; ॥ 
কিঞ্চ।-- | 

যথোক্তায়াং দিশায়াৎ তু ন লভ্যেত যদ1 শিল1। তদ। বিদিকৃম্থিত। গ্রাহ্থা বিধিন| যেন তচ্ছ পু 

সমানীয় শিলাং সম্যক্ পূর্ববোক্তলক্ষণৈধু'তাম্ প্রাসাদন্তোত্তরে ভাগে খাত্বা ভৃমিং বিধানবিৎ ॥ 

শিলাং সংস্থাপ্য তৎখাতে মুদা সংপুরয়েদগ,রুঃ সমীকৃতাথ তাং ভূমিং মণ্ডপং তত্র কারমেধ 

পতাকাধবজপব্রাদোভূথীত সমন্ততঃ। তোরণৈঃ কদলীঘ্তকৈর্বিতানেন চ ভূষয়েৎ॥ 
প্রাচ্যাং তু ভদ্রকং লিখা তত্র বিষুৎ যজেদ্গুরুঃ। প্রবালমুক্তাফলকৈর্রেমপুণ্পৈঃ সমুজ্জলৈঃ ॥ 
পূর্ববোক্তং সকলং বাঁপি বিধানং সমুপাচরে। খুঁতক্রুরবলিং দদ্যাৎ পুর্ববোক্তবিধিনৈব তু ॥ 

প্রতীচ্যাং পূর্বববিধিন! হোমং কুর্যাদ্যথোদিতম্। দিগদোষপরিশুদ্ধর্থং বিশেষাদ্ধোমমাচরে ॥ 

পাতালনরসিংহেন সহশ্রং বৈষণবানলে ॥ দিগদেবানামথাঙ্গানাং হুত্ব। পূর্ণাং দদেছ,ধঃ ॥ 
তর্পিতে মন্ত্ররাজে তু দিগ দোষৈমুচ্যতে শিল1। ততঃ পৃর্বোক্তবিধিন! কত্ব! পুষ্পাদিকং গুরুঃ ॥ 

পূর্বোক্তেন বিধানেন শিরংপৃষ্ঠাদি কল্পয়েৎ। মন্ত্রণোেকেন সংপ্রোক্ষ্য শিলাং তাং প্রোক্ষয়েদগুরুঃ ॥ 

আনয়ন পূর্বক প্রাসাদের উত্তরদিকে কর্ম্মকুটার কর্মমকুটীর পরস্তত করিবেন। তথায় শিলা রাখিয়া! অর্চ 

নাঞ্থে বলি দিতে হয়' পরে বিদ্বান্ গুরুদেব বিচক্ষণ শিল্পকর দ্বার কম্ম আরম্ভ করাইবেন। 

আরও লিখিত আছে বে, ষথাবিহিত দিকে শিলা না পাইলে বিদিকৃ হইতে শিলা লইতে হয়। 

যেরূপ বিধানে সেই শিল! দ্বারা কার্ধ্য মারভ করিবে, তাহা বলিতেছি, অবধান কর। বিধান- 

বিৎ গুরু পূর্ববকথিত লক্ষণযুক্ত শিল। বিধানে আনয়ন করিয়! প্রাসাদের উত্তরাংশে ভূমি খনন 

করত তন্মধ্যে শ্রিলা রাধিবেন এবং মৃত্তিক। ঘ্বার। সেই খাত পুর্ণ করিবেন। তনস্তর ভত্রত্য 

স্তান সমতল করত তছৃপরি মণ্ডপ প্রস্তুত করিতে হয়। পরে পতাকা, ধ্বঞ্, পত্র, তোরণ, 

রস্তান্তস্ত ও চন্দ্রাতপ ছ্বার। মণ্ডপের সমস্তাৎ সমনক্কত করিতে হইবে। অনন্তর উ্ছার পূর্ববাংশে 

ভন্রমগ্ডল অঙ্কন পূর্ব্বক তাহাতে প্রবাল, মুক্তা, সমুজ্বল কাঞ্চনপুষ্প বার! হরির অর্চনা করি- 

বেন কিংব! পূর্ববকিত যাবতীয় বিধির অনুষ্ঠান করিতে হইবে। অথবা পূর্ব্বকথিত নিয়ধাস- 

সারে ভূতগণের উদ্দেশে ক্রুরবলি দিবেন। তৎপরে গুরুদেব দিগ্দোষপোধনার্থ বিশেষরূপে 
বৈষ্কবানলে পাতালনরসিংহ্মন্ত্রে সহত্র হোম করিবেন। তৎপরে অনন্বরধপ দিগ্দেবগণের 

উদ্দেশে আহুতি দিয়! পূর্ণা্তি দিতে হয়। এই প্রকারে মন্ত্ররাজের তর্পণ করিলে শিলা 

দিগ.দোষশুন্তা হইয়। থাকে। তৎপরে. গুরুদেব পূর্ববকিত বিধানে পুণ্পাদি স্থাপন পূর্বক 
পূর্বকথিত বিধানে শিলার শিরঃগ্রদেশ ও পৃষ্ঠাদি কল্পন! করিবেন এবং মন্াতিয়ন্ত্রি বারিঘারা 

সেচন পূর্বক সেই শিলাকে প্রোক্ষণ করিবেন। তৎপরে দিগ.ঘোষ বিদুরণার্থ ( ব্যান) 



১৮শ বিলাসঃ। ] সীত্ীীহরিভক্তিবিলালঃ। ১১৬৫ 

দিগদৌষপ্রশমনার্থং গৃটিং ভব্যাং দ্বলঙ্ক তাম্। স্থবর্ণশৃঙ্গলংযুক্তাং কাংস্তদোহাং পয়ন্িনীষ্ | 
তাত্রপৃষ্ঠীং সোপবীতাং দদ্যাত্রোপ্যখুরাং গুরোঃ । তোষরীত গুরুং ঘত্বাৎ বস্ত্রালঙ্করণাদিতিঃ ॥ 
শিল্লিনং তোষয়েদত্বাস্বস্বালঙ্কারচন্নৈঃ। আচার্য্ে তোষিতে বিষুঃন্তোধিতঃ স্যান্ন সংশহঃ | 
শিল্পিনং তোবষয়েদেবং বিশ্বকর্ণাথ পুজিতঃ। ততঃ কর্ণদানি যুগ্ধীত সর্ববকামপ্রদো ভবেৎ ॥ 

অথ শিলালক্ষণয্। 

তত্রৈব।-- 
ক্ষারান্নসেবিতা ঘ! চ নর্দীতীরসমূদ্তব! । পুরমধ্যে স্থিতা য৷ চ তথ! পিতৃবনে স্থিত! ॥ 
চতুষ্পথে স্থিত! য1 চ মৃচ্ছিলা পককণে চ যা। উরে চ তথ| মধ্যে বল্মীকে বাপি যা স্থিত ॥ 
হুর্ধ্যরশ্মিপ্রতগ্তা বায! চ দগ্ধা দ্বাগ্রিনা। অন্তকর্ধোপবুক্তা বা অন্তদেবার্থনির্মিত! ॥ 

ক্রব্যাদাদ্যরুপহত! বজ্জা। যত্ন বৈ শিলা । যেন কেনচিদানীতা বর্জনীয় তথা! শিল!। 
পুণ্যসেতৃস্তবা গ্রাহথ! পুণ্যতীর্ঘোস্তবা তু ষা। নদীপর্বব হসংলগ্জা বৃক্ষগ্ছায্াদ্যনাবৃতা ॥ 
নিমগ্রা ভূতলে যা চ ষাম্পৃষ্ট। সূর্যারশ্মিভিঃ। অন্তর্জলোধিত। নদ্যামেকবর্ণা মনোরম ॥ 

পাণ্ রা চারুণা পীতা কষা শত্তা চ বর্িনাম্। ন যা লভ্যতে সম্যক বর্ণিনাং বর্ণতঃ শিলা ॥ 

ব্ণন্তাপদনে তত্র জুয়া সিংহবিদায়া ॥ কৃতে বর্ণন্ত জননে তন্ত বর্ণন্ত সা শুভ। 
শরষঠবর্ণ। সথবর্ণ। চ রেখা! সর্বশ্ত শম্ততে। অপরন্ত তু বরণন্য শ্রেষটন্ত ন গ্রশস্ততে ॥ 

বর্ণিনামিহ সর্বেষাৎ কুষ্চরেখ। বিধীয়তে । শিলানামিহ সর্বাসাং শুরুরেখ। গ্রশদ্যতে । 

গুরুদেবকে নানাভরণভূষিতা, স্বর্শশৃগী, কাংশ্যক্রোড়া, ছুগ্ধবতী, তাত্রপৃষঠী, রৌপ্যখুরা, স্থশো- 

ভনা গাভী ও তৎসহ উপবীত প্রদান করিবেন। সযত্বে বসন ভূষণ দ্বারা গুরুদেবের প্রীতি- 

বিধান করিয়া! শিল্পীকে ও বসন, ভূষণ ও চন্দন দ্বারা প্রীত করিতে হয় ।. আচার্য্য প্রীত হইলে 
হরিও যে প্রীত হন তাহাতে সন্দেহ নাই। এইরূপে শিল্পীর তুষ্টিবিধান করিলেও বিশ্ববর্্া 
অর্চিত হইম্বা থাকেন। তৎপরে যে কোন বর্ণে শিল্পীকে নিযুক্ত করা যার, বিশ্বকপ্ধা তং- 

সমস্তেই সর্ববকামফলগ্রদ হয়েন। 

' অনন্তর শিলালক্ষণ কথিত হইডেছে। _পূর্বোক্ক স্থানে লিখিত আছে, থে শিলা ক্ষারে যা 
অন্নহব্যে সংযুক্তা, নদীকুলজাত! ; পুরমধ্যে, শ্বশানে অথব! চতুষ্পথে সংস্থিতা, মুচ্ছিলা 

_ (মেটিয। পাথর), যাহা! শবরগৃহে, উধরক্ষেত্রে বা! বন্মীকে সংস্থি তা, সুূর্য্যকিরণে তপ্ত দাবাগ্নিতারা 

দা, অন্তকার্য্ের উপযুক্তা, অন্যদ্দেবতার অন্ত প্রস্ততীকৃতা, যাহা মাংসাশী জীবকর্তৃক দুষিত! 

এবং যাহা যোগ্য ব্যক্তি কর্তৃক আনীতা, তাদৃশী শিলা! পরিত্যাজ্য । যাহা! পুণ্যসেতৃতা, পুগ্যতী্থ- 
স্কীতা, নদী বা! গিরিলগ্লা, তরুচ্ছায়াদিতে 'নারতা, ভূম্র, হূর্যাকিরণে অম্পৃ্া, নদী-আলগর্ভে 
স্থিত! ও যাহা মনোহর একবর্ণ, তাদৃশী শিলাই প্রশস্ত; বিপ্রা্গি বর্ণচতুষ্টয়ের পক্ষে ক্রমান্বয়ে 
পাণ্ডর, অরুণ, গীত ও রুবর্ণ শিলু] গ্রস্ত অর্থাৎ বিগ্রের পক্ষে পাণ্ড,র, ক্ষজিয়ের পক্ষে 

অযণ, বৈশ্তের পক্ষে গীত ও শৃত্রের পক্ষে কৃষ্ণবর্ণ শিল। প্রশত্ত। বর্ণেগ অনুরূপ শিল! ন! হইলে 

ব্ধ সম্পাদনবিষয়ে সিংহ্ম্থধায়! সেই শিলায় হোম করিতে হইবে । এই প্রকারে বর্ণোৎপাদন 



১১৬৬ শ,জ্ীহরিভক্তিবিলাসঃ| [১৮ব বিলাসঃ। 

রেখাণামিহ সর্ধাসাং বাত্যয়ে হোমমাঁচরেৎ | পাতালনরসিংহেন সহশ্রং দেশিকো দম; | 
তর্পিতে মন্ত্ররাঞ্জে তু ততঃ স। শুভদা! নৃণাম্। বিপরীতে তু বিমলে বিন্বুকে হীরকে তথ] ॥ 

ইমমেব বিধিং কুর্্যাদন্তন্মিক্নপি গহিতে | যুবা মধ্য! ভবেদ্গ্রান্থা বাঁল। বৃদ্ধ! চ গহিতি| ॥ 

স্থগন্ধা! নিবিড়! নিগ্ধ! তথা গম্ভীরনিম্বনা। লীতগ! | চ তেজাঢ]া যুবেতি প্রোচ্যতে শিলা ॥ 

তন্তরপা প্রোচ্যতে মধ্যা কিন্তু সা! কঠিনা ভবেৎ। 
অতিমুঘ্ধী ভবেদ্বালা বৃদ্ধাতিকঠিনা মতা ॥ 

টক্কাঘাত। মতা বাল৷ বৃদ্ধা লোকক্ষয়স্করী। শ্ত্রীপুংনপু:সকঞ্চেব লক্ষণেনৈব লক্ষয়েৎ ! 
উৎপাট্যমানে দৃশ্টেত তিন্দুকাল।তবৎ জলন. 
স্কংলিজঃ শ্রুয়তে নাদঃ কাংন্তঘণ্টানিনাদবৎ। 

মূলে মধ্যে তথা « চ নুংলিঙ্গেতি তু সা স্থতা। তদেব লক্ষণং যহনমন্দমন্দং প্রতীয়তে। 

স্বীলিঙ্গেতি তদ! সা! চ ভিন্নকাংস্যধ্বনিস্্র যা । নপুংসকেতি সা জ্ঞে্! ন যত্রৈতদ্দুয়ং ভবেৎ। 
পুংলিগৈ; প্রতিমা কার্ধ্যা স্রীলিঙগঃ পাদপী ঠক]। 

পিপ্ডিকার্থং তু সা' গ্রাহ্া। দৃষ্টা' ঝা বগুলক্ষণ! ॥ 

সম্পাদিত হইলে সকল বর্ণের পক্ষেই তাহা কল্যাণপ্রদ হয়। ব্রাঙ্মণাঁদি লকলজাঠির পক্ষেই 
 স্ৃবর্ণরেখ! শ্রেষ্ঠবর্ণ বলিয়া প্রশস্ত। অন্তবর্ণ শ্রেষ্ঠ হইলে ও প্রশস্ত নহে। সর্বববর্ণের পক্ষে ক্ণ রেখ! 

গ্রচলিত এবং সমস্ত শিলার সম্বন্ধে শুরু রেখ। প্রশংসনীয় যদ্যপি রেখানমুহের ব্যশ্যয় ঘটে, 

তাহা হইলে আচাধ্যবর পাতালন'সিংহমন্ত্রধার। সহম্রনংখ্য হোম করিবেন | মন্ত্রাজ অর্থাৎ 
বৃসিংহ্মন্ত্রে তর্পিত হইলে শিল! শুভস্করী হইয়া থাকে । এইরূপ শিপাস্থিত বিমল বিন্বুক (রেখা) 

ও হীরক বিপরীত হইলে বা মন্তকোনরূপে গহিত হইলে পূর্বোক্ত বিধির অন্গদরণ করিতে 

হইবে। শিলা যুবা ও মধ্য| হইলেই গ্রাহ্য) বাল। ও বৃদ্ধা গহিতি। বলিয়া! পরিগণিত । শিলা 
স্থগন্ধিণবশিষ্টা, নিবিড়া, স্গিগ্ক!, গভীরশব্াা, শীতলা৷ ও তেজন্থিনী হইলেই তাহাকে যুব! কহে; 

যদি তাদৃশী শিল! কঠিন হয়, তবে মধ্য বণিয়! পরিগণিত হইয়া থাকে। অতিৃদ্বী হইলে 

বালা ও অত্যন্ত কঠিনা হইলে বৃদ্ধা বলিয়! কর্তিত হয়। টক্কাঘ'ত ধ্বনিযুক্ত শিলা বাগ! । 

বৃদ্ধা শিল। সর্বলোকক্ষয়করী হুইয়৷ থাকে। এইক্সপ অন্তান্ত লক্ষণ দ্বারা শিগার 
্্রীলিক্, পুংলিঙ্গ ও র্লীববিষ্ নির্ণ্ন করিতে হয়। যে শিলাকে উৎপাটন করিপে তিন্দুক (গাব) 

কাষ্ঠবৎ, অলাতবং (দৰ্ধকাষ্ঠবৎ) বা প্রজলিত অগ্নক্ফুলিঙ্গবং দৃষ্ট হয়, আর মূল, মধ্য ও অগ্রভাগে 
কাংশ্তঘণ্টাশব্েের তুল্য শব্ধ শ্রুতিগোচর হয়, তাহাই পুংলিঙ্গ বলিম্না' পরিকীর্তিঠ। এ সকল অর 
অল্প পরিমাণে দৃষ্ট হইলে স্ত্ীলিঙ্গ বল! যায়। এই শিলা উৎপাটনকালে ভগ্নকাংস্তবৎ শব খ্রি, 

হয়। যে শিলাতে পুংলিঙ্গ বা স্ত্রীলিজের চিহ্ন দৃষট না হয়, ভাহার নাম নপুংসক। পুংলিঙ্ষ শিলা 

সবার! প্রতিমা, স্্ীপি্গ দ্বারা পাদদপীঠ এবং নপুংসক দ্বারা পিগিকা নির্মাণ করি.ব। ঘদি লিঙ্গের 

ব্যত্যয় ঘটে, হাহা হইলে পূর্ববকথিত রূপে হোম কর! কব্য। ছেদন ভেদনে সগর্ভা নিগর্তা 
_ শিলাও দৃষ্ট হইয়া থাকে । শিলার গোলাকৃতি চিন্ধ থাকিলে, তাহা নগর্ভ বলিয়া! গ্রথিচ। 



€১৮শ বিলাসঃ।] সীস্ীহরিভভিবিলাসঃ। ১৬৬৭ 

লিঙ্গানাস্ত বিপর্যাসে পূর্বোক্তং হোমমাচরে। 
ছের্দনে ভেদনে বাপি শিলাগর্তঃ সমীক্ষ্যতে ॥ 

দৃষ্টীতে মণ্ডগং যস্যাং সগর্ভাং তাং বিনির্দিশেৎ | 
মণ্ডকো মণ্ডলে তন্তা লোহিতে নাত্র সংশয়ঃ ॥ 

হরিক্রাভে ভবেদেগাধ! কঞ্চসর্পস্তথ। সিতে। নিস্থিংশদদূশে তোয়ং গৃহগোধা তু কর্কশে॥ 

আখুহরিদ্রাবর্ণে স্ঠাদরুণে সরটভ্তথা। পিক্গবণ্ণে তু পাঁষাণঃ পন্মাভে সিকতা ভবেং ॥ 

বৃশ্চিক: স্যাদ্িচিত্রে তু পীতনীলে পতঙ্গকঃ। 
পারাঁবতাভে খদ্যোতং মুলে তু বিনি্দিশেৎ ॥ 

অকল্পন! তু মণ্ডুকে দৌর্ভাগ্যৎ গোধয়! ভবেৎ। র্পে বিষেণ মরণমতিবৃষ্টিস্তথা জলে 

ধনহানিস্ত্ গোধায়ামাধুনানিষটমুস্তবেৎ ৷ অল্লাযুষ্ট ং তু সরটে পাধাণে বি্বাতা বধঃ ॥ 
বানুকায়ামনাবৃষ্টিঃ কলছে! বৃশ্চিকে ভবেৎ ॥ রাষ্ট্রোচ্ছিত্তিস্ত শল.ভ থগ্যেঠতে গাত্রসংক্ষয়ঃ ॥ 

তম্মাং পরীক্ষ্য যত্বেন শিপাং গৃহীত দেশিক:। সগর্ভয়! তু শিপয়! রূপক: ক্রিয়তত যদি 

তদ্দেশে জিয়তে রাজ! ধজমানোহথ দেশিকঃ। শিলায়ামপি বু'ক্ষষু যত্বাদ্গর্ভং সমীক্ষয়েৎ | 

অথ শিল্লিকুত্যম্। 

মাৎস্যে। -বিবিক্তে সংবৃতে স্থানে স্থপতিঃ সংযতেন্দিয়ঃ | 

পূর্ববৎ কালদেশজ; শান্ত্জঃ শুরু হৃষণ: | 

প্রয়তে! নিয় তাহারে! দেবহাধ্যান চংপরঃ। য্জমানাস্থকুল্যেন বিদবান্ কর্ম সমাচরেৎ। 

শিাস্থ মণ্ডল রক্তবণ হইলে মণ্ডুক জন্মে সন্দেহ নাই। এগ্রকার হরিভ্রাব্ণ মগ্ডলে গোধা, 

শ্বেহবর্ণে কৃষসর্প, খড়াবর্ণ মণগডলে জল, কর্কশ মণ্ডল গৃহগৌধ! (টিকটিকী ), হরিদ্রাবর্ণ মণ্ডলে 

মুষিক, অরুণবর্ণ মগ্ডলে ককলাস, পিঙ্গলবর্ণে পাষাণ ও পদ্মবর্ণ মুল হইলে সিকহার টৎপত্তি 

হয়। যদি মণ্ডল বিচিত্র হয়, তাহা হইলে হাহাতে বৃশ্চিক হইয়া থাকে। একপ পী£নীলবণে 

পতঙ্গ ও কপোতবর্ণ মগ্ডলে খদ্যোত জন্মে । মণ্ডুকে অকল্লানা, গোধায় দৌর্ভাগ্য, সর্প বিষ- 

যোগে মরণ, জলে অতিবুষ্ি, গোধায় ধননাঁশ, মুষিকে অনিষ্ট, ককলাসে অল্লায়ু। পাধা:ণ বৈত্য- 

তাগ্নলিতে নিধন, সিকতায় (বালুকায়) অনাবুষ্টি, বৃশ্চিকে কলহ, পতঙ্গে রাজ্যনাশ এবং খদে)াতে 

দেহনাশ হয়; সুতরাং সধত্বে পরীক্ষ। করিয়। শিলা! গ্রহণ করাই কর্তব। সগঠ$া। শিল! দ্বার! 

প্রতিমা! করিলে তত্রত। নুপতি, বজমান ও আচাধ্য মৃতু।মুখে নিপতিত হন) স্থতরাং সবত্বে 

শিল। ও বৃক্ষের গর্ভ দর্শন করিয়া পরীক্ষাপুর্বাক গ্রহণ করিবে। 

' অনন্তর শিল্পীর কৃত্য কথিত হইতেছে।--মংসাপুরাণে লিখিত আছে, পূর্বোক্তরূপ দেশ- 

কাগবেত্া, শান্্রদর্শী, শ্বেতান্বরধারী, শা, পরিমিতভোজী, দেবধানমগ্ন, বিঘান্ শিল্পী নির্জন 

আবৃতস্থলে জিতেক্জিয় হইয়া যজমানের অনুকূলে কর্মে প্রবৃত্ত হইবে। কর্্দারস্তকালে উত্তরাস্য 
_বাপূর্বাস্য জব শিল! ব। কাষ্ঠ ধারণ করত দধি, দ্ধ! ও অক্ষত দ্বার। অর্চন। পূর্বক বলি 

 খ্রদান করিবে,। পূর্ববাবৎ বেদশব্ব সহকারে শিল! ব৷ কাষ্ঠ স্থাপন কর্ণে প্রবৃত্ত হইতে হয়। 



১১৬৮ _ ্্ীহরিভক্তিবিলাসঃ ১৮শ বিলাসঃ। 
তব পূর্বুখং ভ্রব্যমথব! চোত্তরামুখম্। দধিদর্বাক্ষটতঃ পুজ্য তদারস্তে বলিং হরেৎ ॥. 
পূর্বববৎ ব্রহ্মঘোষাটদ্যেঃ স্থাপয়েন্দ বামাচরেং। শুরৈগন্ধৈশ্চ পুশৈশ্চ ভ্রব্যং সংপুঞ্ধা ভক্তিতঃ ॥ 

্বস্তিবাচনকৎ কত্ব। গ্রতিম।ং সংবিভা জয়েৎ ॥ 
জথ পিগ্ডিকালক্ষণম্। 

কক ।-_- 

তঃপরং প্রবক্ষ্যামি পিগিকালক্ষণং তব। উচ্ছায়ং প্রতিমার্ধঞ্চ দৈর্ঘ্যেগ প্রতিমা সম। ॥ 

পুটান্ কুত্ব! পিপ্ডিকাং তত্র কল্পয়েৎ। ত্যক্ত.1 পঙ.ক্তিছর়ং চাধত্তদ,দ্ধং যত, কোষ্ঠকম্। 

সমস্তমুভয়োঃ পার্থ অতস্থং পরিমার্য়েং। উর্দাপড-ক্ষিদ্বয়ং কৃত্ব! অধস্তাঘর্ণকোষ্ঠকম্ ॥ 

অস্তস্থং মার্জমেদঘত্বাৎ পার্শ্বয়োরুভয়ে' সমম্। য়োর্ধাগস্তা তত্র চতৃষ মার্জয়েততঃ ॥ 
চতুর্দধা ভাজরিত্ব! তু উর্ধধপঙ্ড ক্তিছয়ং বুধঃ। মেখল' ভাগমাত্রং স্যাৎ খাতং তদ্ার্ঘামানতঃ ॥ 
ভাগং ভাগং পরিতাজা পার্শ্বয়োরুভয়ে £ সমম্। দত্ব। চৈকং পদং বাহো গরমাপৎ কারয়েছ,ধঃ | 

_ব্িভাগেন চ ভাগঃ স্যাদগ্নে সযাতোয়দিগ গতঃ | নানা পকারভেদেন ভদ্রেয়ং পিগ্ডিক শুভ|। 

কিঞ্চ তন্ৈবাগ্রে।-_ 
দৈর্ধ্েণ প্রতিমা তুল্যা তদর্দেন তু বিস্তৃত । উচ্ছি তায়ামতোহর্ধেন স্থবিস্তারার্ধভাগতঃ ॥ 

ব্রিভাগেন তু বাহুল্যং তত্রিভাগেন মেখলা। খাতং চ ততপ্রমাণং তু কিঞ্চত্তরতো নতম্ ॥ 

বিস্তারস্য চতুর্ধেন প্রমাণস্য বিনি্ণযঃ ৷ মং মৃলস্য বিগারগ্রে কুর্ধযাতদর্ধাতঃ ॥ 

তংপরে ভক্তি সহকা:র শ্বেতন্দন ও পুষ্প ছারা ভ্রবোর (শিল! ব। কাষ্ঠের ) ) অর্চনা ও 

স্বস্তিবাচন করত প্রতিমার্থ শিল৷ বিভাগ করিবে। 

অনন্তর পিণিকালক্ষণ ।-_হয়শীর্ষপঞ্চরাত্রে লিধিত আছে, মনন্তর ত্বংসকাশে পিণ্ডিকা লক্ষণ 

ধর্ণন করি, অবধান কর। উহার উচ্চত! প্রতিমার অন্ধ এবং দৈর্ঘ্য প্রতিমার তুল্য হইবে। 

চতুঃষষ্টি কোষ্ঠ করিয়। তাহাতে পিপ্ডিক! কল্পন। করিতে হয়। নিয়, উর্ধ ও ছুই পার্থর ছুই ছুই 

পংক্তি বর্জন পূর্বক মধ/গণ কোষ্ঠগুলি মার্জন করিবে। উর্ধধ ছুই পংক্তি ও অধস্থ ছুই পংস্তি 

বর্জন পূর্বক মখাগত কোষ্ঠচতুষ্টর সবত্ধে মাজ্জনি করি-ব। পরে পার্খঘয়ে লমান করত সেই 
পংক্তিঘয়ের মধাস্থ চতুক্ষঘুগল মাজ্জন করিতে হইবে? উর্স্থ পংক্কিত্ব়কে চারিভাগ করত এক- 

ভাগ মেখণ। ও তদর্ধপ্রমাণ খাত করাই সুখীব্যক্তির কর্তব্য । পরে ছুই পার্থে সমান করিয়া 

এক এক তাগ বর্জন করত বাহ্যে এক পদ দিপা যেখণার পরিমাণ করিতে হয় । পংক্তিছয়ের 

তিন ভাগেও তাগ হইয়। থাকে। প্রথমতঃ পশ্চিম দিকের ভাগ হইবে । এই শুভকত্বী পিগিক। 

নানাবিধ হইয়! থাকে । উক্ত গ্রন্থের উ্জ্ছানের কিকিদঞ্রে লিখিত আছে যে, পিগ্ডিকার দৈর্ঘ্য 

প্রতিমার সদৃশ, বিস্তৃতি প্রতিমার অর্থও উচ্চত। বিস্তারের অর্ধ হইবে। বিস্তারার্ের জিশাগ 

দ্বারা উচ্ছায়ের আধিকা হইয়। খাকে । উচ্ছায়ের তিন ভাগ দ্বার! দেখল! এবং দেখার ভিন 

ভাগ দ্বারা খাত করিবে? খাত উত্তরাংশে নত হইবে। বিস্তৃতি চতুর্থাংশে পর্নিষাশ নিরি' 

বন্ধিতে হয়। জজপথ বিত্তারের তিন স্তাগ করিযে এবং উহার দৃণের বি্ৃতি তুল্য ও অগ্র- 



১৮শ বিলাস; ীস্ীহরিভক্তিবিলাসঃ। ১১৬৯ 

বিস্তারস্ তৃতীয়েন তোয়মার্গন্ত কাররেৎ। পিপ্ডিকার্দেন ব! তৃলাং দৈর্ঘাং কুশস্য কীর্ডিতম্ 

কুশবাহল্যদৈর্ধোণ জানা সুত্রং প্রকল্পয়েং। উচ্চায়ং পূর্বববৎ কৃর্ধ্যাস্ভাগশেষেণ সংখ্যয়া। ॥ 

অবস্তা দ্বিভাগন্ত কঠং কুরধ্যাত্রিভাগকম্। শেষ! হোকৈকশঃ কারধ্যাঃ গ্রতিষ্ঠ। নিগতান্তথা। 

যষ্টিকা-পিপ্ডিক! চেয়ং সামান্ত গ্রতিমান্থ চ। প্রাসাদঘ্বারমানেন প্রতিমান্্রব্যমুচাতে । 

গজবালকসংযুক্ত। গ্রভ! স্যাৎ প্রতিমাস্থ চ। পিগ্ডিকান্্ ষখাশোভং কর্তবা। সততং হবেঃ ॥ 

মাংম্যে।-- 

পিগিকালক্ষণং বক্ষে যথাবদনুপূর্ববশঃ | পীঠোচ্ছায়ং যথাবচ্চ ভাগান্ যোড়শ কারয়েখ। 
ভূমাবেকঃ গ্রতিষ্ঠ: স্যাৎ চতুভির্জগতী মতা। বৃতে। ভাগন্তথক: সাছ ত্রপটম্থ ভাগত:। 
ভাগৈস্থ্িভিস্তথা ক£ং ক্পট্টস্ত্রিভাগতঃ। ভাগাভ্যামৃর্ধপ্রস্থব শেষভাগেন পট্িকা। 

প্রবিষ্টং ভাগমেকৈকং জগতী যাদদেব তৃ। নির্গমস্তর পুনন্তম্মাদঘাবদৈ শেষপটরিকাঃ। 
বারিনিগমনা্ঘস্ত তত্র কার্ধ্যঃ প্রণীলকঃ। গীঠিকানাস্ত সর্দানামেতৎ সামান্তলক্ষণম্। 
বিশেষাদ্েবতাভেদা শৃগুধ্বং ধিজসত্তমাঃ| স্থািলা বাথ-বাপী চ যক্ষী বেদী চ মওলা ॥ ; 

পৃর্ণচন্্া চ বজী চ পদ্প। চার্দশশিল্তথা । ভ্রিকোণা দশমী তাসাং সংস্থানঞ্চ নিবোধত ॥ 

স্বত্ডিলা চতুর তু বিরত! মেখলাদিভিঃ। বাপী দ্বিমেখলা জ্েয়া যক্ষী চৈব ত্রিমেখলা ॥ 

চত্রম্রায়ত| বেদী ন তাং লিজেযু যৌজয়েং : মণডলা বর্ত,লা যা তু মেখণ! জিগুণা প্রিয়া ॥ 

ভাগের বিস্তৃতি তর হইবে । জলমার্গের দৈর্ঘ্য পি্ডিকার্ধের সমান হইবে এবং উহীর দীর্ঘতার 

বালা জাত হইয়। সুর কল্পন! করিতে হয়। ভাগশেষ সংখা দ্বার! পুর্বববং উচ্ছাঁয় করিবে, এ 

উচ্চায়ের নিয়ভাগকে বিভক্ত করিয়। একভাগে কণ্ঠ এবং অবশিষ্ট গুপিতে এক একটা প্রতি 

বহিগণত করিবে। সাধারণ প্রতিমা ইহা য্টিকাপি্ক! বলিয়। অভিহত। মন্দিরের দ্বার- 

পরিমাণে যাবতীয় দ্রব্য নিরূপিত হইয়া থাকে । প্রতিমার £ভ| গজবালকনমন্তিতা হইবে। 

প্রীহরির প্রতিমায় যেমন পি্ডিকার শোভ। সম্পাদিত হয়, তন্ত্রপ প্রভ। করাই বিধেয়। মংসা- 

পুরাণে লিখত আছে, 'পর্তিকার লক্ষণ আগ্যোপান্ত বখাষণ কীর্তন করিতেছি । পাঠের উচ্চ- 

তাকে ষোড়শ অংশে বিভক্ত করিয়া একভাগ ভূমিতে প্রতিষিত করত চারিভাগে 

জগতী একভাগ বৃত্ত একগ্াগে বৃত্বগষ্ট তিনভাগে ক, তিনভাগে ক£পঞ্ট, 

ছুইভাগে উর্ধপ্ট ও অবশিষ্ট ভাগে গঠিক। করিবে। যতসংখ্য জগভী, তাবৎপর্য্যস্ত এক এক 

অংশ প্রবিষ্ট হ্টবে। পুনরায় ভাহ। হইতে শেষ পরিক। যাবৎ এক এক অংশ বিনিক্ষাস্ত করিতে 

হইবে। অঁলপথের জণ্ত এ স্থলে প্রণালী গ্রস্ত করিতে হয়। যাঁবতীয় পীঠের নাধারণতঃ 

লক্ষণ এই কীর্ধন করিলাম । হে বিগ্রশ্রেষ্ঠগণ ! দেবভেদে বিশেষ বিশেষ লক্ষণ বর্ণন করি, 

অবধান কর। স্থাপ্ডিলা, বাগী, বক্ষা, বেদী, মুলা, পূর্ণচজ্জা, বজ 1, পল্লা, অর্ধশলী ও ভ্রিকোণা 
এই দ্শবিধ পীঠের লক্ষণ কীর্তন করি, অবধান কর। স্থপ্ডিলা মেখলাদিশুন্ত ও চতুষ্কোণ 

হইবে। বাগী হিমেখল! বিশিষ্ট, বক্ষী জিমেখলাস্থিতা ও বেদী চতুফ্ষোণ হইবে। বেছী গি্গ- 
-. সহ যৌজিত হইবে না । অিমেধলাবিত! বল পীঠই মণ্ডল দামে অভিহিত। যদি এ 

পা পর পল আহ এগ পি 



১১৭৩ শ্রীীহরিভভ্তিবিলাসঃ । [ ১৮শ বিলাসঃ। 

রক্তা দ্বিমেখল! মধ্যে পূর্ণচন্্রা গ্রকীর্তিতা। মেখলাত্রয়সংযৃক্ত1 ষড়শ্র বজ্িকা ভবেৎ ॥ 
যোড়শান্রা ভবেৎ পল্পা! কিঞ্িৎ হুম্ব। চ মৃূলত'। তখৈব ধন্থুরাকারা সার্দচন্ প্রশন্ততে ॥ 
ত্রিশূলদদৃশী তঙ্গৎ ত্রিকোণ। উর্ধ'তো মতা । প্রাগুদকপ্রবণ। তথ্বং প্রশস্ত ল্ণান্বিত। ॥ 

পরিবেযাস্ত্িভাগেণ নির্দেশং তত্র কারয়েৎ। বিস্তারং তৎপ্রমাণং তু মূলে চাগে তথোর্ধাতঃ। 
জলমার্গস্্ কর্ণব্যস্ত্রিভাগেণ সুশোভনঃ | লিঙ্ন্তার্দাত্রিভাগেণ স্তৌল্যেন সমধিষিতঃ। 
মেখল। তু ভ্রিভাগেণ খাতং বৈ ত প্রমাণতঃ | অথবা পাদহীনং তু শোভনং কারয়েৎ সদ1॥ 
উত্তরস্থং প্রমাণস্ব গ্রমাণাদধিকং ভবেং। স্থগিঙ্গায়ামথারোগাং ধনধান্তঞ্চ পুফগমূ। 

গোগ্রদা তু ভবেদক্ষী বেদী সম্পৎ প্রদ। ভবেৎ। মগ্ডলায়াং ভাবে কীততির্বরদ। পূর্ণচন্জ্রক। ॥ 
আয়ুঃগ্রদ| ভবেদ্জী পদ্ম। সৌভাগাদায়িনী । পুক্রদা ত্র্দচন্ত্র স্তাত্রিকোণ। শক্রনাশিনী ॥ 

দেবস্থয যজনার্থং তু পিক! দশ কীর্তিতাঃ । শৈলে শৈলময়ীং পিত্তীং পার্থিবে পার্থিবীং তথা । 

দারুজে দ।রুজাং কুান্িশ্রে মিশ্রাং তখৈব চ। নাগ্যোনিস্্ব কার্ধ্যা বৈ সদ শুভফলেগ্ন ভিঃ। 

এ. অচ্চায়ামসমং দৈর্ঘ্যং লিঙ্গায়ামদ্মং তথা। যন্ত দেবন্ত যা! পত্তী তাং পীঠে পরিকল্নয়েৎ। 
এবমেব সমাধ্যাতং সমাসাৎ পীঠলক্ষণম্ ॥ 

কিঞ্চ।-__দ্বারোক্ষায়স্য যম্মানমন্রধা তত্ব, কারয়েং। ভাগনয়েণ 'প্রতিমাং ত্রিভাগীরত্য তৎ পুনঃ । 

পিপ্তিক! ভাগতঃ কার্ধ্যা নাতিনীচা ন চোচ্ছি তা ॥ 
মগডলাভ্যন্তরে লোহিতবর্ণ দুইটা মেখল! থাকে, তাহা হইলেই তাহার নাম পচা ।যটুকোণ ও 
অিমেণখান্বিত হইলে বঙ্জিক৷ কহে। যদ্দি ষোড়শকোণ ও মুলভাগে কিঞিৎ হুম্ব হয়, তবে 

পল্মা বঙ্গ! যায়। ধন্গুকাকৃতিই অর্থচন্ত্ বলিয়| অভিহিত। উর্ধভাগে ত্রিশৃলতুল্যা হইলে 
তাহার নাম ত্রিকোণ। : এই সমস্ত পুর্বববৎ উত্তরাংশে নত হইলেই স্থলক্ষণবিশিষ্ট ও প্রশস্ত হয়। 

পরিধিকে তিন অংশ করিবে এবং মূল অগ্র ও উদ্ধ এই তিনদিকে সেই পরিমাণে বিস্তৃত করিতে 
হইবে। তিনভাগ দ্বার মনোহর জলপথ করিতে হয়। উহা! লিঙ্গের অর্ধাংশের ভ্রিভাগ: 

পরিমিত স্থুল হইবে। উহার তিনভাগ হ্বারা মেখল| ও মেখলার সদৃশ খাত করিবে। কিংবা 
এ খান্তকে মেখলার পাদহীন করত সুদৃশ্য. করিবে। উত্তরাংশের প্রণালী যথাযথ পরিমাণ 

হইতে অতিরিক্ত হইবে। স্থগ্ডিলা আরোগ্য ও বনু ধনধান্তদাতী, ষক্ষী গো গ্রদাস্িনী, বেদী সম্প- 

দ্দায়িনী ও ভ্রিকোণ! শক্রক্ষকরী। দেবপুজার্থ দশবিধ পিগিকা বর্ণিত হইল। পাষাণগ্রতিম। 

হইলে, পাষাণময়ী, মৃশ্মঃ হইলে মৃন্ময়ী, কাষ্ঠনির্শিতা হইলে কাণ্ঠমন্ী এবং নানান্রব্যে মিশ্রিত 

হইলে মিশ্রিত। পিগ্ডিক৷ করিতে হয়। যিনি সতত স্বীয় মঙ্গল কামনা করেন, উপরি-কথিত দ্রব্য 

ভিন্ন অন্ত দ্রব্য দার! পিপ্ডিক! প্রস্তত কর! তাহার অকর্তব্য। পিগিকা, প্রতিমা! ও লিঙ্গবং 

দীর্ঘ হইবে । যে দেবের যে ভার্ধ্যা, তাহাকে সেই দেবের গীঠে কল্পন! করিতে হয়। সংক্ষেপে 

এইক্সপ পীঠলক্ষণ বর্ণিত হইল । আরও লিখিত আছে যে, দ্বারের উচ্ছায়ের পরিমাণকে 
আট অংশে বিভক্ত করিতে হয়। দুই ভাগারা প্রতিমা করিবে, উহাকে নিয় বা অতুচ্চ 

করিবে না। নারদপঞ্চরাতেও লিখিত আছে, বিশ্ব ( আরুতি) পরিমাণে দেবত]ুর পীঠ, 



৮৭ বিলাসঃ। ] স্ীঞ্জহরিভক্তিবিলা ৷ ১১৭১ 

প্রীনারদপঞ্চরাত্রে চ।- 
বিশ্বমানাদযথা পীঠং কুধ্যাদ্দেবন্ত তচ্ছ,পু। চতুরশ্রঞ্চ তথ্ছিদ্ধি চতুরআায়তং তু বা॥ 
বিস্বোচ্ছায়সমং পীঠং পরিতশ্চৈব বিস্তৃতম। তদদ্ধেনোক্নতং কুর্ধ্যাদেতৎ সামান্য লক্ষণম্। 

চতুরভ্রসা গীঠস্য কথিতং তু মহামুনে। চতুরভ্রায়তস্যাথ প্রমাণমবধারয় ॥ 

বিশ্বান্বীনস্ত বিপ্তীর্ণং তং প্রমাণেন চোল্গতম্। লমং দেবপ্য দের্ঘ্যং ঝ চতুরল্লায়তং তু তৎ॥ 
কার্ধ্যং তুঙ্গালয়স্থানাং দেবতানাং মহামুনে। চলানাং বেশ্মসংগ্বানাং বিশ্বানাং পীঠমন্তথা ॥ 

কু্্যাতিত্বলমং দৈধ্যং স্বেন মানেন ঝ। পুনঃ। আপাদজান্পর্যস্তং বিগ্তারেণোচ্ছ,য়েখ চ ॥ 

উর্ববর্ধেনাথ ব৷ কুর্্যাৎ সবিস্তারং ছিজোন্নতিম্। বশ্ষোহস্তরে বা বিশ্বদ্য তন্যার্ধেন চ বিস্তৃতমূ। 

তচ্চতুর্ভাগহীনং তু ত্রিভাগং চার্ধমেব ব।| নঙ্গ ত্বং বিদ্ধি তৎ পীঠৎ চলবিশ্বপ্ত সর্ব্বন। ॥ 

ধাতুন্রব্যল্য চাভাবাৎ স্থিরাামেবমেব চ। কৃত্বা তু তদধঃ কুধ্যাছুপপীঠং গ্রমাণতঃ ॥ 

ব্রিভাগেণাথ পীঠন্য প্রমাণং মধ্যতো ভবেৎ। তন্মানেন ততে। দৈর্ঘ্যং ত্বম!নাদগ্রতঃ পুনঃ। 

ত্রযংশমানেন বিস্তীর্ণং তদ্যাপি ভ্র্যংশমস্তর] । 

নিখনেদগ্রতো! মূলাৎ তৎ কুধ্যাম্মকরাননম্ ॥ ইত্যাদি । 

ইতি শ্রীগোপালভট্টবিলিখিতে শ্লীতগবন্তক্তিবিলাসে 
রীমুর্তিপ্রাহূর্ভাবো নাম অষ্টাদশে! বিলাসঃ॥ 

তা স্পিস্পস্শোশ্েশে সল্প পস্প ছে শস্স্শিশ শপ 
পীঠসমূহ বিদ্ধবৎ বিস্তৃত এবং তদর্ উন্নত হইবে। হে মহর্ষে! চত্রম্র পীঠের এই সাধারণ 

লক্ষণ বর্ণন করিলাম । অধুনা চত্রম্রায়তের প্রমাণ অবধান কর। উচ্ছাায় বিশ্ব অপেক্ষা 

নুন ও বিস্তীর্ণ হইবে এবং দৈর্ঘ] দেবসদৃশ করিবে, এইরূপ হইলেই তাহাকে চতুরম্রায়ত 

কহে। ছে মহর্ষে! তৃঙ্গালয়স্থ ( অত্যু্চ প্রাসাদস্থ ) দেবতাদিগের পীঠ এই প্রকার করিতে 

হয়। যে সমস্ত দেব গ্রতিম! চল অথচ মন্দিরাভ্যন্তরে অণ্ধঠিত, তীহাদিগের পীঠ অন্তরূপ 
করিবে। উক্ত পীঠ প্তিমার সদৃশ কিংবা স্বীয় প্রম!ণে দীর্ঘ হইবে। হেবিপ্র! আপাদ 
জানু পর্য্যত্ত বিস্তৃত ও উচ্ছি ত হইবে; কিংবা উরুর স্্ধাংশবং সবিস্তার উচ্ছাায় করিবে; 
অথব! গ্রতিমৃত্তির বক্ষেদেশের মধ্যস্থল পর্য্যন্ত উন্নত ও তদর্দ বিস্তৃত করিবে, কিংব! চতুর্থাংশ- 

হীন ত্রিভাগ বা অর্ধাংশ বিস্বৃত করিবে। হে বিগ্র! চলমুত্তি-গীঠ এইরূপ জ্ঞাতব্য। ধাতুর 
অভাব ঘটলে স্থির প্রতিমার পীঠ এগ্রকার ক'রর। তরিয়ে এ পরিমাণে উপপীঠ'করিতে হয়। 
উপণীঠের মধ।স্থল পীঠের তিনভাগ হইবে এবং দৈর্ঘযও এ পরিমাণে করিতে হয়। পুনব্ধার 

অগ্রভাগে দবপ্রমাণে তৃতীয়াংশ বিস্তৃত ও তৃতীয়াংশ প্রোথিত করিবে ! অগ্রভাগ হইতে মূল 
পর্যাত্ত মকরানন করিতে হয়। 

ইতি ্রীমু্ি প্রাদুর্ভাব নামক অষ্টাদশ বিলাসসনাণ। 



একো নাবৎশ-বিলাসঃ। 

০ 

জীঞ্রীচৈতন্যচন্ত্রায় নমঃ । 

শ্রীচৈতন্ংপ্রবিষ্টোংস্মি শরণ, সুষ্ঠ, খেন হি। 

আবিষ্টো যাতি দুষ্টোইপি গ্রতিষ্ঠাং সদভিষতাম্॥ ১। 
অথ শ্রীমুস্তিপ্র তিষ্ঠ|। 

প্রতিষ্ঠয়ৈব ভগবদাবির্ভীবে। বিশেষ তঃ। গ্রতিমাস্থ ততন্তাসাং প্রতিষ্ঠাং বিধিনাচরেৎ ॥২। 

তথ! চোক্তমেকাদশস্বদ্ধে ভীভগবত| ৷ - প্রতিষ্ঠ। জীবমন্দিরম্ ॥ ইতি ॥ ৩। 
অথ প্রতিষ্ঠালঙ্ষণমূ। 

শ্রীহয়শীর্ষপঞ্চরাত্রে।-_ 

পরমাত্ম। হরির্দেবস্তচ্ছক্তিঃ শ্রীরিহোদিত|। শ্রীর্দেবী প্রকৃতি; প্রোক্তা কেশবঃ পুরুষ: স্বৃতঃ ॥ 

শ্রীচৈতন্তচ্্রায় নম:। জীয়াৎ টৈতভ্তদেবোইসৌ যৎপাদাজরসং ম্পৃশন। নিত্যং চিত্রং 

ফলত্যেব মনোরথমহাক্রমঃ ॥ শ্রীমুর্ণি গ্রতিষ্ঠাবিধিং পিখন্ তংস্সিদ্ধয়ে পরগুরুরূপং ভগবন্তং 
শরণং যাতি উ্চৈতন্তমিতি । হি যস্মাৎ যেন শ্রীচৈতগ্থেন আবিষ্টঃ হৃনযাক্রান্তঃ সন্ ছুষ্টোইপি 

জনঃ সত্ভিরভিষ্তাং প্রতিষ্ঠাং যাতি। অতোইতাযোগ্যোহপি হৃদি তৎপ্রেরণয়া লিখরহুং 

সম্যগেতগ্লিখিতৃমহামীতি ভাবঃ ॥ ১॥ 

যস্তপি শ্রীমূর্ঘাবিতাবেনৈব সর্বলোকেষু সাক্ষাদাকারাদিক্ষ র্যা ভগবদাবির্ভাবো বৃত্ত এব, 

তথাপি বিধিন প্রতিষ্ঠয়ৈব গ্রতিমান্থ বিশেষতো৷ ভগবত আবির্ভাবঃ স্তাৎ। ততন্তশ্বাদ্ধেতোস্তাসাং 

প্রতিমানাং শান্ত্রোজগ্রকারে৭ প্রতিষ্ঠামাচরেদিত্যর্থঃ ॥ ২ ॥ এতদেব শ্রীভগবছৃক্তয। প্রমাণয়তি 

প্রতীতি। প্রতিষ্ঠায়! যথা প্রতিষ্ঠা ভবতি ঠেত্তহি জীবয়তি জগচ্চেতয়তীতি জীবঃ পরমাত্মাহং 
তন্ত মন্দিরমধিষ্ঠানং ভবতি । এবং প্রতিষ্ঠায়] নিত্যতমভিপ্রেতম্ ৫ ৩। 

যৎকর্তৃক আবিষ্ট হইলে (ধাহার অধিষ্ঠানে ) দুষ্ট ব্যক্তিও সাধুবর্গের ত্তবনীয় হয়, আমি 

সেই প্রীটৈতন্তদেবের শরণ লইয়া! তদীয় সুশো হন আশ্রয় গ্রহণ করি। ১। 

অনন্তর ্রীমূর্তি-প্রতিষ্ঠ। কথিত হইতেছে ।__ প্রতিষ্ঠা করিলেই গ্রতিমীতে ভগবানের পম্যক্ 
আবির্ভাব হইয়া থাকে; স্থতরাং শাস্্রবিহিত বিধানে প্রতিমার প্রতিষ্ঠা কর! কর্তব্য। ২। 

ভাগবতের একাদশস্ব্ধে গ্রীক্চের উক্তি মাছে যে, ভগবং-প্রতিমা'র প্রতিষ্ঠ। হইলে অগচ্ৈতত্ 

জন্মে? আমি তাৃশ গ্রতিষিত প্রতিমাতেই অবস্থিতি করিয়! থাকি | ৩। 
অনন্তর গ্রতিষ্ঠানক্ষণ।--হয়শীর্ষপঞ্চরাত্রে লিখিত আছে, পরমাত্ম। খ্রহরিই দেব ওপর . 

তদীয় শক্তি বলিয়। অভিহিত। জ্রীদেবীই গ্রকৃতি ও হরি (পরম) পুরুষ শব্দে পরিকীর্ভিত। 



১৯শ বিলাসঃ। ] শ্ীশ্রীহরিভরক্তবিলাসঃ। ১১৭৩ 
ন বিষু্ন! বিনা দেবী ন হরিঃ পল্পজাং বিনা | আর্চাৃত্তিঃ স্বৃতঃ কৃষঃ পিগিক! কমলালয়! । 

তয়োর্ধো বিধিনা যোগঃ সা প্রতিষ্ঠ। প্রকীত্তিতা ॥ 

অথ শ্রীমুস্তিপ্রতিষ্ঠামাহাক্বযম্। 
মানতে ।__ খাষয় উচঃ। 
ক্রিয়াযোগঃ কথং সিধোদৃগৃহস্থাদিযু সর্ববদ! । জ্ঞানযোৌগসহন্রাঙ্ধি কর্মযোগো! বিশিষাতে ॥ ৪ ॥ 

শ্রস্ুত উবাচ। 

ক্রিয়াযোগ প্রবক্ষ্যামি দেবতাচ্চানকীর্তনম্। তৃক্তিমুক্তি গ্রদং যম্মাক্নান্তলোকেষু বিদযতে 1৫1 

প্রতিষ্ঠায়াঃ স্ুরাণাং চ দেবতাচ্চর্ণনূকীর্ভনাৎ। দেবযজ্ঞো২সবাচ্চণপি বন্ধনেন বিমুচযতে ॥১। 

বিষুরধর্টে ।-- স্বাপিতাং প্রতিমাং বিষ্চোঃ সম্যক্ সংপৃজা মানবঃ | 
যংযং প্রার্ঃতে কামং তং তং প্রাপ্রোত্যন্ত্তমম্ ॥ 

যথোক্তবিধিন। দেবং গ্রতিষ্টাপ্য জনার্দনম্। অক্ষয়ং লোকম'প্রোতি বিষোোরমিততেঞ্সঃ | 

ত্বয়েন। অর্থবিশেষস্ত গ্রী'বঞ্ণবানাং হৃদয়গমা এবেতি কিন্তিস্তারণমেব কেবলমখোপযুক্তমেব 
লেখাম্॥ ৪ ॥ দেবতানাং যদ্ব। দেবতায়াঃ পরমপুজ্যান্ত ভগবতোহচ্চ। পুক্থ। প্রতিম! ব। অন্ু- 

কীর্তনং চ। ছন্দৈকাম্। তদ্রপং ক্রিয়াষোগং প্রবক্ষ্যামি। তন্রহেতু;। যম্মান্দেবতা্চানু- 

কীর্তনাদন্ত কিকিছুক্তিমুক্তিপ্রদং নাস্তি ॥ ৫॥ স্থরাণামিতি বহত্বং শ্রশিবাদ্যপেক্ষয়া ভগবতঃ 

পরমগৌরবাপেক্ষয়। বা। প্রতিষ্ঠেত্যাদিপ্রথমাস্তপাঠে সৈব দেবতার্চান্থকীর্ভনং সৈব দেব- 

যজ্ঞোৎসবশ্চ যেন দেবতাচ্চান্থকীর্তভনেন দেবযজ্ঞোৎসবেন চ.কন্মবন্ধাজ্জনে! মুক্তে। ভবতি ॥ ৬| 

বৈধণবানাং বিষুপরিবারাপাং শঙ্করাদীনাম্। হে সগ্ডলোকস্ত নায়ক 'নারদ। নারদেতি বা 

বিষ ব্যতীত লক্্মী বা লক্মী ব্যতীত বিষু অধিষ্ঠান করেন না । আ্ঠামূর্তিকে কৃষ্ণ ও পিপ্ডিকা- 
মৃর্মিকেই লক্ষ্মী জানিবে । যে বিধানে এই উভয়ের যোগ হয়, তাহারই নাম প্রতিষ্ঠা । 

অনন্তর রীমুর্ভিপ্রতিষ্ঠার মাহাত্মা ।--মতম্যপুরাণে লিখিত আছে, খধিগণ সুত-সকাশে 

জিজাস৷ করিয়াছিলেন, কির্ধপে গৃহী প্রভৃতিতে ক্রিয়াযোগ সুসিদ্ধ হয়া থাকে ? কেননা, 
কর্দশযোগই সহত্র জঞানযোগ হইতে গরীয়ান্। ৪। স্থত বলিলেন, দেব প্রতিমার অন্থকী (নরূপ 

কণ্দমযোগ বর্ণন করিতেছি। দেবতার প্রতিমান্ধ কীর্ণন বাতীত তূক্তিমুক্তির আর কিছুই উপার 
দৃষ্ট হয় না। ৫। দেবপ্রতিষ্ঠা দেবমুষ্তি অন্থকীর্ভন ও দেবযজ্ঞোৎসবাচ্চা এই সমস্ত ক্রিয়া- 

দ্বারা কর্ণবন্ধন ছিন্ন হয়। বিষুধন্মে লিখিত আছে, বিষ্ণুর স্থাপিত মূর্নিকে বিধানে অর্চনা 

করিয়া যে কোন উৎকৃষ্ট কামনা! কর! যাঘ, তাহাই স্থসিন্ধ হয়। যথাবিহিত বিধানে কেশবের 

প্রতিষ্ঠা করিলে ভূরিতেজ। হরির অক্ষয় ধামে গমন করিতে পারে । স্ন্দপুরাণে লিখিত 

আছে, ঘতদিন জগতে হরি প্রতিমা সধিতিত থাকে, ততসহভ্রযুগ স্থাপনকর্ত! হরিধামে অবস্থিতি 

করেন। হে সগ্চতৃবননায়ক নারদ ! বিষু প্রতিমা! স্থাপন করিলে মহা প্রলয় ধাবং স্থাপনকর্ত। 

অক্ষয় হইয়া অবস্থিতি করেন এবং ( এ কার্য নিবন্ধন ) তৎকর্তৃক শিবাদি দেবগণের প্রতিষ্। 



খু 

১১৭৪ শ্রী ্ীহরিভক্তিবিলাসঃ। [১৯শ বিলাসঃ | . 

স্কান্দে :-- 

যাবদ্দিনানি লোকেংশ্মি৭ স্থাপয়েৎ প্রতিমাং হরেঃ । তাবদ্ধ্গসহত্রাণি বিষু্লোকে মহীয়তে ॥ 
অক্ষয়ো! ভবতে তাবদঘাদব্দাহ্তসংপ্লবম্। যেনাচ্চ স্থাপিত! বিষ্ণোঃ সপ্তলোকন্ত নায়ক। 
প্রতিষ্টা শক্গরাদীনাং দেবানাং ব্রন্বনন্দন। কৃতা তেন ন সন্দেহ, সত্যোক্তং তব নারদ ॥ 
পিতৃণামরধ্যমাদীনাং বাদবাদিদিবৌকসাম্। কতা তেন মহাপ্রীতিঃ স্থাপরিত্ব| জনার্দানম্ ॥৭) 
যঃ স্থাপন্মতি দেবর্ধে দেবং মধুনিন্দনম্ ॥ তন্য সংভাষণাদেব পাপং যাতি দশাব্ধি কম্॥ 

যে নিরাক্ষ্ত ন্বস্তি প্রতিষ্ঠাং কেশবন্ত হি। তে বদস্তি হরেলোঁকে যুগানামেকবিংশতিম্॥ 
এয়াগে যৎ ফল: গং মাঘমাসে তু ্ ানতঃ । গয়নায়াৎ পিগুানেন পিতৃপক্ষে চ নারদ ॥ 
কাণ্ডিকে পুফরে প্রোক্তং কুরুক্ষেত্রে রবিগ্রহে। দ্বারকায়াং চ বৈশাখে প্রভাসে চ শশিগ্রহে ॥ 
দিদ্ধেশ্বরে শিবরাত্রো ক্ষেত্রে চৈব তু হাটকে। শুক চীর্থে তু রেবাগাং গঙ্গানাগরনক্বমে ॥ 

অশ্বমেধাদিভিধজৈব্রতৈর্ঘাদশিসংজকৈঃ। কপিলাকোটিভির্দত্ৈষ্েমভারশতৈরপি। 
চান্ত্রা্ণৈ“্চ পানাকৈঃ কৃতৈ্ধৎ ফলমাপুযাং। প্রতিষ্ঠাপ্য হরেরচ্চণং পুণ্যমাপ্রোতি নারদ । 

তচ্মাৎ কলিযুগে ঘোরে বিশেষেণ নরোত্তসৈ2। স্থাপনীয় হণের্চ। পিতৃণাং মুক্তিমচ্ছতা। 

অন্যকূতে চ প্রাসাদে গুতিমাং স্থাপয়েত্ত, য;। কুলাযুতশতৈর্ুক্তো! বসতে বিষ্ণবেশ্মনি ॥ 

স ধন্তঃ স কুলীনশ্চ পিতৃণ।ং ভবতে স্থতঃ। কারয়িত হরেধিষাং ষ: স্থাপন্নতি কেশবম্ ॥ 

হরস্য বিষ্ধোর্ভানোর্ধ। প্রামাদে চাশি নারদ । স্থাপয্িহা ইরের্চাং মুখাং € পুণ্যমবাপ্র,য়াং ॥৮ 

পাঠঃ, ততশ্চ সগ্ডলোকস্ত বিশেষতঃ শঙ্করাদীনাং চ প্রতিষ্ঠা তেন কতেতান্বয়ঃ ॥ ৭। মুখা- 

মিতি। গ্রাসাদং বরং নির্খ্ায় 'তত্র হরেরষ্চাস্থাপনেন যৎ পুণ্যং তদিত্যর্থঃ ॥ ৮ | 
আচ সা পপ জপ পপ পপ ৯ আও গা পপ সপ পি সি পপ শপ 

করা হয়। হে বিধিনৃত! তোমার নিকট যাহা! বলিলাম, ইছ। নিঃসন্দেহ সত্য বলিয়া 

জানিবে। যে ব্যক্তি কেশবকে স্থাপন করেন, অধ্যমাদি পিতৃগণ ও ইন্জর প্রমুখ স্থরবগও তং" 

কর্তৃক প্রীত হইয়। থাকেন। ৭। হে দেবর্ষে! ধিনি হরিস্থাপন করেন, তংসহ সম্ভাষণমান্ত 
দ্বশবর্ষজ পাতক ভঙ্মীভূত হয়। ধাহারা হরির প্রতিষ্ঠ। দর্শন বা তাহাতে আনন প্রদর্শন 
কথেন, একবিংশঠিষুগ যাবৎ হরিধামে তাহাদের বাস হয়। হে দেবর্ষে! প্রয়াগে মাঘঙ্গানে, 
পিতৃপক্ষে গয়ায় পিওনি বপণে, এব কার্তিকে পু্করে, কুরুক্ষেত্র সূর্য্য গ্রহণে, ঘ্বারকায় বৈশাখে, 
গ্রভাসে চক্র গ্রহণে, শিবচতুর্দাশীতে সিক্ষেশ্বরে, হাটকক্ষেত্রে, শুরুতীর্থে, রেবায়, ও গঙ্গাসাগর- 
সঙ্গমে গান, অশ্থমেগাদি যন্ত্র, ঘাদশীবরত, কোটি কোপিনাদান, শতভার কাঞ্চনদান, চান্্ায়ণ, 

পরাকব্বত, এই সমস্ত দ্বারা যে ফল অর্জিত হয়, ্রীহরির প্রতিম। প্রতিষ্ঠিত করিলেও সেই ফল 
প্রাপ্ত হইতে পারে। স্থৃতরা' ভীষণ কলিক'লে নর্রেষ্ঠগণ, বিশেষতঃ পিতৃগণের উদ্ধারকামী 

বাক্তির পক্ষে সম।ক্ বিধানে হরি গ্রতিমা স্থাপন করা অবশ্ঠ কর্তবা। অপর ব্যক্তি হ্বারা 
নির্শিত প্রাসাদে হরিকে স্থাপন করিলে অযুতশতকুলসমস্থিত হইয়। বিষুঃলোকে বাঁস করিতে 
পারে। যেব)ক্তি হিমন্দির নিশ্মাণ পূর্বক তাহাতে হরিমুণ্তি স্থাপন করেন, তিনি ধন্ত, 
তিনিই কুলীন এবং তিনিই গিতৃগণের প্রকুত সম্তান। হে দেবর্ধে! শিব, বিচ বা ডান্ষর- 
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শ্ীহয়শীর্ষপঞ্চরাত্রে প্রতিষ্ঠাবিধ্যস্তে | 

যো বিষুং স্থাপর়ে্গেবং সর্ঘদেবনমন্তম্। স্থাপিতং তেন সর্বং সাগজ্জং স্তাববজঙ্গমম্। 

অতীতান্ দশ পূর্নাংশ্চ তখৈবানাগতান্দ+ ! আত্মানং সপবীবারং বিষুলো কং নয়েন বঃ : 

কোটিক্স্মগতং পাপং শল্পকং যদি বা গুরু । তৎ সর্ববং ভন্মাৎ কৃর্যাৎ সংস্থাপা মধুঘাতিনম্ ॥ 

তখৈব ভবিষ্যে ।-_ 

এবং ষঃ কুকতে রাঙ্গন্ প্রতিষ্ঠাং দেবচক্কিণঃ ৷ সর্বপাপবিনিম্মূ্তঃ সর্বভূদণভূষিতঃ | 
বিমানেন বিচিন্তেণ ভ্রিসপুকুঙ্জৈঃ সহ। পুজ্জাং সংগ্রাপ্য মহতীমিক্ত্রলোকাদিযু ক্রমাৎ' 

সবান্ধবং স্বগং পাপা বিষুঠলোকে মহীয়তে ॥ 
নারস্ংহে | 

প্রতিষাং নরদিংহসা ষঃ করোতি যগাবিধি। নিফামে!। নরশীর্দূল দেহবন্ধাৎ প্রমুগাতে। 
সকামে! নরপিংহশ্ত পুরং প্রাপ্য চমোদতে মন্বস্তনারণানেকানি লনধলৌখ্যো বিমুচ্যতে। 

নরসিংহং প্রতিষ্ঠাপ্য যঃ পৃজামাচরেন্নরঃ | তস্য কামাঃ প্রসিধাস্তি পুত্রপৌরাদয়ো ভূবি ॥ 

বিধিবৎ স্থাপয়েদ্যস্ব কারয়িতা! জনার্দনম্। ন জাতু নিরগ্মস্তস্য বিষুরলোকাৎ কথঞ্চন ॥ 

গৌতমীয়ে ।-- 
গোষ্টঠে বা শৈলশৃঙ্গে বা পুণ্যারণো নদীতটে । প্রাসাদে স্থাপয়েং রুঞ্ণং তীর্ঘকোটিফগং লভেৎ। 

কোটিকোটি-মহাঁজ্ঞানাৎ কোঁটিতীর্থপরিভ্রমাং। 

তৎ ফলং লভতে ভক্ত! সংপ্রতিষ্ঠাপ্া কেশবম্ ॥ 

সদ মন্থকোটিজ পাং যং ফলং পুরুষে। লভিং। তৎ ফলং সমবাপ্রোতি স'স্থাপ্য পুরুযোতমম্ ॥ 

কোটিষজ্ঞেন ষং পুণ্যং পৃণ্যারণানিষেবণাৎ। তং ফলং লভতে মণ্যন্তদ্বং সংস্থাস্য কেশবম্॥ 

যাবজন্ম হরে্নামগ্রহণে ঘং ফলং লভেৎ ॥ তৎ ফলং সমবাপ্রোতি সংগ্রাপ্য পুরুষোভ্বমম্ ॥ 

অথ প্রতিষ্ঠাকাল; 

মাংতে 1 

চেত্রে বা ফাস্তনে বাপি সি বা মাধবে তথা । মাঘে ব৷ সর্বদেবানাং প্রতিষ্ঠা শুভদ। ভবেং ॥ 

প্রাপ্য পক্ষং শুভং শুরুমতাঁতে চোততরায়ণে। পঞ্চমী চ দ্বিতীয়! চ তৃতীয়! সপ্তমী তথা। 
দশমী পৌর্মাদী চ তথ। শ্রেষ্। ত্রয়োদশী । আহ্ গ্রতিষ্ঠ! বিধিবং কৃতা বহুফলা ভবেং ॥ 
আযাঢ়ে হে তথ! মুলমৃত্ত াত্রয়মেব চ। জোগীশ্রবণরোহিণ্যঃ পূর্ববভাত্রপদা তথ! । 

হ্তাঙ্িনা রেবতী চ পুহ্য। মগ শরস্তথা। অঙ্রাধা স্বাতী তথ। প্রতিষ্াদিযু শা শদ্যতে | ৯৪. : 

অতীতে চোত্তরায়েণ ইতি মকরসংক্রান্ত বাতীতায়ামিতার্থ: দক্ষিণায়নে প্রতি্ানিযেধাং ॥৯। 
(রহ) এ সা অপ ওত 

ঘেখের মন্দিরে বিষুট প্রতিমা স্থাপন করিলে মহাপুধ্যসঞ্চার হইয়া! থাকে । ৮। হযনীরষপঞ্চরাজে 
প্রতিষ্ঠাবিধির শেষে লিখিত আছে যে, ধিনি সর্ধদেববন্ধা . হরিকে স্থাপন করেন, তৎকরৃ্ক 
স্থাবরজঙ্গমাত্মক সমন্তই স্থাপিত হয়, এবং তিনি অতীত দশ ও ভাবী দশ পুরুষ সহ সপরিবারে 
বিষধর প্রস্থান করেন। কোটিঞন্মে যেকিছু পাপ সফ্িত হইয়াছে, তাহ! তরি বা হল 
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বুধে বৃহস্পতিঃ শুক্রস্ত্রয় এতে শুভাবহাঃ | এভিনিরীক্ষিতং লং নক্ষত্রঞ্ প্রশল্ততে । 

গ্রহতারাবলং লব্ধ গ্রহপুজাং বিধায় চ। নিমিতং শকুনং লন্ধূ। বর্জরিত্বাডতাদিকম্। 
গুতে যোগে শুভে স্থানে ক্ররবিবর্জিতে । লয়ে খক্ষে চ কুব্বীত প্রতিষ্ঠাদিকমুক্তবৎ। 
অয়নে বিষুবে তহ্বৎ ষড়মীতিমুখে তথা । এতেষু স্থাপনং কার্ধাং বিধিদৃগেন কর্ণ! । 

প্রাজাপত্যে তু শয়ন স্বেতে তৃখাপনং তথ! । মুহূর্তে স্থাপনং কৃর্যযাতথা ব্রান্ধ্যে বিচক্ষণ: ॥১০। 

অদ্ভুতং ভূকম্পাদি। আদিশবেন গ্রহণাদি ॥ ১* ॥ ভানৌ উত্তরাশাং দিশং আশ্রিতে। উত্ত- 

হইলেও তরি পতিম!-স্কাপনের ফলে দগ্ধীভূত হইয়া থাকে। ভবিষাপুরাণেও লিখিত আছে 

যে, হেনৃপ! যিনি এইরূপে চক্রপাণি হরির মুষ্তি গ্রতিষ্ঠা করেন, ছিনি নিখিল পাঁতক হইতে 

উত্তীর্ণ ও সর্বালঙ্কারে অলক্কৃত হইয়া বিচিত্র যানে অধিরোহণ পূর্বক একবিংশতিকুল সহ 
ম্হাসম্মীনসহকাবে সবান্ধবে ঈন্দ্রাদিলোকে সুখভে।গ করিয়। পরে হরিধামে পুঙ্গিত হইয়া 

থাকেন। নরসিংহপুতাণে লিখি দ আছে, হে নরসত্তম! যিনি কামনাহীন হইয়! বিপানে নর* 

সিংহমুষ্ি প্রতিষ্ঠা করেন, তাহার দেহবদ্ব-বিমোচন হয়। সকামভাবে প্রতিষ্ঠা করিলে নর* 

সি"হপুবে গিরা বহ্মন্বস্ত্র ম্থখভোগ কঃত মুক্তি প্রাপ্ত হয়। নরসিংহ-প্রতিম! প্রতিষ্ঠা 

করিলে ধনাধামে পুত্র পৌত্রা্দ প্রা্ধিরূপ কামন! নুসম্পন্ন হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি হরি- 
মুঠি নির্শাপ পূর্বক বিপানে স্থাপন করেন, তাহাকে কদাচ হরিধাম হতে পুনরায় ভ্রষ্ট হইতে 

হয় না। গৌতমীয়তান্ত্র লিধিত আছে, গোষ্ঠ গিরিশিখর, পুণানন, নদীতীর ও প্রাসাদ এই 
সমস্ত স্থলে £রিমৃত্ি স্থাপন ক'র:ল কোটিতীর্থের ফল প্রাপ্ত হওয়া ঘায়। কোটি কোট মহাজ্ান 

ও কোটিকোট তীর্থপর্য্যটন দ্বারা যে ফল গ্রা্ধ হইয়া যায়, ভক্তি সহকারে হরিমুণ্তি স্থাপন 
করিলে সেই ফল লাভ হয়। সর্বদা কোটিমন্তরজপ দ্বার যে ফল অর্জিত হয়, পুরুষ প্রবর হরিকে 

স্থাপন করিণে সেই ফল লাভ করিতে পারে । কোটি যজ্ঞানুষ্ঠানে ও পুণ্যকানন-সেবনে যে 

ফল হয়, হরিমুস্তি স্থাপন করিলে তৎফল গ্রাঞ্থ হইতে পারে । আজীবন হরিনাম লইলে যে 

ফল হয়, হরিমুততি স্থাপন করিলে সেই ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। 
অনস্তর গ্রতিষ্ঠাকাল নিক্ষপিত হইতেছে ।-_মতস্তপুরাণে লিখিত আছে, চৈত্র, ফাল্গুন, 

জ্যেষ্ঠ, বৈশাখ ও মাঘ এই সমন্ত মাসে দেবপ্রতি্ঠা করিলে গুভফল প্রাপ্ত হওয়৷ বায়। 

উত্তরায়ণ অতীত হইলে এ দকল মাসে শুরুপক্ষে পঞ্চমী, দ্বিতীয়া, তৃতীয়া, সপ্তমী, দশমী, 

ূর্ণিনা১ও জয়োদনী এই সমস্ত তিথিতে বিধানে প্রতিষ্ঠা করিলে সেই প্রতিষ্ঠা বহুফলদায়িনী 
হয়। পূর্বাষাঢ়া, ও উত্তরাধাঢ়া মূলা, উত্তরফন্তুনী, উত্তর গান্রপদ, ্যোষ্ঠা, শ্রবগা, রোহিণী, 
ূর্ববভাত্ত্রপদ, হস্তা, অশ্বিনী, রেবতী, পুষ্যা, মুগশিরা, অনুরাধা! ও স্বাতী এই সমন্ত নক্ষআ 

্রতিষ্ঠ-কর্মে গ্রশত্ত। ৯1 বুধ, বৃহস্পতি ও শুক্র এই বারওয় প্রতিষ্ঠাকর্দে প্রশত্ত এবং ধে - 

লগ্ন বা নক্ষত্র এই তিন গ্রহ কর্তৃক দৃষ্ট হয়, তাহাও প্রশম্ত জানিবে। গ্রহবল ও তাতাধল . 
গ্রান্ড হইয়! গ্রহপূজা। সমাপনান্তে শুভন্চক নিষিত দেখিয়া অভূতাধি (ুস্পরাি) 
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হাসীর্পঞ্ানে চ।-- 
উত্তরাশাশ্রিতে ভান শুরুপক্ষে স্থরেশ্বর | রা 'আ্রাংশাদৃতে হগপরডিত ] 

শুুস্তাদাং পরিত্যজ্য গ্রতিষঠাং কারয়েঘধঃ॥ মাঘে মাসি ফাল্তুনে বা চৈত্র বৈশাখয়োরপি ॥ 

জৈোষ্ঠে মান্যথবাষাঢ়ে হ্থযোগকরণান্ধিতে। প্রতিপচচ দ্বিতীয়া চ তৃতীয় পঞ্চমী তথা 

সপ্তমী দশমী চৈব হাদী চ ত্রয়োদশী । অষ্টমী পৌর্মানী চ প্রতিষ্ঠায়াং সুশোভনাঃ। 

. গুরুঃ সোমো। বুধঃ গুক্রঃ গ্রতিষায়াং শুভাবহাঃ । মেযো! বুষোহথ মিথুন! কর্ধ টো বৃশ্চিকত্তখা॥ . 

সিংহঃ কন্তা চ মতহং বিজ্ঞেয়াঃ শাস্তিকারকাঃ । উত্তরান্থ তথা মূলে নৌ পুষ্যেংথ শম্যতে ৷ 

বৈণবে চারাধে চ রেবত্যাং রোহিনীযু চ। অন্ঠিন্তামথ চিতরাযাং ভরণ্যাং চ পুনর্বাসৌ ॥ 

প্রতি্ঠাং কারয়েছিঘান্ নক্ষত্রে মৃগনীর্যকে। অয়নে বিষুবে চৈব ষড়শীতিমুখে তথা ॥ 

মিত্রং পরমমিত্রঞ্চ সম্পংক্গেগঞ্চ দাধকমূ। তারাপঞ্চকমেতচচ প্রতি্াযাং প্রীশস্ততে ॥ 

গরং বির কিন্বুপ্নং শীকুনঞ চতুষ্পদম্। বজ্জয়েৎ সুগ্রযত্রেন প্রতিষ্টাযাং স্থরেশ্বর ॥ 

বিছুতস্তমতিগ 3 শূলং পরিঘমেব চ। গণ্তং ব্যাঘাতকং চৈব বৈধৃতং বজ্্রমেব চ॥ 

.-. ব্যতীপাতং হুধণঞ্চ যোগানেতান্ বিবঙ্ছয়েং। ন শন্তং গ্রহণে নিত্যং তথা বৈ দক্ষিণায়নে ॥ 

; জয়েতুহ ুস্থিরে কার্যাংস্থিরাংপে স্থুরসত্তম। কর্র,শ্চোপচয়োপেতে মুহূর্তে শোভনে ভিজ 

 ্ায়ণে ব্বায়ণে সতীত্যর্ঘঃ। কৃ্ণপক্ষেংপি যৌগবাহুল্যে কারে, কিন্ত তত্র ও তত্র রগনেদনী-চতুর্ঘশামাবস্য 

. ত্ত্যাগ করত শুভযোগে, গুভস্থলে, কুরগ্রহরহিত লয়ে ও নক্ষত্র পূর্ববৎ প্রতিষ্ঠা 
করিবে। উত্তরাধণ, দক্ষিণারন, বিযুব সংক্রান্তি ও ষড়শীতি সংক্রান্তি, এই সমন 

কালে বিধিবিহিত নিয়মে স্থাপন কর! কর্তব্য । প্রাজাপত্যে শয়ন, শ্বেতে উ্বাপন 

ওক্্রাঙ্মমূহূর্তে স্থাপন করাই নুধীব্যক্তির কর্ব্য। ১৪। হয়শী্ধপঞ্চরাত্রে লিখিত আছে, 

হে দেবদেব! হে দেবগণবন্ধ্য! ভাস্করদেব উত্তরদিকে থাকিলে শুর্লুগক্গে, 

পক্ষের অয়োদসী, চতুর্দশী ও অমীবদ্যা তিথিতে এবং স্তরুপক্ষের প্রতিপদ বর্জন 

পূর্বক গ্রতিঠা করাই স্থুধীব্যক্তির কর্রবা। মাঘ, ফাল্গুন, চৈত্র, বৈশাখ, জোষ্ঠ 

৪ আযাঢ়মাসে, শুভুযোগ ও শুভকরণে, প্রতিপৎ, দ্বিতীয়া, তৃতীয়া, পঞ্চমী, সপ্তমী, দশমী, 

হাদশী, ত্রয়োদশী, অষ্টমী ও পূর্ণিমা! এই সমস্ত তিথি প্রতিষ্টাকর্ণে গ্রস্ত । গুরু, মোম, বুধ ও 

গুক্র এই সমগ্ত বার গ্রতিটঠাক্রিয়ায় কল্যাণকর । যেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কট, বৃশ্চিক, সিংহ ও 

কপ! এই সমন্ত লয় প্রতিষ্ঠাতে শান্বিগ্রদ। উত্তরায়, মূলা, রৌন্র অর্থাৎ আরা, শরবণা, পুষ্ট 

অনুরাধা, রেবতী, রোহিণী, অশ্বিনী, চিআ, ভরণী, পুর্ব ও মুগশিরা এই সমস্ত নক্ষত্র 

প্রতি প্রশস্ত ॥ উবরারণ, দক্ষিণায়ন, বিষুবসংক্রান্তি এবং মিঅ, পরমমিত, সম্পদ) ক্ষেম ও 

সাধক এই তারাপঞ্চক প্রতিঠাকর্টে প্রশত্ত। হে দেবদেব! গ্রতিষ্ঠাকর্ণে গর, বিষ, 

মি সাকুন ও চতৃত্পর সন্ধে এই লমন্ত করণ এবং বিরত, অতিগও। শুল, পরিঘ, গঞ্জ, 
মা রঃ (ধৃত, ব্যতীগাত-ও হর্যদ এই সমস্ত যোগ পরিত্যাগ করিবে। হে দেবকে. 
রর এ. ৪ রুকিণারদ এডি বারে ্রণত। ছিল গনিত রি পিরিত হব 



সু ত্ীংরিভকিবিলাগঃ। ৯ (১৯) 
মৈত্র বৈরাজসাবিত্র শ্বেতে বা বাঁসবে শিবে। অভিজিস্রোহিণীনা্ এ পন্বসন্তবে ৃ  

গান্র্কে বা স্থাপরীত হিং হ্থরগণার্চিতম্। আদিত্যস্য বলং লব্ধ! ল্নং শুভনিরীক্ষিতম্ ॥ 
চন্ত্রতারাবলং প্রাপ্য স্থাপয়েৎ পুরুযোতমম্। স্থগ্রহে চ ু নক্ষতে চিনিরিলানা 

তবিষ্যে ।-- 

হবো স্থপ্ডে ন কর্তবাং দেবা্াস্থাগনং বুধৈঃ। বা তু বিবুদ্ধে তু হংসে াগুত্তরং গতে ॥ 

সর্ববকামসমৃত্ধযর্থং স্থাপয়েছুত্তরায়ণে ৷ বর্জয়ে সর্বযদ্ধেন মন্ত্রবিদক্ষিণায়নম্॥ 

দেবীপুরাণে । _ 
সিংহ্সংস্থং গুরুং শুক্রং সর্ব্বারভেষু বর্জয়েৎ। প্রারন্ধং ন চ সিধ্যেত মহাতয়করং ভবেৎ ॥ 
ুনরত্রা তৃকলত্াণি হন্তাচ্ছী্ং ন সংশয়ঃ। কাঁরকো ব্রজতে নাশং সন্তান ক্ষীয়তেইচিরাৎ ॥ 
দেবারামভড়াগেধু প্রপোদ্যানগৃছেষু চ। সিংহস্থং মকরস্থং চ গুরুং যত্ন ০ 

অথ ০০০ 

তব্রৈব।_ 
সিদ্ধক্ষেত্রং সরঃ পুণ্যবনং রম্যং নদীতটম্। প্রাসাদে। নির্দিতঃ শক্ত মনোরমগৃহাদি চ॥ 

হয়শীর্ষপঞ্চরাজে ।--. | 
অথ দিডিয়মোপেতং দেবতাস্থাপনং শুভম্। পুরে! দিশি যথ! দেবাঃ স্থাপ্যাঃ শৃণু তখা মম ॥ 

নগরগ্রামমধ্যে তু ত্রদ্ষণঃ স্থানমুত্তমম। আখগুলস্য হুর্যা্য পূর্বেণায়তনং শুভম্। 

্বদিগ্গতং কৃশানোস্ত মাতৃপাঞ্চের দক্ষিণে। ভূতানামালযন্তন্মিন্ ধর্মরাজালয়ঃ শুভঃ ॥ 

চণ্ডিকায়াঃ পিত্ণা ঠৈত্যানাং নৈর্ধতে ভবেৎ। প্রচেতনঃ সমুভ্রস্য নিশ্ক,নাং পশ্চিমে ভবেং॥ 
ফণিনাং চৈব াযব্যা বায়োঃ স্থানস্ত তচ্ছুভম্। যক্ষাধিপন্য স্বন্দস্য উদদীষযং স্থানমূচ্যতে ॥ 

বিষোঃ স্বানং তু সর্বত্র কালভেদেন ভিদ্কতে। নগরা ভিমুখা; সর্ষে স্থাপিতাঃ শুভদা নৃণাম্। 

অজ্ঞানাহা গ্রমাদাঘ। কৃত যদি পরান্মুখাঃ ৷ তদ! শান্তাদিভির্বিহাঙ্গপায়মিমমাচরেৎ ॥ 

ততব্ভৃষণোপেতং তক্রপামুধলক্ষণম্। পুরস্যাভিমুখং ভিতৌ তং দেবং তত্র সংলিখেং॥ 
কিঞ্চ।--দিখিশেষেণ মে স্থানং শৃণু মে স্থরসত্তম। গ্রামমধ্যে্থবারণ্যে নদীনাং সঙ্গমে তথ! 
নগরস্য সমন্তাচ্চ সর্বন্রাহং প্রতিঠিতঃ ৷ তৃক্তিমুকতি প্রদৎ পুংসাং বিশেষং শৃগু চাপরম্ ১১৫. 

এস্যাং প্রশস্তং বিজেয়মাগেষ্যাং পরিবর্জিতম্। যাম্যাং প্রশাস্তয়ে শত্তং নৈর্ধ হ্যাং ভরণং ভবেং॥ 
,অ্রব্যাদীনাং গ্রসিদ্ধার্থং বারুণ্যাং রাজসিন্র়ে। বায়ব্যাং বঙ্জ ঘেদত্বাৎ কৌবের্ধ্যাং গুীবর্ধনম্। 

এশান্তাং যজনং শেষ্টং সর্ববসম্পৎকরং নৃণাম্ ৪ ১২ ॥ : ও 
ব্িদিভাহ ককফেতি॥১১॥ কালভেদেন 00080 াহিনা 

হে বিগ্র! কর্তার উন্নতি হেতু মৈত্র, বৈরাঞ, সাধিত্র, শ্বেত, বামব, নহি নি খু মোর 
সুুর্ধে। তমুহূর্তে কিংবা! গা্ধ্ূহর্তে দেববন্্য হরিফে স্থাপন রা যা ১১১০ 

| শুতলন উপ হইলে এবং চজজ তার! বলবান্ হইলে: ধোন দেবকে 
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রত 36৮৬ অথ প্রতিষ্ঠাধিকারী। 

দেবীপুরাণে | বর্ণাশ্রমবিভাগেন দেবাঃ স্থাপ্যা হি নান্তথা ॥ ১৩.॥ 
কিঞ্চ।-_ : চাতুর্বরৈত্যথা বিষ গ্রতিষ্ঠাপাঃ হুখার্ধিভিঃ ॥ ১৪ । 

_ ব্রাশ্রমবিভাগেনৈব দেবাঃ স্থাপ্যাঃ ৷ কেনচিত্বপেন কেনচিদাশ্রমাদিন! চ ক শ্িদ্ধেব: স্থাপাঃ, 
ন চ সর্বেরেব সর্ব ইত্যর্থ; ॥ ১৩ ॥ শ্রীবিষুত্ত সর্বরেব স্থাপা ইত্যাহ চাতুর্বরৈরিতি ॥ ১৪ ॥. 
ছলে. শুভগ্রহের ও শুভ নক্ষত্রের উদয়ে অধিবাঁন কর্তব্য । ভবিষ্যপুরাণে লিখিত আছে, শ্রীহরির 
শয়নকালে দেব প্রতিমা স্থাপন করিতে নাই । ভগবানের উত্থানে ওসুর্ধয উত্তরদিগ্গত হইলে 
( উত্তরায়ণে ) স্থাপন করা কর্তব্য। মন্ত্রবিদ্ বাক্তি সর্বকাম-সমৃদ্ধযর্থ উত্তরায়ণে প্রতিমা স্থাপন 
করিবেন। দক্ষিগায়ন যত্রনহকারে ত্যাজ্য । দেবীপুরাণে লিখিত আছে, সকল কার্য্যের প্রথমেই 
সিংহস্থ শুক্র ত্াগ করিতে হয়। কেননা, তৎকালে কার্ধে প্রবৃত্ত হইলে কর নিক্ষন ও. 
মহাভয়াবহ হয় এবং পুত্র, ভ্রাতা ও ভার্ধয।৷ বিনাশ পায়; কর্তা কালগ্রাসে নিপতিত হয় ও : 
আত সন্ততিক্ষর হয় সন্দেহ নাই। গুরু সিংহস্থ ব! মকরস্থ থাকিলে দেবতা, আরাম, 
তড়াগ, প্রপা, উদ্যান ও গৃহার্দি-প্রতিষ্ঠাকর্খে সধত্বে তাহাকে পরিত্যাগ করিবে। অতঃপর 
প্রতিষ্ঠার স্থান কথিত হইতেছে।-_উক্ত দেবীপুরাণেই লিখিত আছে যে, সিদ্ধিক্ষে্র, সরোবর, 

পুপ্যোদ্যান ও মনোহর নদীকৃল এই সমস্ত স্থলে স্বীয় নামর্থা অন্থসারে প্রাদাদ বা মনোহর গৃহ 
প্রভৃতি প্রস্তত করিতে হয়। হয়শীর্ষপঞ্চরাত্রে লিখিত আছে, ষথাবিহিত দিকে ও যথানিয়মে 
দ্নেবতা স্থাপন করিলে মঙ্গললাভ হয় ; প্রথমতঃ যে দিকে দেবত। স্থাপন কর্তব্য,তাহা৷ বর্ণন করি, 
অবধান কর। ব্রন্াকে স্থাপন করিতে হইলে নগর ও গ্রামমধ্যেই তীয় উত্তম স্থান জানিবে। ইন 
ও দূর্ধ্যকে স্থাপনার্থে পূর্বদিকে গৃহ নির্মাণ করিলে তাহা মঙ্গল প্র হয়।'বহ্ির জন্ত বহিকোণে 
এবং মাতুগণের জন্ত, ভূত সকলের জন্য ও ধর্মরাজের জন্ত দক্ষিণদিকে গৃহ নিন্দাণ শুভকর। 
নৈধ তকোণে চণ্ডিকা, পিতৃগণ ও দৈত্যগণের; পশ্চিমে বরুণ, সমুদ্র ও নদীনমূহের জন্ত ) 
টয়ুকোণে ফণী ও বায়ুর এবং উত্তরদিকে যক্ষাধিপ কুবের ও কার্তিকের স্থাপনার্থ গৃহ নির্মীণ 
প্রশত্ত। বিষ্ণ-স্থাপনার্থ সকলদিকেই গৃহ করিতে পারে ; কিন্তু সময়ভেদে ভিন্নভিন্নপ্রকার 
ছইয়! খাকে। দেবগণকে নগরাভিমুখে স্থাপন করিলে যানবগণের কল্যাণলাভ হইরা৷ থাকে । 
গন্জানে ব ্রমাদনিবন্ধন অন্দিমুখে স্থাপন করিলে স্থধী ব্যক্তি শাস্্রা্ছগারে ( বক্ষ্যমাণরপ ). 
টপার বিধান করিধেন। যে দেবতার যে প্রকার বর্ণ, যন্রপ বিভূষণ, যেপ্রকার অস্ত্র ও দ্র 
চপ, তজ্প করিয়। পুরাতিমুখ করত ভিত্তিতে অঙ্কন করিতে হয়। আরও ভগবানের উদ্ভি 
গাছে যে হে দেবঞ্জেঞ্ ! ছিবিশেষে আমার স্থাপনের যেরূপ উপযুক্ত স্থান হইতে পারে, তাহ। 
মনকিরি, অবধান কর। গ্রাম, অরণ্যে, নদীসঙ্গমে, নগরের লম্তদিকে ও সর্বত্রই : 
০৫ রিষ্িত করিতে পারে! জানি উত্তপ্রকারে গ্রতিঠিত হইলে ভূক্তি-মুকিগ্রদ হই. 
রা পির বিশেষ আছে, তাহাও আবধান কর। পূরবাধিকে ্ রতিঠ করাই প্রশস্ত) 

টার যয নাই। সাভামগ। শাতি নার হক্িণদিকে স্থাপন করিবে। বৈধ ভি. 
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অথ স্থাগক। দিলক্ষণণ মুর্তিপানাং লক্ষণঞ্চ। 

তটত্রব। - . | এ 
পঞ্চরাতার্ঘকুপলো! মন্রন্্াধার কঃ স্থাপনে সর্বদা শত্ডো ব্রহ্ষচারী চ শাস্তিযুক্॥ ১৫॥ 
অন্তথ! কলহোদেগং কুর্যযান্নিত্যং মহাভয়মূ। যজমানে নৃপে রাষ্ট্রে স্থাপকে চ নিযাগে &. 

মাৎস্যে।--. 

_ অতঃ পরং গ্রবক্ষ্যামি মৃদ্তিপানাং তু শক্ষণম্। স্থাপকস্য সমাসেন লক্ষণং শৃগুত বিজাঃ। ॥. 

. সর্বাবন্ববসম্পূর্ণো বেদমন্ত্রবিশারদঃ। পুরাণবেত্। তৰজো! দত্তলোভবিবজ্দিতঃ ॥ 
রুষ্চারবরে দেশে য উৎপন্ন: শুভাকৃতিঃ। শৌচাচারপরো নিত্যং পাষগুকুলনিম্গ্হঃ ॥ 

সম শত চ মিত্রে চ ব্রন্েপেন্ত্রহরপ্রিয়ঃ। উহাপোহার্থতত্বজো বাস্তশান্ত্স্য পারগঃ ॥ 
রি আচার্ধ্যস্ত ভবেন্নিত্যং সর্বধোষবিবর্জিতঃ ॥ ১৭ 

টিিনিনিনী কুলীন। খজবন্তথ| | দ্বাত্রিংশৎ যোড়শীথাপি অক্টো বা জতিপারগাঃ। 

জ্যে্ঠ-মধ্য-কনিষ্ান্ত মুর্তিপাঃ পরিকীর্তিতা; ॥ 

- তন্ত্রম অচুষ্ঠানগ্রকারঃ ॥ ১৫ ॥  স্থাপকে প্রতিষ্ঠাচাধ্যে নিরাগমে শীন্্রানভিজে সতি। এতচ্চ 

অন্যথেত্য্য বিবরণম্। যন! যজমানাদিযু তাদৃশে স্থাপকে চ কলহাদিমহাভয়ং কুর্ধযাদিত্যর্থ: ॥ 
'কুষঃ কষ্চসারস্তস্য চারশ্চরণং তেন বরে ॥ ১৭ ॥ কুলজঃ পিতৃমাতৃকুলঘয়স্য প্রলয়ং মরণং 

কোণে স্থাপন করিলে সেই প্রতিম! ভয়াবহ হয়; ব্রব্যসিদ্ধযথ ও রাজালাভার্থ পশ্চিমে স্থাপনই, 

গ্রশস্ত। বায,কোণ সঘত্বে পরিত্যাজ্য । উত্তরদিকে স্থাপন করিলে পু্িলাভ হয়। ঈশান 
কোণে ঘজন শ্রেষ্ট ও উহা সর্বসম্পৎপ্রদ হয়। ১২। | 

অন্তর প্রতিষ্ঠার অধিকারী নিক্ূপন হইতেছে ।-_দেবীপুরাণে লিখিত আছে, বর্ণাশ্রম- 
বিভাগাল্গসারে দেব প্রতিম। স্থাপন করিতে হয়? তাহার অন্তথাচরণ করিতে নাই। ১৩। আরও 

লিখিত আছে যে, স্থখকামী হই ব্রাহ্ষণাদি চতুর্বধ্ণই বিঞুপ্রতিমা স্থাপন করিতে পারে । ১৪: 

. অতঃপর স্থাপকািলক্ষণ ও মূর্তিরক্ষকাদিলক্ষণ কথিত হইতেছে ।--উক্ত পুরাণেই. লিখিত 
'স্বাছে, পঞ্চরাহার্থবেতা, মন্তরত্থজ, শাস্তিমান্, বরঙ্গচ।রী ব্যক্তিই দেবগ্রতিম। স্থাপনের উপযুদ্ধ 
পাত্র। ১৫। উহার বিপরীত হইলে ষঞ্জমান, নৃপতি, রাজ্য ও শান্ত্রানভিজ্ঞ আচাধ্য সকলের. 

পক্ষেই কলহ,উদ্বেগ ও নিত্য মহাভয় সংঘটিত হয়। মৎদ্যপুরাণে লিখিত আছে, ৫হ 

বিপ্রগণ ! এক্ষণে ুর্তিরক্ষক ও স্থাপকগণের লক্ষণ সংক্ষেপে বর্ণন করি, অবধান কর. 1. : 

সর্ঝাঙ-সংপূর্ণ, বেদম, পুরাপবিদ্, তন্ববিশারদ ও দস্তলোভরহিত হইবেন। যে স্থানে 
কুষ্ণসার মগ বিচরণ করে তাদশ স্থানে ধাহার উত্তৰ, ধাহার আকার: শুতার্শন, যিনি লহ 

শৌচাচারবান্, পাষগুমংসর্গাদিতে নিষ্পহ, শক্র মতে সমদর্শী, বরা মিযুঃ ও শিব হাহা 
ক্ষন স্থলে কোম মন তবর্ণের রে ( উচ্থকরণ ) ও. অপোহ (রণ ভাগ), করিতে রা 
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শ্ীহয়দর্বপঞ্চযাতে চ।-- | 
 কর্তমচ্ছতি হঃ পুণ্যং মম দৃত্তি প্রতিষ্ঠা । অন্ধেষণীয়নাচারধ্যত্তেন পক্ষণসংযুতঃ |... 
নংশুদ্বরদ্ষযোনিস্ত গ্রলয়োৎপতিসংস্থিতম্। যো বেত্তি কুলজে। ধীমানাচার্্যত্বং হি সোহ্থতি ॥ 

সম্মতঃ সর্ববর্ণানাং পঞ্চরাজেবিশারদঃ॥ ক্রোধলোভবিনির্ধ,ক্ো। মাৎসর্যযদোষবঞ্জিতঃ8 

ক্ষয়াপন্মাররহিতঃ কৃষ্ঠরেগবিবর্জিতঃ | অন্যনানতিরিক্তাঙ্গে। যুবা লক্ষণলক্ষিতঃ ॥ 
অনন্তদেবতাভজ; শৃন্রান্পরিবন্ডিতঃ |. ব্রাহ্মণানামসাঁভে তু ক্ষত্রিয়ো বৈশ্যশূ্রয়োঃ ॥ 
কতরিয়াপামলাভে তু বৈশ্ঠঃ শুড্ন্ত কল্লিত:। কদাচিদপি শৃত্রত্ত্ নৈবাচার্ধ/্বমহ্তি 8:১৮ ॥ . 
সং ব্র্ঘচ্ধ্যং ককারাইকবঙ্জিতম্। গুরু কুবর্ধীত সততমুপবানরতে রতম্। 

খজুত্বভাবং মধুরন্মিতপূর্ববাভিভাবিণম্ ॥ ১৪৯ ॥ 

কিঞ।-- | 

সর্বত্র ব্যতিরিক্তস্ত দাত্বানং বেত্তি যে! দ্বিজঃ। : সর্বলক্ষণহীনোৎপি স গুরুর্ণার সংশরঃ। 
অপি পাপসমাচারঃ সর্বলক্ষণবঙ্জিতঃ | দেশিকঃ স তৃ বিজেয়ঃ সংসারার্ণবতারকঃ ॥ ২* ॥ 

পঞ্চরা অপ্রবুদ্ধপ্ত সিদ্ধান্তার্থস্য তত্ববিং। নর্বলক্ষণভীনোইপি আচার্ধ্যঃ স বিশিষ্যতে। 

যস্য বিফো। পর! ভক্তির্বথা বিফো। তধ। গুরৌ। স এব স্থাপকে। জেয়ঃ সত্যমেতত্থদামি তে ॥২১ 
উৎপত্তিং জন্স সংস্থিতিঞ্চ জীবনং যে! বেতি অন্যথ! কুলাচারাদিদোষপ্রসক্তেঃ ॥ ১৮। . ককারা-. 

টরকঞ্চ কুচী কুনখী কুণ্ডঃ কাকত্বরঃ ্লীবঃ কাতরঃ ক্রোধনঃ কুৎলিত ইতি হ্বয়মেবাভিব্যঞিত- 
ব্যম্॥ ১৯॥ অধুনা স্থাপকদ্য লক্ষণবিশেষমাহ সর্বজেতি চতুভিঃ। বাতিরিজং দেহাদি- 

ভিন্নম। সর্বৈরৃতৈর্লক্ষণৈহ্ীনোইপি ॥২*॥ পঞ্চরাত্রে শানে প্রবৃদ্ধঃ অভিজঃ ॥ ২১ £. 

শ্রুতিবিশারদ হইবেন। মৃূর্তিরক্ষক ছাত্রিংশৎসংখ/ হইদে উত্তম, যৌড়শ মধ্যম ও অষ্টপংখ্য 

অধম বলিয়! পরিকীর্তিত। হয়শীর্ষপঞ্চরাত্রে ভগবানের উক্তি আছে যে, ধিনি মধীয় মূর্থি 
প্রতিষ্ঠা করিয়। পুণ্য অর্জানে বাসনা করেন, লক্ষণযুক্ত আগার্ধ্য অনুসন্ধান কর! তাহার কর্তব্য। 
বিনি বিপ্রকুলে উৎপন্ন, ধাহার পিতৃ মাতৃকুল বিশুদ্ধ, হিনি প্রলয় উৎপত্তি ও স্থিতিবিষয়ে . 
জ্ঞানযান্। সেই ধীমান্ ব্যক্তিই আচার্ধাপদের উপঘু্ধ। পঞ্চরাজশান্পে বাহার আড়িজুতা 
আছে, ধিনি ক্রোধ লোভ ও মাৎসর্ধযদোষ-হীন, তিনি সর্বঘবর্ণের মধোই প্রশত্ত। ক্ষয়রোগী, 
অপদ্াযরোদী ( স্থদীরোগী ) ও কুষ্ঠরোগী পরিত্যাজা ; আচার্যের উপযুক্ত নছে। যে ব্যক্ধি. 

অধিকাজ ব| হীনাজ নহেন, ধিনি যুবা, স্ুলক্ষণবিশিষ্ট, হরিভক্ত ও শুজজারত্যাগী, 'ভিনিউ 
'আচাধ্যপদের উপযুক্ত। যদি এরূপ লক্ষণবিশিষ্ট ছিজাতির অগ্রান্ঠি ঘটে, তাহ! হইলে ক্ষ, 
বৈ, ও শুকরের আচার্্পদে গ্রতিঠিত হইবেন। ক্ষজিয়ের. অভাব হইলে. শুদ্ের জাচার্বা 
িষেন $ কিন্ত পূ কদাচ আচার্ধ্ের উপযুক্ত নহে । ১৮। যিনি গৃহী, দ্ধত্ধযবান্, উপবাস": 
উপুর বয়লন্বভাব, বাক্প্ররোগের পূর্বে ধাহার বামনদৌ্ধাস্যে বিরাজিত ও মনোহর ঘুষ. 
পানি তি নারে হেন, ভিনিই গুরুর (উপর (১৯।.. আরখ জি 



১১৮২ জীত্রীহরিভক্তিবিলাসঃ4 [১৯শবিলাসঃ।: 

কিঞচ।-__যেন তন্তেণ প্রারৰা! প্রতি গুরুণা ভবেৎ। ততন্থপারগাঃ শস্ত। মূর্তিপাশ্ছিন্মংশয়াঃ ॥ 
ষড়ক্ষবিহ্য: সর্ব মনত্রাঙ্ষণপারগাঃ | এবছিধৈর্বৈফবৈস্ত প্রতিঠামারভেদাগুরঃ ॥ ২২ ॥ : 

অথ স্বাপকত্বে বর্জনীয়াঃ | 

তত্রৈব ৪৫ £ সৌরে! নৈঠিবশ্চ নগ্ঃ সম্করঞোশুচিঃ। বৃদ্ধ: কুৎসিততুনতির্ধো মহাপাতকচিক্িতঃ। 
কু্ঠী চ কুনধী শ্বিত্রী নিীবী ঘর্ষরন্বরঃ| অর্ধদী গাগুবী ব্যঙ্গী গর্বিতে বধিরম্তথ ॥ 
তন্ত্রবিঘ্বেষকশ্চৈব পরপ্রে।হরতস্তথ। | কুণ্ডঃ কাকন্বরঃ ক্লীবঃ কাতরঃ ক্রোধনস্তথ! । 

পুনভূণচ হ্বয়ভূপ্চ গোলকো। নাস্তিকত্তখা। জড়োহতিগোরঃ খল্লীটো হীনান্গঃ দ্থুল এব চ ॥ | 
অতিকৃষ্কোহবৃণঃ পাপী কশো হুম্বোহলসম্তথা। ব্যাপয্নোইসংস্কৃতশ্চৈব উদ্ধিগ্নো দীন এব চ॥ 

ত্রতোপবাসহীনশ্চ বৃষলীপতিরেব চ। পণারঙোপজীবী চ পণ্যস্ত্রীপারদারিকঃ ॥ 

আচার্ধ্যপুত্রকাদীনাং বিঘ্বষ্টা পরসেবকঃ | ভোজকঃ সেবকশ্চৈব ব্যসনী পিশুনী গদী ॥ 

অতিরোগী ভিষক্ চৈর সাহসী সময়চযতঃ| হিজাতিগুরুদেবানাং নিন্দকঃ পাপকস্তথা 
পিঙ্গাক্ষে ধূত্রবর্ণাক্ষে। বিড়ালাক্ষস্তঘৈব চ। মৎসরী গণ্ডমালী চ বকবৃত্তিরতন্তথ। ॥ 

উপায়দেশহীনশ্চ ককৃখটঃ কুৎসিতব্রতঃ | নির্দয়শ্চৈব নিঃসতে! নৈপুণ্াপরিবর্জিতঃ | 

গ্রতিষ্ঠাতন্ত্রকিঞ্চিজ জ্ঞোইবেদবেদাঙ্গপারগঃ ॥ ২৩॥ 

মুত্তিপানাং লক্ষ বক্ষণমাহ যেনেতি দ্বাভাম্। বড়গ্গেযু বিদুষঃ বিদ্বাংসঃ | ব্রাহ্মণং বেদ্ভাগ 
বিশেষঃ ॥ ২২ ॥ 

উত্তলক্ষণাচাধ্যালাভে তদন্তবরণেইপি শৈবাদয়োইবশ্তং বর্জা। ইত্যাহ শৈব ইত্যাদিনা 

দেশিক ইতান্তেন। ্ষিতরংশ্বেতকুষ্ঠং তথ্ান্। নিীষী নিচীবনগীলঃ | অর্ববদং মাংসগ্রস্থিরপো রোগ- 
রিশেষস্তদ্বান্। গাগুবশ্চ'গলরোগবিশেষঃ তথ্বান্। অমৃতে ভর্তরি জারজঃ কুুঃ। পুনভৃ? স্বিরূঢা, 
স্ত্রী, অন্তর তৎব্থতো জেয়ঃ। স্বয়ভূঃ কানীনঃ। মতে ভর্তরি জারজে! গোলকঃ। খল্লীটঃ কেশরহিত- 

গুরুপদের যোগ্য সন্দেহ নাই ; তিনি পাপাচারবান্ ও পর্বলক্ষণহীন হইলেও গুরু বলিয়া 
জ্ঞাতব্য; তিনি সংসারপাশ হইতে পরিক্রাণ করিতে সমর্থ। ২০। যিনি পঞ্চরাত্রশাস্্র বিদিত: 

আছেন ও যিনি সিদ্ধান্তার্থবিশারদ, তিনি সর্বলক্ষণহীন হইলেও আঁার্ষ্যের উপযুক্ত । হরির, 

প্রতি বাহার গরম ভক্তি বিদ্যমান এবং গুরুর প্রতি যাহার বিষুতুল্য ভক্তি থাকে, আমি সত। 

বলিতেছি, তিনিই প্রকৃত প্রতিষ্ঠাকারক বলিয়! গণ্য । ২১। আরও লিখিত আছে, গুরুদেব. 
যে তন্ত্র ধার! গ্রতিষ্ঠা করিবেন, মুর্তিরক্ষকগণও সেই তন্ত্রে বিশারদ, সংশয়-বঙ্জিত বড়ন্ববেত্তা 

এবং মন্ত্রভাগ ও ত্রান্ষণভাগে বিচক্ষণ হইবেন। আচার্য ঈদৃশ বৈফববর্ সহ মিলি হই- 

যাই গ্রতিষ্ঠ। আরভ্ভ করিবেন । ২২। নর 

- অনস্তর স্থাপকত্ব সন্বদ্ধে পরিত্যাজ্য বিবৃত হইতেছে - ক্রশধপঞ্চরাজে লিখিত ৪ রর 
শৈব, সৌর, নৈঠ্ঠিক, নগ্ন, সন্করজ, অপবিত্র, বৃদ্ধ, কুংসিতাকার, হাপাগচিকে চিহ্নিত, হু রি 



১৯শ বিলালঃ।.] জীপ্লীহরিভক্তিবিলানঃ | ১১৮৩ 

বঙ্ছমীত প্রযত্বেন সর্ঘজমপি নাস্ত্রিকম্ ॥ ২৪ ॥ 

পরবাকাপ্রমাণজে। ব্রাঙ্মণে! বেদপারগঃ॥ রপ্রিতঃ পশ্পান্ত্রেণ নাচধ্যেত স দেশিকঃ ॥ 
. বন্ধেতৈর্ববর্জিতৈবিষ্ণোঃস্থাপনংক্রিয়তে কচিৎ। অপাধকং ভূক্তিমুক্তোনিক্ষলং তন সংশয়; ॥২৫ 

রঃ অথ বিভিিটিতিলিত প্রতিষ্ঠানাচরণে দৌধঃ। 

তব্রৈব ।-- * 

নাভিষেকং তু: কু্যাৎ গ্রতিষ্ঠালৌভমোহিতঃ। স ধাতি নরকং ঘোরৎ সহশিষোর্ন সংশয়: ॥২৬ 
মন্তকমধ্যঃ ৷ ব্যাপর আপরগ্রস্তঃ | তোঞ্জকঃ দেবাল্রভোজী। সেবকঃ অন্পমাজরার্থদেবসেবাপরঃ। 

গদী সদ! রোগযুকতঃ, তত্রাপ্যতিরোগী । উপায়ে! নিজবৃত্তিঃ ত্বদেশশ্চ তাভ্যাং হীনঃ । প্রতিষ্ঠা 

তত্ত্রন্ত কিঞিদেব ন চসামগ্রং জানাতীহি তথ|।। ন বেদবেদাঙ্গানাং পারগন্তেযামপি 

কিঞ্িদেব জানাতীত্যর্থঃ ॥২৩॥ নান্তিকং পাষগ্ডিনং ॥ ২৪ ॥ পরেষাং বাক্যন্য প্রমাণানি 

প্রামাণ্যাপাদাকানি বচনাদীনি জানাতীতি তথা । তাদৃশোহপি বেদপারগোহপি অধীতবেদচতু- 

ইয়োহপি পশ্ুশান্ত্রেদ পাষগুশান্ত্েণ রঞ্জিতো। যঃ স আচার্ষে। ন ক্রিয়েত। যদ্ব। পরবাক্যষেব 

নাআ্ববাক্যমজ্ঞতয়! গ্রমাণং জানাতীতি তথ! সঃ| যতঃ অবেদপারগঃ বেদার্থানভিজঃ অনধীত 

বেদো বা। অতঃ পশুশাস্ত্েণ রঞ্জিত; । অন্যৎ সমানং ॥ ২৫॥ | 

প্রতিষ্ঠা শ্বয়ং পৌরোহিত্যাদিবিদঘখ! ইত্যাদ্দিকূপা লোকে খ্যাতিন্তস্যাং লোভঃ ৷ যথা 
প্রতি্াকপ্ম্ণি অধিক প্রাপ্ধী যো পোভভ্তেন মোহিতঃ সন্। অভিষেকপ্রদানাং প্রতিষ্ঠা 

শসা পাপ ও লজ 

পবজ্রোহপরায়ণ, জারজ, কাকবং স্বরবিশিষ্ট, নপুংসক, কাতর, রোষপরায়ণ, পুন ( ছইখার 
বিবাহিত! নারীর পুত স্বয়স্ত, ( কানীন » গোলক (বিধবানত ), নাস্তিক, জড়, অতিগোর, 
খ্লীট ( টাকরোগী ), হীনাঙ্গ, স্থূল, অতীব কঞ্চবর্ণ নির্র্ণ, পাতকী, কৃশ, 
হুন্বদেহ, অল, বিপন্ন, অসংস্কৃত, উদ্দিপ্ন, দীন, ব্রতোপবাসবর্জি ত, বুষলীপতি, পণ্যরঙ্গোপজীবী 
(ব্যবসায় বারা ও নৃত্যগীতাদি দ্বারা যে-জীবিকা ধারণ করে), পণ্যন্ত্রীপারদারিক, আচারধ্যপুত্র 

গ্রভৃতির ঘেষ্টা, পরসেবাকারী, দেবাগ্নভোজী, - অগ্নগাভার্থ দেবসেবক, ব্যসনপরাঞণ, পিশুনী 
(পরঘোষন্চক ), গর্দী ( নিত্যরোগী ), অতিরুগ্ন, চিকিৎসক, সাহসী, সময়চ্যুত ( নিয়মব্জি তি) 

বিপ্র-গুরু-দেব-নিন্দক, পাপিষ্ঠ, পিঙ্গল-নেত্র, ধূত্রবর্ণনেত্রবিশিষ্ট। মাজ্জারক্ষ, মৎসরী, 
গণ্ুমালারোগী, বকবৃত্তিপরারনণ (স্বার্থপরারণ ), নিজবৃত্তিহীন, ম্বদেশহীন, ককৃথট ( ক্রুর) 
কুৎসিতব্রতধারী, দয়াহীন, নিঃসত্ব, নৈপুণ্যহীন, প্রতিষ্ঠামন্ত্রে কিয়দংশ জ্ঞাতা, এবং ষে বেদ- 

বেদাগ্গধর্ণী নহে, তাদৃশ নাস্তিক ব্যক্তি সর্বজ্ঞ হইলেও আচার্য পরিত্যাজ্য । ২৩--২৪। 

গরোজবাক্যের প্রমাণজ ও অধীতবেদ ব্রাহ্দণ যদি পাবশু-শান্ত্রে অনুরাগী হন, তাহা হইলে 
তিদিও আচার্ধাপদের উপযুক্ত নহেন। যে সকল বর্জনীয় ব্যক্তির উল্লেখ হইল, উহাদের : 
বারা বিষু। স্থাপিত হইলে সেই স্থাপন দ্বার! টরার হয় না, প্রতিষ্ঠা বিফল হর 
গাতার নাহি। ২1 



উঠি 4 শ্ীপ্ীহরিভক্তিবিলাসঃ। [১৯শ বিলাস 5: 

ইর্মানীমচলাযাস্ম প্রীমূর্তে: গ্রাথিলিখাতে। প্রতিষঠাবিধিরাকষ্য শান্ত: সাধুযন্মতঃ॥ ২৭। 
রি ৯. আধ স্থিরুস্তিপ্রতিষ্ঠারসঃ | এ 

ুঙ্গাতঃ শুরুতত্ঃ লন্ কতকত্ঃ শুতক্ষণে। তিথ্এক্ষদনেবতে বিস্বেশ্বরং মাতৃস্চ পৃজয়েৎ ॥ রর 
্য তত্র যোড়শ মাতরঃ। | 

গৌরী পলা শী মেধা সাবিত্রী বিশ জয়॥ দেবমেনা স্বধা স্বাহ। মাতরেো! লোকমাতরঃ &' 
ধৃতিঃ পুিশ্চ তৃষ্টিশ্চ শাস্তিঃ ত্বকুলদেবতে ॥ ইতি ॥ ২৮॥ 

অথাচার্যযাদিবরণম্। | 
বৃদ্ধিশ্রাদ্ধং ততঃ কৃ বিধিবদ্রৃণুয়াঘূধঃ | আঁচাধ্যং মধুপর্কাদিদানেনাথ সমর্চয়েৎ॥ ২৯॥ 
এবং ব্রহ্ষচতুফঞ্চ তথ। হোত়চতু্টয়ম্। দ্বারজাপি-চতুফধ পঞ্চমং গর্জাপিনম্। 
তথা মুর্তিধরং চৈকং পুরাণস্ততিপাঠকম্। সর্ববান্ সংপৃজ্য পুণ্যাহং স্বস্তযান্েতৈস্ব বাচয়েৎ ॥ ৩৩৫ 
যোন কুধ্যাৎ ॥ ২৬ প্রতিঠ| চ শ্রীমূর্ণেশ্চলাচলত্বভেদেন দ্বিধা ।  তত্রেদারীমচনায়াঃ 
প্রতিষ্ঠাবিধি্বিস্তরেণ লিখাতে প্রািতি। অচলা-প্রতিষ্ায়া মুখ্যত্বাৎ তন্তা বিধিজ্ঞানেন 
টলায়! অপি প্রায়ঃ গ্রতিঠঠাবিধি-বিজ্ঞানাচ্চ। শান্ত্তঃ পুরাণাগমাদিভ্য আরুষ্য তত্তদচনানি 
ক্রমেণৈকত্র সংগৃহা। সাধূনাং লশ্মত ইতি সাংপ্রদায়িকতত্তৎপদ্ধতিকারপিষ্টগণ-সম্মত্যৈব 
লিখ্যত ইত্যর্থঃ ॥ ২৭ ॥ | 

কত্যানি কৃত্যানি নিত্যকর্াণি যেন সঃ। তিথিং [খাক্ষঞচ নক্ষত্রঞ্চ তয়োর্দেবতে। পৃজনঞচ 
গ্রণবাদিনমোইভ্তৈশতুর্থ্যন্তৈনমমৈরক্ষতগন্ধপুষ্পাদিদ্ব্ৈশ্চ। প্রশ্নোগঃ ও গৌধ্্যে নম 
ইত্যাদি ॥ ২৮ 

বৃদ্ধিশ্রান্ধং নান্দীশ্রাদ্ধং, তচ্চ প্রতিষ্ঠাঙ্গং ৷ বিধিবদ্দিতি অমুকগোজঃ অমুকনাঁমাহং অমুকগ্রোত্র- 
মসুকনামানং ত্বাং ভগবন্তক্তিকামো৷ ভগবনুমুপ্িপ্রতিষ্ঠার্থমাচার্যযত্বেন বৃুপে। স চ বুতোইম্বীতি 
প্রন্নয়াদিতি। এবমাদিবিধিযুক্তং যং স্তাংৎ। আদিশব্বাৎ যথাশক্কি বন্তরালস্কারাদি। অথ 

যেব্যক্তি ষ্জমাননকাশে অধিক লাভের আশায় লুন্ধ হইয়া! প্রতিষ্ঠা না করে, সশিষ্য তাহাকে 
ভীষণ নরকে নিপতিত হইতে হয় সন্দেহ নাই। ২৬। অধুন! পুরাণ, আগম গরতৃতি শাস্ 
হইতে সংগ্রহপূর্ববক পূর্বোক্ত সাধূজনসন্মত অচলাসৃক্তির প্রতিষ্ঠাবিধি বর্ণিত হইতেছে । ২৭। 

্থিরমূর্তি-প্রতিষ্ঠারসভ্।-_ প্রথমতঃ কতঙ্নান. হইয়া! শুক্লান্ঘর পরিধান ও নিত্যক্কত্যা্জি “ 
সমাপন পূর্বক শুতক্ষণে তিথিনক্ষত্রাধিষঠাত্রী দেবতা, বিক্েশ্বর গণপতি ও মাতৃগণের 
অঙ্চন্য করিবে। | 

তন্মধ্যে যোড়শ মাতৃগণের নাম কথিত হুইতেছে।_-লৌরী, পদ্মা, শচী, মেধা, সাবিত্রী, . 
বিজয়া, জরা, দেবেনা, স্বধা, ্বাহা, ধৃতি, পুটি, তুটি, শাস্তি, আত্মদেবত! ও কৃলদেবত1, ' 
ফোড়শ-মাতৃকা যথাক্রমে এইরপে কীর্ডিত হইয়াছেন। ২৮। বি 

তৎপরে আচার্ধাদিবরণ-নুধীব্যক্তি বৃদধিশ্রান্ধ করি! আচাধ্যকে বরণপূর্বাক মঃুপর্টাদি 
বান হার! পুজ1 করিবেন। ২৯। এইগ্রকায়ে রন্ধা চারিজন, হোড। চারি ৮ কিলাপক 



১৯ বিলাসঃ।] শ্রীশ্াহরিভক্তিবিলাপঃ | - . ১১৮৫ 
অথ মণ্গা দনির্দ।ণম্। 

: মিতং ফোড়শভিহ্তৈ: কিংবা দবাদশভিশ্চ তৈ:। দশভির্ব! প্রকুব্বাত মগ্ডপং সমল রহ 
সগ্ুধানযঙ্থুরোপে 5ং নদীতৃদ্বানুকাচি তম্। তোরণাধিঘুতং দিবাং শঙ্ঘভের্ধযাদিনানিতমূ॥ ৩১ ॥ 

“ তথা চ ভবিষ্যে 1 

:'. গ্াসাদাক়্াতিদূরে তু কুর্ধান্নগুপমগ্রত:। দশদ্বাদশহস্তং বা পরিক্ষিপ্তং সমস্ততঃ ॥ *২॥ 
চতুর্ভিস্তোরণৈযুক্তং পুষ্পদামাভিশোভিতম্। প্লক্ষোড়-স্বরমন্খর্খ৭টং পূর্ববাদদি তঃ ক্রমাং। 
হস্তং প্রবেশয়েডুমৌ দৃশ্তং হম্তচতুঠ্য়ম্॥ সুপণিপ্তং সুদংমুষ্টং চতুদ্বীরেণ সংযুতম্ । 
স্থগিলন্তোপরি ক্ষিপ্তং সমস্তাছুপশোভিতম্। নদীতীরমৃদা! যুক্তং বালুকায়াঞ্চ কািতম্ ॥ ৩৩ 

বরণানস্তরং মধুপর্কারিদানেনৈব কিংব। পাস্থার্যাচষনীযাদিভিঃ সম্যগঞ্চিয়েৎ ॥ ২৯৪ এবং 
লিখিত গ্রকা:রণ বন্ধাদীংশ্চ বৃণুযাৎ। এইতরাচার্ধযাৰিভিস্ত পুণ্যাহং স্বস্তযাদিকঞ্চ বাচয়েং ॥ ৩০। 

কিংবেত্যার্িবিকল্পশ্চ শক্যানুদারে" প্রাসাদ প্রদেশান্থমারেণ বা। তক্চ শ্রীহয়শীর্ষপঞ্চরাত্র- 
বচনতে। ব্যক্তং ভাঁব। যস্তপি দশাঞ্হস্তং হীনং তু মধ্য দ্বাদশষেড়শং। বিংশহস্তং 

চতুর্বিংশমুভতমন্তে।দি তং দ্বিঞ্েত হয়শীর্ষপঞ্চর।ত্রোক্তং তথাপি ভবিষ/পুরাণান্তনূদারেধ 

শিষ্টাচারতঃ সাধুপন্কতিকারবর্গসন্মত্। লিখিতং মিতং ষোড়শভিরিত্যাদি। এবমন্তত্রাপযগ্রে 
বোদ্ধব্যং। সম্যগলক্কতং পুষ্পদামবিত'নপল্পবা দভিভূর্ঘিতং । তদ্ধিশেষপ্য ভবিষ্যপুরাণাদি- 

বচনতোহগ্রে ব্যক্তো ভাবী ॥ ২১॥ ম্বলিখিভার্থং প্রমাণয়ন্ ভবিষ/পুরাণ।দিবচনানি সংগৃহ্থাতি 

প্রাসাদাদিত্যাদি। এবমগ্রেইপি সর্ঘত্র জ্েপ্নং। অগ্রতঃ পূর্ববদিশি আদৌ ঝ। সমস্ততঃ সর্ববতঃ 
পরিক্ষিপ্তং ॥ ৩২ ॥ চতুস্তোরণা:্যবাহ প্রক্ষেত। প্লিক্ষা্দিকং তত়ুমিমধ্যে হস্তশাত্রং প্রবেশয়েৎ। 

উপরি চ হস্তচতুষ্ট়ং দৃশ্তং কুরধ্যাদিত্যর্থ:। পুনঃ প্রস্ততং মণ্পমেব বিশিনট্টি সথপলিপ্রমিতি 
সার্ধেন। স্পলিপ্ত ইত্যাদি সপ্তম্যন্তপাঠে চ স্থগিলস্তাপরি ইত বিশেষণানি 

সপ্তম্যত্তানি। ক্ষিপ্তং ভ্যন্তং বিনিশ্মিতমিতার্থঃ। স্থগিনেযু পরিক্ষিপ্ত ইতি বা 

চারি জন, গ$জাপক চারিকন, মূর্ভিধর একজন ও পুর,পাধ্যায়ী একজন, ইহাদ্িগের অর্চনা 
করত তীহাদিগেরই ঘার। পুণযাহ ৪ ন্বস্তিবাচন করাইবে। ৩০। 

.তংপরে মগ্ডপনিষ্বাণ ।--মগুপটী যোড়ণ, দ্বাদশ, বা দশ€স্ত প্রমাণ করিয়া অলঙ্কারে 
... স্থশোভিত করবে। & মণ্ডপে সপ্তধান্তাঙ্থুর স্থাপন করিবে এবং উহার তোরণাদি নদী- 

মবত্তিক! ও বালুকা-ব্যাঞ্ত হইবে। মগুপে অতুত্তম শঙ্খ ভেরী প্রভৃতির শব্ধ হইতে থাকিবে। 
৩১। এই ভবিষাপুরাণে নিখিত আছে যে, প্রাসাদের নাতিদূরে মণ্ডপের পূর্বদিকে বা 
চতুদ্ধিকে দশ দশ বা দ্বাদশ ত্য স্থান পরিত্যাগ বরিবে অর্থাং চারিদিকে এ প্রমাণ স্থান 
শৃপ্ঠ রাখতে হয়। ৩২। এ মণ্ডপে চারিটী তোরণ থাকিবে ও কুহুমমে সুশোভিত হইবে। 

উহার পূরব্বাদি চতুদ্দিকে যথাক্রমে প্রক্ষ (পাকুড়), উড়ম্বর, অশ্বখ ও বট এই বৃক্ষচতুয়ের 
চ্ুর্লিধ কা এক এক হস্ত প্রমাণ ভূগর্ভে প্রোথিত করিবে। একাষ্ঠ ভূমির উপর 
চারি হু, বহিত্ব্ত থাকিবে! এই: মঞ্জণ -উৎকৃটটরূপে উপলিগু, উত্তমন্কগে হুম্ন্দিত ও 
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১১৮১ শ্রী হীহরিভক্তিবিলা সঃ । [ ১৯শ বিলাস: । 

মাৎস্কে ।-- 

প্রাসাদস্তো হরে বাপি পূর্বে বা যণ্ডপো ভবেং। হস্তান্ যোড়শ কুব্বান দশ ঘাদশ বা! পুনঃ । 

মধ্যে বেদিকয! যুক্তঃ পরিক্ষিপ্তঃ সমস্ততঃ ৷ সপ্ত পঞ্চ চতুর্ববাপি করান্ কুব্বীত বেদিকাম্। 
চতুর্ভিস্তোরণৈরু'ক্তো মণ্ডপঃ স্যাচ্চতুন্যুব: ॥ ৩৪ ॥ 

পক্ষ: দ্বারং ভবেং পূর্ববং যাম্যশৌডুম্বরং ভবেৎ। পশ্চাদশ্বখঘটতঃ নৈয়গ্রোধং তথোত্তরম্ ॥ : 
ভূমে। হস্ত গ্রবিষ্ট'নি চত্র্স্তানি চোচ্ছ,য়ে। শোভনং ভূতগং ত্র লিগ্ুঞ্চ গোময়াভন! । 

বস্্রৈন্যানাবিধৈস্তদ্বৎ পুম্পপল্পবশোতিতম্ ॥ 
শ্রীহযণীর্ষপঞ্চরাত্রে চ।-- 
গ্রাসাদং বেষ্ঘ্িত্ব। তু কুর্ধ্যাদ্গুপ্ততরৎ বুধঃ। কৃত্ব! গুপ্ং ততঃ পম্চাদাগমগুপমারভেং ॥ 

গর্ভন্ত্রং তু নিঃলার্য; গ্রাসাদস্যাগ্রতে। গুরু কৃত! ভূমিং তু নিঃশগ্যাং মগ্ডপং সুত্রয়েততঃ | 

হীনস্ত মণ্ডপঃ কার্যে হীনে ত্বায়তনে সদ1। উত্তম তৃত্তমঃ কাধ্যে। মধ্যমে মধ্যমস্তথ! ॥ 
দশ।্হস্তং হীনং তু মধ্যং দ্বাদশ-যোড়শম্। বিংশহস্তং চতুর্ববিশমুত্তমস্যো ভ্তমং দ্বিজ ॥ 

চতুহস্তাদিমানানাং প্রাসাদানাং যথাক্রমম্। মগুপানষ্ হস্তাদীন্ কল্পয়েছেদবৃদ্ধিতঃ | 
সমবৃত্তং চতুদ্বারং চতুত্তোরণভূষিতুম্॥। বিচিত্রস্তস্তবিস্তালং রচনাচরিতং শুভম্। 

ধূপনির্গমনোপেশং মগ্ুডপং কারয়েছুধঃ ॥ 

পাঠঃ। ততশ্স্থপ্ডিলে কারিতমিত্যর্থ: ॥ ৩০ ॥ চতুর খণ্তুদ্বার:॥ ৩৪ ॥ বেদবৃদ্ধিতঃ চতুহত্তবৃদ্ধি- 

দ্বারচতুষ্টয়-খিশিষ্ট হইবে । উহা! স্থগ্ডিলের উপরিভাগে সর্বথ। উপশোভিত, নদী- 
মৃত্তিকাযুক্ত ও বালুকা-সমদ্বিত হইবে। ৩৩। মংস্তপুরাণে লিখিত আছে, মণ্ডপ, 

প্রাসাদের উত্তরে বা পূর্বভাগে করা কর্তব্য । উহার পরমাণ ষোড়শ, দশ ব! ঘ্।দশ হত্ত 

হইবে। উহ] বেদীসমস্থি ত ও সমস্তাৎ পরিক্ষেপ্ত হইবে। বেদী সপ্ত, পঞ্চ বা চতুহস্ত গ্রমাণ 
করিবে। মগ্তপের চারিটি তোরণ ও চারিট দ্বার হইবে। ৩৪। প্রক্ষকাষ্ঠের দ্বার পূর্বদিকে, 
উড্ভুম্বর কাষ্ঠের ঘ্বার দক্ষেণদিকে, অশ্ব ঝাঁষ্ঠের বার পশ্চিমদিকে,এবং বট কাষ্টের ছার উত্তরদিকে 
করিবে। প্রতিত্বারের কাষ্ঠ একহস্ত প্রমাণ ভূগর্ভে প্রোথিত থাকিবে এবং উহা চারি চারি 
হস্ত উন্নত হইবে। ভূমিতল গোময়জলে উপলিপ্চ, স্থশে।ভিত এবং নানাবিধ বস্ত্র ও পুষ্প-পল্পবে 

স্থশোভিত হইবে। হয়শীর্ষপঞ্চরাত্রে লিখিত আছে, ঝেষ্টনা'দ ছার! বেষ্টন পূর্বক গ্রাসাদকে পু 
করাই বিচক্ষণের কর্তব্য । এ প্রকারে গুপ্ত কিয়! তপরে যাগম গপ নির্মাণে প্রবৃত্ত হইবে। 

আচাধ্য গর্ভস্থ নিঃলারণ পূর্ব্বক প্রাসাদের সম্মুখক্ষেত্রকে নিঃশল্য (অস্থিরহিত) করত মণ্ডপের 

সজ্পাত করিবেন। ন্যুন আয়তনে নিকৃষ্ট ষণ্ডপ, (বিশাল ) আয়তনে উত্তম ও মধ্যবিধ 

আয়তনে মধ্যম মণ্ডপ করিতে হয়। হে বিপ্র! দ্শহস্ত বা অষ্টহন্ড প্রমাণ হইলেই তাহা হীন, 
হাদশ বা ষোড়শ হত্ত পরিমিত হইলে মধ্যম, এবং বিংশতি বা! চতুর্বংশতি হস্ত হইলেই ভাহ! 
উত্তমমণ্ডপ বলিয়া পরিগণিত । চতুর্হন্তাদি পরিমিতি গ্রাসাদসমূহের ক্রমান্বয়ে বেদবৃদ্ধি (চডুহস্ত 
বৃদ্ধি) ক্রমে অষ্টহতাদি মণ্ডপ করিতে হয় অর্থাৎ প্রাসাদ অষ্টহত্ত হইলে মধপ ীদশহত্ত' এবং . 



১৯শ বিলীসঃ |] ্রীহরিভক্তিবিলাঁঃ | ১১৮৭ 
কিঞ্চ তব্রৈব ।_ 

মণ্ডপৎ মণডয়েদা্রশাখাভিস্ত সমন্তত:। বিমলেন বিতানেন প তাকাভিশ্চ ভূষয়েৎ॥ ৩৫ ॥ 
দর্পপৈশ্চামরৈর্ঘটঃ স্তস্তান্ বন্সৈর্বর্হ্ষয়েৎ। কলনৈর্ঘ্টি কাতিষ্চ সাঁধারৈগ কৈস্তথা ॥ 
মণ্ডপং ভূষয়িত্বৈবং জাহ্বীবালুকাং শুভাম্। বাহ্দেশেষু বিকিরেৎ পঞ্চগব্যেন প্রোক্ষয়ে॥ 

কিঞ্চ।-- 

অশ্বখোড়ুম্বরে চৈব স্যগ্রোধঃ প্রক্ষ এব চ। ঠোরণার্থেষু কথিতাঃ পূর্ববাদিযু যথাক্রমম্ ॥ 

একহস্তং খনেতুমৌ চতুহস্তং তথোস্থয়ে। দ্িহস্তান্তরমন্যোন্তং তোরণং সংগ্রকল্পয়েৎ। 
তির্ধ্যক ফপ্নকমানং স্যাৎ স্তস্তানামর্ধমানত:। শৈলাঃ পৃথিবীমন্ত্রেণ স্থাপ্যাঃ পুজ্যান্ত তোরণাঃ। 

বৃতং ব! চতুরঅ্রং ঝ দ্বিষট্কাষ্ঠাঙ্গুলং তু ঝ। ষট্চতুর্বাঙ্গুগ কাধ্যং তোরণং নিরব্ররণং ভবেৎ ॥৬৭ ॥ 

তোরণন্তস্তমূলেযু কলসান্ মঙ্গলান্কুরান্। প্রদদ্য। ু পরিষ্টাতত, কু্য চ্ক্রং সুদর্শনম্। 
কলসং বর্ধমানং বা বস্থভাগেন কল্পয়েৎ ॥ ৩৮ ॥ 

কিঞ। _ 

নবেন চিত্রবর্ণেন বিতানং কারয়েৎ শুভম্। অথবা শুক্লবর্ণেন মধো জলজভূষিতম্ ॥ 

উত্তমাধমমধ্যাং তু প্রমাণং চাদ্য কীর্যতে । মণ্ুপন্য প্রমাণন্ত জোষ্টং তসা বিতানকমূ। 

মধ্যমং বেদিকা মাত্রং কনিষ্ঠং ম্গুলপ্য তু ॥ ৩৯॥ 
সত শসা শস্পাসাসপিসপোশাসপ তপ্ত 

ক্রমেণ শষ্টহন্তে প্রাসাদে দ্বাদশহস্তম গুপং দ্বাদশহস্তে চ যোড়ইশস্তম্ ইত্যেবং কর্যেদি ার্থ; ॥ ৩৫ ॥ 

ঘট্টৈঃ বুহদঘণ্টাভিঃ। ঘন্টিকাভিঃ স্বল্পঘ'টাভি ॥ ৩৬ ॥ দ্ষিট ছবাদশ.কাষ্ঠা দশ বা বেনে 
অন্গুনানি যন্য তৎ। ষট্ চত্বারি ব| অঙ্গুলানি যস্য তৎ। বঝাশবব্যধানেনাপি সমাপার্দিকমার্ধং | 
বিকল্পশ্চ পৃর্বোক্তমগ্ুপমানাপেক্ষয় ॥ ৩৭ ॥ উপরিষ্টাৎ তোরণোপারি তত্তৎ গ্রদঙ্গাৎ। বর্ধমানং 

প্রাসাদ ছাদশহস্ত হইলে ষণ্ডপ যোড়শহস্তপরিমিত হইবে ' এই প্রকারে কল্পনা করিতে হয় 

মণ্ডপ সমবৃত্ত, চতুদ্বারবিশিঃ, তোরণচতুষ্টয়ে অলঙ্কৃত, বিচিত্র স্তস্তযুক্ত, টন 

স্থশোভিত ও ধুষনির্গমনপথবিশিষ্ক হইবে। উতক্তগ্রস্থে আরও লিখিত আছে, মণ্ডপের 
সমস্তাৎ আর্রশাথ। দ্বার! ম্ডিত করিতে হয় এবং পরিষ্কৃত ন্ত্রতপ ও পতাকা দ্বারা সমলদ্কত 

করিবে । ৩৫ ॥ স্তস্ভ গুলি দর্পণ, চামর, বৃহংঘণ্ট|, ও বস্ত্র বারা অলঙ্কত হইবে । মগুপটীকে 
কলদ, ক্ষুদ্রঘণ্টা, ও সাধার গণ্ড.ক ঘার। সুশোভিত করিয়া তাহার বহির্তাগে বিশুদ্ধ গঙ্জাবালুক] 

ও পঞ্চগব্য দ্বারা প্রোক্ষণ করিতে হয়। আরও লিখিত আছে, পূর্বেই বল! হইয়াছে যে, 

_ পূর্ববাদি চারিদিকে অশ্ব, উড়ুম্বর, বট ও প্লক্ষের কাষ্ঠময় তোরণ বিরাজ কাঁরবে এবং 

উহার একহস্ত তৃগর্ভে প্রোথিত থাকিবে। বিশেষত: চতুংপ্ উন্নত ও পরম্পর ছইধস্ত দূরে 
তৌরণ কল্পনা করিতে হয় ফলকের (প্রস্তরের পরিমাণ স্তভ গুলির অর্ধ এবং উহ! বক্রভাবাপরন 

, হুইবে। পৃথীমন্্রে শৈলস্বাপন ও তোরণার্চন। করিবে। তোরণগুলি শুর্লাম্বরে আবৃত, কুশকিপ্রফ- 
সমদ্বিত কুন্ুমমালায় পরিবেহিত হইবে। “৬। তোরণগুলি গোলাকার, চতুষ্কোণ, ঘাদশানুল 

হা ইশকুল: ও-নিশ্ছিত করিতে হয়।$৭। তোরণের স্তনতমূলে, মঙ্গলাদুএসমরিত 



১১৮৮ শ্ীস্রীহরিভভ্ভিবিলাসঃ | | ১৯শ বিলাস? 

অথ অত্র বেদ্যাদিনির্্দাগস্। 

তগ্মগুপস্য মধ তু বেদীং হস্তোচ্ছিতাং সমাম্। পঞ্চহস্তমিতাং দিব্যাং চতুরত্রাং প্রক্পয়েখ ৪০ 

এশান্াং হস্ত মাত্রাঞ্চ গ্রহবেদীং সমাচরেৎ। তথা কুণ্ডচতৃষ্ষঞ্চ বেদ্যাঃ গ্রাচ্যাদি-দক্ষু হি॥ 
চ্চ হস্তমিতং যোনিবন্ত1ঢাং সত্রিমেখণম্। চহরশ্রা্ধশীতাংগুবর্ত,লাজার ত ক্রমাৎ ॥ 

দীক্ষাবিখো পুরালেখি কুগুলক্ষণমত্র তু ' চতু্দি্ষ ত্যজেছ্েদীম্ুলানি ত্রয়োদশ ॥ 
আচার্য্যকুণ্ং কুর্যযাচ্চ গ্রহবেদ্যাস্ব দক্ষিণে । হস্তমাত্রাবটং তচ্চ চতুরম্ং সথলক্ষণম্ ॥ ৪১7. 

'তথা চ তত্রৈব।-__ 
ত্রিভাগেনার্ধভাগেন কুরধ্যা্েদীং স্থশোভনাম্। হস্তমাত্রোচ্ছিতা কার্য মধ্যে সম্যথ্যবস্থিতা। ॥ 
কিঞ্চ।-_. : 

চতুক্ষোণং ভবেৎ কুপু পূর্ববস্যাং দিশি সর্বদা । অর্দচন্্রং ভবেদধাম্যাং বারুণ্যাং বর্ত,লং ভবেং। 

পন্মাভমুত্তরে ভাগে কুপ্তং স্যাৎ দ্বিজসত্বম ॥ ইতি ॥৪২ ॥ 
০৯ ৯ ০ পে শপ শপ সপ সত 

বট! । বন্থভাগেন তোরণন্তাষ্টমাংশেন ॥ ৩৮ ॥ বিমলেন বিতানেন ইত্যুন্ত₹, তদেব বিশিনষ্টি 
নবেনেতি সাদ্ধিদবাহ্যাং । বস্্েপেতি শেষঃ ॥ ৩৪ ॥ 

সমাং পার্ীদাবেকরূপাং॥ ৪*॥ ক্রমাদিতি এাচ্যাং চতুরত্রং, দক্ষিণন্তামর্দচজ্জরীকারং। 

পশ্চিমায়াং বর্ত,লং, উদ্দীচাাঞ্চ পল্মাকারমিত্যর্থঃ। অত্র গুতিষ্ঠাবিধৌ তু চতুর্দি্ুত্রয়োদশা- 

স্বলানি বেদীং পরিত্যজেং, তাবং গ্রদেশং বেদ্যা: পরিতস্তাক্ত। কুপানি কুরধযাদিত্যর্থ,॥ তথ 
চ মাৎস্তে। বেদীভিত্তিং পরিত্যজ্য ভ্রয়োদশভিরঙ্গুলৈরিতি ॥ ৪১ ॥ হি মণ্ডপন্ত 
তৃতীয়াংশেন অর্থভাগেন বা পরিমিতাং ॥ ৪২ ॥ : 

কুস্ত এবং উপরিভাগে হুদরশনচ্ত স্থাপন কর্তব্য । কুম্ত বা ঘট ৃ ্ উহ! তোরণের 

অষ্টমাংশগ্রমাণ করিতে হয়। ৩৮। আরও লিখিত আছে, বিচিত্রবর্ণ নবধসনে চগ্্রাতপ 

করিবে অথব। শুরু বর্ণ বন্তদ্বারা ওস্তত করিয়া মধ্যভা:গ পদ্ম অঙ্কন পূর্ব্বক সুশোভিত 

করিবে। চন্দ্াতপের উত্তম, মধ্যম ও অধমভে:দ পঙিমাণভেদ বলিতেছি। মগ্তপগ্রমাথ 

হইলেই তাহা। উত্তম, বেদী প্রমাণ হলে , মধ্যম এবং মণডলপ্রমাণ হইলে তাগা অধম  যলিয়] 

গণিত | ৩৯। 
তৎপরে মণ্ডপমধ্যে বেদি প্রভৃতি নিন্ধাণ।-মগুপের মধ্যে পঞ্চহস্তপ্রমাণ ধস বেদী 

নির্ধাথ করিবে ॥ উহা! একহস্ত উচ্চ, চতুষ্পার্থ্বে সমান ও চতুরত্র হইবে ।৪*। উহার 
ঈশানদিগ.ভাগ্গে একহস্তপরিমিত গ্রহবেদী ও তাহার পূর্বাদি চারিদিকে চারিটী কুণড করিতে 
হয়। উক্ত কুণ্ডের পরিমাণ একহত্ত হইবে এবং উহা যোনিমুখাকার, মেখলাত্রয়ান্থিত, চতুর, 

অর্থচন্ত্রবৎ, বৃত্ত ও যথাক্রমে পল্মাকার হইবে। ইতিপূর্বে দীক্ষাবিধিতে- কুওরক্ষণ বিবৃত 

হইয়াছে, কিন্ত এখানে চারিদিকে ত্রয়োদশান্থুনলী বেদী বজ্জন করিতে হয়। গ্রহবেদীর দক্ষিণ- 

দিকে আচার্্যকুপ্ প্রস্তুত করিতে হয়। উদ্কা কোণচতুষ্টরসম্পন্, সুলক্ষণে লক্ষিত ও হস্্িত 
গর্ভবিশিষ্ট হইবে। ৪১। উক্ত গ্রন্থেই লিখিত আছে যে, বেদী মণ্ডগের তৃতীয়াংশ খা.আর্ধংশ 

চ] 
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অথ কুস্তস্থাপনন্ । 

যজমানঃ সপত্বীকঃ পুত্রপৌত্রসমন্থিতঃ ' খত্বিগভিঃ সহিত: পণ্চাদ্দারেণ গ্রবিশেতততঃ॥ ৪৩। 
স্যসেতসা চতুদবর্যৃ দো ঘ। কুস্তৌ যবেপরি। জলপূর্ণে স্বর্ণগতৌ পল্লবাদিযুতো৷ শুভৌ ॥ ৪৪ । 
তথ! চ মাৎস্যে।-_ 
ক&ৈবং মগ্ডপং পূর্ণং চতুঘণরেষু বি্ুনেৎ । অব্রণান্ বলপানষ্টো জলকাঞ্চনগর্ভিতান্। 

.চুতগঞ্নবচংচ্ছন্নান্ সিতবস্্যুগান্থিতান্। শ্রকৃচন্দনফলোপেডান্ চন্মনোদকপুরিতান্॥ 

ভবিষ্যে।-- 
অকাঙ্লান্ কলসানষ্টো চতুগ্গরেষু স্থাপয়ে। হস্ত কাঞ্চনসংযুগ্তণন্ ফনপুশ্পৈরলক্বতান্্। 
অহতৈষু'গলৈর্ববসৈগ্রীবায়াং তু নিবেশিতৈঃ | চন্দনাগুরুতোয়েন পরযিত্ব। যথাক্রমম্ 88৫। 
কিঞচ হয়শীর্ষপঞ্চরাজে | 

শাতকুভময়ান্ কুর্ধযাৎ রাজতান্ শুরুজানথ। জলাঢ়কগ্রপূরাংশ্চ লোহজান্ কারম়েদ্ঢান্॥ 

মৃন্ময়ান্ কলদান্ বাপি পক্কবিস্বোপমান্ শুভান্। অষ্টত্রিংশাধিকশতপলপূর্ণা-স্ত মৃন্য়ান্॥ 

আরকঙ্তান্ স্ষোটর(হতান্ কাণমও্ডবর্জতান্। -আহত্য বলসান্ বগ্ধপূততোয়েন পৃরয়েৎ। 
সহিরণ্যান্ বসতযগণবন্ধকণ্ঠাক্লিবেশয়েৎ ॥ ৪৬ ॥ 

* ততো ফজমান: পত্র্যাদিসহিত: পশ্চিমগারেণ | তং মগ্ডপং  প্রবিশেহ ॥ ৪ ৪৩ ॥ ০ 

গুরুব1।- তন্ত মণ্ডপন্ত ॥ ৪৪ ॥ অকালান্ কৃষ্ণবর্ণেতরান্। অহতৈনবৈঃ॥ ৪৫ ॥ ত্বথেতি 

বিষল্পে। শুরুজান, স্ফোটরহিতান্, নিশ্ছিদ্রান্ কালেন শ্তামেন মগুলেন বিন্দুন আবর্তন ৰ বক 

বর্জিতান্।॥ ৪৬॥ 

পরিমাণে তস্বতত করত  স্থশোভিত করিবে। ইহার উচ্চত। একহস্ত এবং উহ! মধ্যস্থলে 

ব্যবস্থিত হইবে। আরও লিখিত আছে, হে বিপ্রশরেষ্ঠ ! কু পূর্বদিকে চতুফোণ, দক্ষিণে 
অর্ধাচন্ত্র, পশ্চিমে গোলাকার ও উত্তবদ্ধিকে পন্মম্দৃশ কিতে হয়। ৪২। 

অনন্তর কুত্তস্থাপন। - তৎপরে যজমান সহধশ্মিণী ও পুত্রপৌন্রসংযুক্ত হইস়। টির নি 

সহিত পশ্চিমন্ধা4 দিয়া মণ্ডপে প্রবিষ্ট হঃবেন। ৪। মণ্ডপের চতুত্বারে যবের উপর 

সলিলপূর্ণ, হবর্ণগঞ্ড গল্প খানি-সমস্িত, ছুই ছুষ্টটী শত্যুত্বম কুস্ত পন করিতে হয় ৪৪। মত" 

পুরাণেও লিখিত আছে, এই প্রকারে মণ্ডপ নির্মাণ পৃ্ঘক ঘ্বার-চতুষ্য়ে সজল, কাঞ্চনগর্ড, 
অখণ্ড কুস্তাইক স্থাপন করিবে। এ সমস্ত ঝুস্ত আত্মপল্পবে আবৃত, শুক্লান্বরঘ্ধয়ে আচ্ছাদিত, 

মাল্যচন্দনফলযুক্ত ও সচন্দন »লিলে পূর্ণ হইবে। ভবিষ্যপুরাণে লিখিত মাছে, চারিদিকে 
চতুত্বারে যে আটটা কুন্ত স্থাপন করিবে, তাহার বরণ কঞ্চ না হয়, তত্তিয অন্ত যে ফোন বর্ণ 
হতে পারে। এ সমস্ত কুস্ত স্বর্ণগর্ত ও ফলকুদ্থমে সুশোভিত :হইবে। উহাদের গ্রীরার 
নহ বসনঘ্বয় দিয়! চন্দনাগুরুপংযুক্ত সলিলে ক্রমান্থয়ে পু করিতে হয়।৪৫। আরও হয়শীর্ঘ- 

পঞ্চরাজে লিখিত: আছে, চতুম্ধারে কাঞ্চনময়, রৌপ]ময়, তাতময়, লৌহময়, হদৃঢ়, *ক- 
পরিমিত (চারিপ্রস্থ জল ধরে ঈদৃশ) কু্তচতুষ্টয়, কিংবা পকবি্বসৃশ মনোহর, লোহিতব্্, 

০ 



১১৯৩ ভ্ীপ্লীহরিভক্তিবিলাসঃ। [১৯ বিলাস। 

অধ ম্বানমওগাদিনিদ্বাণম, | 

কুধাহুত্তরতন্তম্মাধিবাসনমপ্ূপাৎ। চতুহস্তং চতুত্বঁরকোণং স্বপনম গুপম্॥ 
তত্রেষ্টকাভিঃ প্কাতিঃ ঘিত্রিহস্তাঞ্চ বেদিকামূ্। বিদধাডুভলং বাথ সকলং বালুকাময়ম্॥৪৭ 

তথা চ ভবিযো।-_ 

এবং স্থশোভনং কৃত! মণ্ডপং তু স্থতোরণম্। তন্যৈবোত্তরপার্থে চ কর্বব্য সানমগ্ডগঃ। 
স্থশোভনং তু কর্তব্যং স্থগিলং বালুকাময়মূ্ ॥ 

মাংস্যে। - 

এবং সতোরণং কৃত্বা অধিবাসনমগ্ডপমূ। তগ্াপ্যত্তরতঃ কুধ্যাং ্বানম গুপমুত্তমমূ। 

তদর্ধেন ত্রিভাগেণ চতুর্ভাগেণ বা পুনঃ ॥ ৪৮। 

হয়নীর্ষপঞ্চরাত্রে।__ 
স্নানার্থং কলসা্থঝ স্নানব্রব্যর্থম্ব চ॥ জলনিরগমনোপেতমর্দেন সানমগ্ুপমূ। 

এশান্যাং কলসার্থঞ তন্মাদ্বক্ষিণগোচরে। পূর্বন্তাং মণুপং কুর্ধযাদঘাগন্রব্যার্থমায়তম্ "৪৯ 

চত্বারি স্বারা'ণ কোণাশ্চ যয তং অথব| সানমগ্ডপস্ত ভূতলং সকলমেব বানুকাময়ং 

বিদধ্যাৎ | যদ্যপি ভবিষ্যমত্ভুপুরাণম়োধ্বজপতকাধিরোহ্ণানস্তরমেব জানমগ্পনিশ্দীণমের 
লিখিতং, তথাপি হয়শীর্ষপঞ্চরাত্রোক্তান্থসারেণ নিশ্মাণ প্রস্েইম্মিন লিখিতং ॥ ৪+॥ তস্য 

৬ধিবাসমগুপন্ত অর্ধেন তৃতীয়েন বা চতুর্থেন বা! পরিমতং ॥ ৪৮॥ ম্নানাণমেকং, জানকল- 
সার্থং চৈকমেবং ম গুপত্রয়্ং কুধ্য।ং তদেব বিবিচযাহ জলেতি সার্ধেন। স্নানভ্বব্যমেব যাগন্রব্য 
স্নানস্তৈবাত্র গ্রাধান্তাৎ | ৪৯ 

ক্ষোটিশন্, কালমগুলরাইিত এবং অষ্টত্িংশদধিক শতপল জল ধরিতে পারে ঈদৃণ মৃত্তিকাময় চারি 

কুস্ত আনয়ন করছ স্থ'পন করিবে। এসকল কুস্ত কাঞ্চনগর্ড।, জলপুর্ণ ও গলদেশে বন্ধ 
দ্বার! নিবন্ধ হইবে। ৪৬। 

অনন্তর গ্গানম গুপাদি-নিম্মীণ গ্রুরণ কথিত হইতেছে। -অধিবাসনযণ্ডপের উত্তর দিকে 

গ্বানমণ্ডপ করিতে হয়। উঠ চতুহণ্ত, দ্বারচতুইয়ে শোভিত ও চতুষ্কোণ হইবে। এ শ্নান- 
মণ্ডপে পক ইষ্টক ধার! ছুই হম্ত বা তিনহঘ্ত প্রমিত বেদিকা প্রস্তত করিতে হয়। কিংবা 
দ্ানমগ্ডগের ভূমিতলের সমস্ত স্থানই সিকতাময় কররবে। ৪৭। ভবিষ্যপুযা:ণ লিখিত আছে, 
এইকপে দিব্য তোরণযুক্ত, মনোহর মণ্ডপ করিয়৷ তদুত্বরে দানমণ্ডপ £স্তত করত তত 
সি মনোহর সিকতাময় করিবে। মংশ্তপুধাণে লিখিত আছে, এইকপে দিবাতোরণ- 

বিশিষ্ট অধিযামনমণ্গ প্রস্তুত করত তাহার অর্ধাংশ তৃতীয়া শ বা চতুর্থাংশ পরিমাণে সান 
মণ্ডপ প্রস্তুত করা কর্তবা। ৪৮। হয়শীর্ষপঞ্চরাত্রে লিখিত আছে যে, স্ানার্থ,কুস্তস্থাপনার্ঘ 
ও ক্মানভ্রবা রক্ষণার্থ এক একটী মণ্ডপ প্রস্তত করিবে এবং তদর্াংশ এমাণে জঙগ প্রণালীবু্ত 

মণ্ডপ করিতে হয়। কুত্তস্থাপনার্থ ঈশানকোণে মণ্ডল করিবে? স্থ'রাং দক্ষিণদদিকের 
পূর্বাংশে যাগন্তব্য স্থাপনার্ঘ বিস্তৃত মণ্ডগ কর! কর্তব্য । ৪৯। ই 



১৯শ বিলাস: । ] শীীহরিভক্তিবিলাসঃ। ১১৯১ 
অথ ধ্বজপতাকাস্বাগনষ্। 

অথ বাদ্যাদিভিদিব্যৈ্ব্বিচিতৈর্্গলম্বনৈঃ | কৃহা মহোৎসবং স্তস্তেৎ পতাক! বিধিবদৃগুরু: ॥ 

অথ তন্বিশেষঃ। 

ভবিষো ।-- 

পূর্বণেস্বায়ুধাকারামাগ্নেযামগ্নিসন্লি গম্। কন্ণাঞ্চেব তু যাম্যায়াং নৈঝত্যাং তু তখৈব চ॥ 

ইন্্রগোপনিভাকারাং বারুণ্যাং চৈব দাপয্েং। শিরীষ এপ প্রতিমাং বান্ব্যাং বিিবেশয়েছ॥ 
কৌবেরধযাং পীতবর্ণাং তু এশান্তাং পাগু,র৷ ভবেৎ॥ 

মাতশ্তে । _ 

ধ্বজাদিরোণণং কাধ ম গুপন্ত সমস্ততঃ ৷ ধ্বঞ্জাৎ্চ লোকপলানাং সর্বদিক্ক নিবেশয়েং। 

পতাকা ললদাকার। মধ্যে স্তান্মগুপ্ত তু ॥ ২০ ॥ 

হয়শীর্ষপঞ্চরাতে ।__ 

পঞ্চহন্ত গ্রমাণং তু ধবজং কুর্যযাদ্বিচক্ষণং | €বপুল্যং চান্ত কুব্বাত ষোড়শাঙ্থুলসন্মি তম্॥ 

সধহস্তোচ্ছিতং চান্য দণুং কুষ্যাৎ স্থরোত্বম। সগ্তহস্তান্ততে৷ দীর্ঘ। বিস্তৃত। দ্বাদশানু লা; ॥ 

দিপঞ্চহস্তদণ্ডেযু পতাকান্ত নিবেপয়েখ। বাহদেশে মণ্তপস্য তোরণাভ্যন্তরে তথা ॥ 

অষ্টৌ ধ্বজা; স্থাপনীয়।ঃ পূর্ববা দিক্রমযে।গত: | অরুণইগ্লিনিভশ্চৈব কৃষ্ণঃ শুরলোই্থ পীতকঃ। 
রক্তবর্ণস্তথা শ্বেতঃ সর্বব,স্তথৈব চ ॥ ৫১॥ 

মস্তপুরাণে ধ্বজ পতাকর়োরভেদাভিপ্রায়েণ ধ্বঙগাভি:রাহমিত্যাছ্যক্ত। পণ্চাৎ পতাকা 
জলদাকারেত্যুক্তং। ততদ্িশেষণ্চ হয়শীর্ষপঞ্চরাত্রতো ব্যক্তে! ভাবী 1৫০। দ্বিপঞ্চ দশ। যব 
ঘৌ পঞ্চ চে্্যেবং সপ ' তাঁবন্ধপত প্রমাণদেষু। এবং পঠাকায়া ধবজনগুসাম্যমুকতৎ স্তাং ৪৫১1 
প্র 

অতঃপর ধ্বজ্জপতাকাস্থাপন বিবৃত হইতেছে ।-_-শৎপরে শুরুদেব অত্যুতম বাদ্য ও বিচিত্র 

মঙ্গলণব্দ সহকারে মহোংলব দম্পাদন পূর্বক বিধানে পতাকা বিস্তাস করিবেন। 

উক্ত বিষয়ের বিশেষ বিবরণ ।-_ভবিষ্য পুরাণে লিখিত আছে, পৃিদিকে ইন্ত্রাুধার তি, 
কোণে অগ্রিতুল্য বর্ণবিশিষ্) দক্ষিণে ও নৈখ তদদিগ-ভাগে অসিতবর্” পশ্চিমে ইন্দ্রগোপকীটবং 
শোণিতাকতি, বাযুকোণে শিরীষকুন্থমতুল্য, উত্তরে পীত এবং ঈশানকোণে পাণ্ড,র বর্দ পতাকা 
বিগ্তাল করতে হয়॥ মধ্ল্তপুরণে লিখিত আছে, মগুপের চারিদিকেই ধ্বজ। রোপণ করিতে 

হয়। লোকপালবর্গের উদ্দেশে সমস্তদিকেই ধবঙ্গ বিশ্ত।'ল কর্ধবা। মওপাড্যন্তরে মেঘাকার 
পতাক! স্থাপন করিবে। €*। হয়শীর্বপঞ্চরাত্রে লিখিত আছে, হে দেবশ্রেষ্ঠ ! পঞ্চহস্ত গ্রমাণ 

ধবজা! করাই স্থধী ব্যজির কর্তব্য এবং উহার বিপুলতা যোড়শাছুল ও উহার দণ সধহত্ত 

উন্নত হইবে । এ সপ্তহত্ত দণ্ডে যে পতাক! সপ্লিবেশ করিবে, তাহার দৈর্ঘ/ সপ্হস্ত ও বিস্তৃতি 

দ্বাদশানুল হইবে। মপগ্ডপের বহির্ভাগে তোরণমধে। পুর্ববাদিক্রমে ধবজ্া্ক বিন্তাদ করিবে। 
& অষ্টসংখ্য ধবজ! যথাক্রমে অরুণ, বহি কষ, শ্বেত; পীঠ, লোহিত, শুর ও বিচিতবর্ণ 

করিতে হয্ব। ৫১। 



১১৯২, প্ীস্লীহরিভক্তিবিলাস$ | . [ ৯৮খ বিলাস. 

অথ ধ্বঙ্জাদ্যরণং লে।কগালপৃজা বিধিশ্য | 

হয়শীর্ষপঞ্চরাত্রে | _ ্ 

কুমুদঃ কুমুদাক্ষণ্চ পুগুরীকোহথ বামনঃ | শস্কুক £ সর্ববনেত্রঃ হথমুখঃ হু প্রতিষিতঃ। 

ইত্যোতে বিষ্বলোকন্য দিকৃপালগণনায়কাঃ ॥ ৫২ | 

কোটিসংখ্যগুণৈরুকক্তা পূজনীয়। যথাদিশি ॥ 

মাংসে - 

গদ্ধপুপ্প।দিকং কুর্যযা শ্থৈঃ স্বৈপ্গ্বৈরহথক্রমাৎ। বলিঞ্চ লো কপালেভ্যঃ টিনার 1৩ 

উর্ধে তু ব্র্মণে দেয়বধস্তাচ্ছেষবান্থকেঃ ৷ সংহিতায়ান্ত যে মন্ত্রান্তবৈবতণাঃ শ্রুতৌ স্বতাঃ | 

ঠতঃ পুজ। গোকপালানাং বর্তব্যা থি সমন্তত। ॥ ৫3 ॥ 

হয়শীর্ষপঞ্চরাত্রে 1 

ও আর্বাহীন্দ্র মহারাজধিরাজ বজ্রহস্ত স্ববলবাহনাবৃত ইহাগচ্ছাগচ্ছ তিষ্ঠ তিষ্ট-পূর্ববধার ঘভি- 

রক্ষ রুক্ষেত্যাবাহ, ও ভ্রাতারমিজ্দ্রমি গ্যনেনার্ধ্যং দত্ব। গন্ধা দিভিরর্চয়েং। 

ও" আয়।হি চিত্রভানে। মহারাজাধিরাজ শক্কিহস্ত স্ববলবাঃনাবুচ ইহাগচ্ছাগ্ছ ঠিষ্ঠ তি 

আগ্নের়ীং দিশং রক্ষ রক্ষেত]াবাহ্, ও" অগ্নিমূর্ধ! দিব ইত্যনেনার্ধ্যং দত। গন্ধার্দিভিরচ্চ:য়ং | . 
পপ 

্তস্তেৎ পতাক! বিধিবদগরু'রতি লিখিতং ; তদ্দেঝ|ভিব প্রয়তি কুমুদ ইত্যাদিনা ॥৫২" যখ। 
দিশীতি পূর্ন দিপু ক্রমেণ $মুদ্বাদয়োইই্ পুঞ্জনীয়া ইত্খ; ॥ ৫)॥ বাস্থকেরনন্তস্ত। শেষ- 

বাস্থকেরিতি পাঠেহপি অর্থস্ত সএব ॥ ৫৪ ॥ 
সপ জর পপ ৮ পপ অপসপ্ পপ সদ পপ আর এর» পারার 

অনন্তর ধবজাদি সমর্পণ ও লোকপালদিগের পুজাবিধি। _হর়শীর্ষপঞ্চরাঞ্রে শিখিত আছে, 

বিষুট:লাকস্থ দিকৃপাগবর্গ-নানক আটজন ।--কুমুদ, কুমুধাঞ্চ, পুগুরীক, বামন, শঙ্কুকর্ণ, পর্ব" 

নেত্র, স্থুমুখ ও থু প্রতি্টিত। ৫২। পূর্বা্িদকে এই সমস্ত অসংখ্য-গুণবিশিষ্ট লোকপালবর্থের 

অর্চন। করিবে । মধন্পুরাণে লিখি 5 আছে, লো কপালগণকে ক্রম অনুম।রে স্বন্ব মন্ত্রে গন্ধ পুপ্প 

ও বলি অর্পন করিতে হয়।৫৩ ব্রদ্ধ।কে উদ্ধগ াগে ও. শেষবাস্থকিকে অধোভাগে বলি প্রধান 
করিবে । ষ নকল মন্ত্র হি হাতে উক্ত আছেঃ তাহাই তত -্দব ধাসম্বদ্ধী জানিবে ' শ্রুতি-তও 

তাহাই নির্দিই আছে। তততনন্ত্র দ্বারা সকলদিকেই অর্চন। করিত হথ্থ। ৫৪। হয়শীর্ষ- 

পুঞ্চরাজে লিখিত মাছে,“ও" আয়া হীন্্র” ইত্যাদি মন্ত্রে ন্দ্রকে আবাহন্ পুর্ববক *ও ত্রাঠারমিন্্র 

ইত্য।দি মনে অর্ঘ্য প্রদান করিয়। গদ্ধাদি যোগে তাহার পুজ। কজিবে। “ও আয়াহি চিত্রভানো” 

ইত্যাদি মন্ত্রে আবাহন পূর্বক “ও' অগ্রিমূ্ধ ইতাাদিম'স্ত্র অর্ধ্য দিয়া গন্ধাদিষোগে- অঙ্নির। 

“ওঁ আয়াহি যম” ইত্যাদিমন্ত্রে আবাংন পূর্বক “ও বৈবন্ব তং” ইত্যাদি মং অর্ধযদান পূর্বব্ক 

গন্ধপুষ্পাদিযো.গ ধমের ) “ও” আয়াহি নিতে" ইত্যাদি মন্ত্রে আবাহনা-স্ত “ও এয তে নির্খতে* 

ইত্যাদি মন্ত্রে অর্থ] দিয় গন্ধাদি ছার! নির্খতির 7" আগাহি বরুন” ইত্যাদি মগ্নে আবাহ্নান্তে 

*ও উরু হি রাজ।” ইত্যাণ্দ মঞ্তে মর্ধ্য দিয়! গন্ধাদি যোগে বরুণদেবের 7 “৬ আম়াছি পবন” 



১৪শ বিলানঃ। . উ্ীন্।হরিভভ্তিবিল।নঃ। ১১৯৩ 

ও আয়াহি যম মহারাজাধিরাজ দ হস্ত স্ববলবাহনাব্ ত রক্তান্তাপতলোচন ইহাগচ্ছাগচ্ছ তিষ্ঠ 
তিষ্ঠ দক্ষিণদবারমভিরক্ষ রক্ষেত্্যাবাহ, ও বৈবস্বতং সংযমনমিত্যনেনার্থযং দত্বা গন্ধাদিভিরচ্চযেৎ। 
ও আয়াহি নৈখ্ত মহারাজাধিরাঁজ স্ববলবাহনাবৃত খড়গহস্ত মহাবল ইহাগচ্ছাগচ্ছ তি তিষঠ ূ 

নৈথ'তীং দিশমভিরক্ষ রক্ষেত্যাবাহ, ও এষ তে নিতে ইতানেনার্ধাং দক্ধ। গম্ধাণভিরর্.যৎ। 
ও. আয়াহি বরুণ মহারাধিরাজ পাশহন্ত স্ববপবাহনাবুত ইহাগল্জাগস্্ তিষ্ঠ তিষ্ঠ পিমদ্বার- 
মভিরক্ষ রক্ষেত্যাবাহা, ও' উরু হি রাজ! বরুণশ্চকারেত্যনেনাধ্যৎ দত্ব। গঞ্ধাদিভিরচ্চয়েং | 

ও আয়াহি পবন মহার!জাধিরাজ ধ্বজহস্ত স্ববলবাহনাবৃত ইহাগচ্ছাগস্থ তিষ্ঠ তিষ্ঠ বায়বীং 
দিশমভিরক্ষ রক্ষেত্যাবাহা, ও' বাত আ৷ বাতু ভেষজমিত্যনেনার্ঘাং দত্ব| গন্ধ।দিভিরচ্চয়েৎ 
ও" আয়াহি সৌম মহারাজাধিরাজ শঙ্খহস্ত স্ববলবাঁহনাবৃত ইহাগঞ্ছাগচ্ছ তিষ্ঠ তিষ্ঠ উত্তরদ্বার- 

মভিরক্ষ রক্ষেত্যাবাহা, ও" সোমং রাজানমিত্যনেনার্ধ ং দত্ব। গন্ধাদ্িভিরচ্চয়েহ। 

ও আয়াহীশান মহারাজাধিরাজ শৃলহস্ত স্ববলবাহনাবৃত ইহাগদ্ছাগচ্ছ ভিষ্ নিষ্ঠ এশানীং 

দিশমভিরক্ষ রক্ষেত্যাবাহা, ও' ঈশানায় নমস্যে ত্যনেন।ঘাং দ্ব। গন্ধাদিভিরর্চয়েহ। 

ও" আয়াহি চতুর্মুথ সর্ববলৌকাধিপতে শ্রকৃক্রবহপ্ত স্ববনবাহনাবৃত ইহাগন্ছাগচ্ছ তিষ্ঠ তিষ্ 
উর্ধং দিশমভিরক্ষ রক্ষেত্যা বাহ, ও" হিরণ্যগর্ভঃ সমবতাগ ইত্যনেনারথ্যৎ দন্ব। গন্ধাদিভিরচ্চয়েৎ। 
ও. আয়।হি অনন্ত মহারাজাধিরান্্ স্ববলবাহনাবৃত লাঙ্গলহস্ত ইহাগচ্ছাগস্হ ঠিষ্ঠ তিষ্ঠ অধো- 

দিশমভিরক্ষ রক্ষেত্যাবাহা, ও' নমো! অস্ত দর্পেভ্য ইত্যনেনাধধ্যং দত গন্ধাদিভিরচ্চয়েং ॥ 
অথ প্রতিষ্ঠাকন্মারস্তঃ ৷ 

দ্রব্যাণি সর্বাণ্যান্বত্য কৃহ! কষণ্চনাদিকম্। বেদ্যামালিধ চক্রাদি শযাদি রচয়েত্ত £:॥৫৫| 
তথা চ তত্রৈব।__ , ৃ 

_ পাষগ্ান্ নাস্তিকান্ সর্বান্ দেবব্রাহ্মণদূষকান্। দীক্ষাবহিষ্কতান্সর্ববান্ হেতুবাদরতাংস্তথ'। 
. জব্যাদি পুজোপকরণাদীনি। বেদ্যাম অধিবাসনম গুপানস্তনিশ্মিতায়াং। আদিশবৈগৃহীত- 

ইত্যাদি মন্ত্রে আবাহনান্তে “ও বাত” ইত্যাদি মন্ত্রে অর্ধ্য দিয়া গন্ধাদিযো,গ পবন দবের) 
“ও আয়াহি সোম+” ইত্যাদি অস্ত্রে ভাবাহনাস্তে “ও সোমং রাজ।নং” ইত্যাদি মন্ত্রে অর্ধ্য দিয়া 
গন্ধাদিযোগে সোমদেবের 7; “ও আয়াহীশান”, ইত্যাদি মন্ত্রে শাবাহনান্তে “ও ঈশানায় নমন্ত 
ইত্যাদি মন্ত্রে অর্ধ্য দিয় গন্ধাদি-যোগে ঈশানের ; «“ও" আয়াহি চতুম্মথ” ইত্যাদি মন্ত্র 
আবাহ নাস্তে “ ও হিরণ্যগর্ডঃ”, ইত্যাদি মন্ত্রে অ্ধ্য দিয়! গন্ধাদি ছার! ব্রদ্মার ; এবং “ও 
আয়াহি অনন্ত” ইত্যাদি মন্ত্রে আবাহনাস্তে "ও নমো অস্ত” ইত্যাদি মন্ত্রে অর্থ প্রদান পূর্ববক 
গন্ধপুষ্পাদি দ্বার! অনস্তদেবের অর্চনা করিবে। | 
অনন্তর গ্রতিষ্ঠাকর্দ্দারস্ত।-_তংপরে যাবতীয় সামগ্রী আহরণান্তে শ্রীকৃষ্ণের পৃজানি করিয়! 
বেদীতে চক্রাদি অঙ্কন করত শব্যাদি রচনা করিতে হয়। ৫৫। হয়নীর্ষপঞ্চরাত্রে আরও লিখিত 
আছে যে. পাষণ্ড, নান্তিক, ঘেব-বিপ্রনিন্দক, অদ্দীক্ষিত, হেতুবাদপরায়ণ ও যাবতীয় প্রমাণের 
কারণান্থসদ্ধিং্, এই সমস্ত ব্যক্তিকে নিবারণ পূর্বক (দুরে পরিত্যাগ পূর্বক) যাবতীয় সামগ্রা 



১১৯৪ শ্্রীশ্ীহরিভক্তিবিলাসঃ | [১৯শ বিলাস: 

নিবার্ধ্য প্রারভেঘ কর্ম বৈষ্ণবৈরদীক্ষিতৈ: সহ। আহত্য সর্দববব্যাণি ক্রকক্র বং বিষ্টরাঁণি চ॥ 
যজ্ঞপাত্রাণি সর্বাণি জ্ঞাপয যত্বেন দেশিকঃ। শ্বেতবস্ত্রপরীধানঃ সোব্ীঘশ্চন্ননোক্ষিতঃ ॥ 

অঙ্কুলীয়কহস্তশ্ সর্বালগ্কারভূষিতঃ। আত্মানং বিষুঃবৎ পুজ্য গন্ধপুষ্পাদিভিগুকু)॥ 

ধ্যাত্ব! দেবং বিষ্টরূপং মন্্রাক্মকমথে। শুচিঃ| হরিং প্রবম্য বিজ্ঞাপ্য মৃর্তিপানপি পৃজয়েৎ ॥ 

নিতৈঃ পুশৈর্কন্্যুগৈরন্থলীম়ৈরথাঙদৈং। নিপুণৈঃ শিল্লিভিঃ সার্ঘং ততঃ কন্ধু সমাচরেৎ। 
পঞ্চগব্যেন সংকৃত্য শোধা কুস্ভান্ বিচক্ষণঃ। 

ন্নাপয়েন্স,প্িপান্ পশ্চাৎ কৃত্তে কুস্তে তু দেশিকঃ ॥ 

কিঞ্চ।-_ব্রীহীনাহৃতা দেবেশং বাহ্নদেবেন চাচ্চয়েৎ। 

ক্ষিপেচ্চ নারসিংহেন পাতালমুষলেন তু ॥ 

সিদ্ধার্থকান্ ক্ষিপেদ্ধ্যায়ন্ সিংহমস্ত্েণ মন্ত্রয়েৎ। রক্ষোদ্ান্ পঞ্চগবোন প্রোক্ষয়েভুমিমাদরাৎ ॥ 

ততস্তাত্রময়ং কুভং মৃন্মায়ং বা নবং দৃঢ়ম। জলপূর্ণং স্থাপয়িত্বা। সরঙ্গকরকাধুতম্ ॥ 

টশান্তাম্চয়েত্বশ্মিন্ লাঙ্গং গ্গাদিনা হরিম্ ॥ ৫৬) 
অস্তরমন্ত্রেণ করকাং শতবারাংস্তমঙ্চয়েৎ। তন্ধারাক্িন্নয়া! সিঞ্চেন্ম গুপং তত প্রদক্ষিণম্ ॥ 

কুস্তং তং পৃষ্ঠতে। নীতা বুস্তমন্্েণ দেশিক: | 

ত্রীহীন্ সংস্কৃত্য সর্ববাংস্ক কুস্তং তত্রোপরি ন্যসেৎ 1৫৭1 

পুনঃ সংপৃজয়েঘিষুটং কলসেষু সমাহিতঃ | বন্তরযুগ্মেন কলমমেকেন করকাং বুধ? ॥ 

ছাঁদগিত| ততে। গৃহ করণীং মণগ্ুলীং নয়েৎ। চতুরশ্রং চতুদ্ রং চক্রাজং যোড়শারকম্। 

পঞ্চবর্ণেন চুর্ণেন দ্বাদশারমথাপি বা || ৫৮ | 
সপ: পপ সস সপ আপ ৯০ ৯ উপ 

মগ্রে ব্ক্ষং ভবিষ্যতি ॥ ৫৫) বাস্থদেবেনেত্যাদয়ে। মনত্রাঃ॥ ৫৬ ॥ তম্ অধিবাদার্থনির্শিতং 

মণ্ডপং॥ ৫৭ | চক্রাজসংজ্ঞং মওপং। তচ্চ যোড়শারং বা চক্রমূ অষ্টদ্লপদ্নগর্ভং তদ্বহিষ্চতুরন 

আহরণ করিয়। ক্ষক্,ক্রব.কুশ ও যজ্ঞপাত্রাদি সযত্বে স্থাপন করিবে । পরে দীক্ষিত বৈফববর্গের, 
সহিত মিলিত হইয়! কন্মে প্রবৃত্ত হওয়াই আচার্য্যের কর্তব্য । গুরুদেব শুভ্রবমন পরিধান এবং 

শিরোদেশে উষ্কীষ ও হস্তে অঙ্গুরীয় ধারণ পূর্বক চন্দনাক্ত,সর্ধালঙ্কারে অলঙ্কত ও পবিত্র হই! 

আপনাকে বিষুঃবৎ গন্ধাঁদি দ্বারা ছ না করিবেন। পরে মস্রস্বরূপ বিষ্ণকে চিন্তা করত হরিকে 

প্রণাম ও বিজ্ঞাপন করিচ্] শ্বেতকুস্থম, বদনদ্বম, অঙ্গুরীয় ও অর্গদ ছারা মুর্ধিরক্ষকগণের 
অর্চনা করিবেন। তদনস্তর স্থদক্ষ শিল্লিবর্গের সহিত কশ্মে প্রবৃত্ত হইতে হয়। বিজ্ঞ আচার্য্য 

পঞ্চগব্য ঘার। কুস্তসমূহের সৎকার ও শোধন পূর্বক প্রতিকুস্তে মুর্ভিপগণকে স্থাপন করিবেন। 
আরও লিখিত আছে, ভ্রীহি আহরণ করত বান্থৃদেবমন্ত্রে প্রভুর পূজা, নারসিংহমন্তরে গ্রক্ষেপ, 
পাতাল-মুষলমন্ত্রে সিদ্ধার্থ ক্ষেপণ, ধ্যানসহকারে নুপিংহমন্ত্রে রক্ষোম্ঈগণকে মন্ত্রণ ও পঞ্চগব্য ঘারা 
ভুমি প্রোক্ষণ করিতে হইবে । তৎপরে ঈশান দিগ.ভাগে তাত্রনির্দিত বা হদৃঢ় নৃতন সৃস়্ কুস্তে 
সরঙ্গ-করকাযুক্ত জল পূর্ণ করিয়া স্থাপন করিবে। পরে তাহাতে গন্ধাদি ঘবারা অজদেবগণ সহ 

হরির পুজ। করিতে হয়। ৫৬। তৎপরে অস্ত্রন্ত্রে শতধা করকাপুজা। করত দক্িণানর্তভাবে 



১৯শ বিলাসঃ।] শ্ন্ীহরিভভ্ভিবিলানঃ। ১১৯৫ 

বেন্ঠামেবং লিখিধ1 চ মণ্ডপে পুর্ববকিণে। চতুহত্তং চতুক্ষোণং মধ্যে পঙ্কজভূষিত মূ ॥ 

চত্ুত্বারং তু চর্ণেন ম্বস্তিকং মণ্ডলং পিবেং। তন্তোর্ধে স্তন পর্য্যঞ্কং কুশান্ সংস্তারয়েতততঃ ॥ 
যোগে যোগেতি মন্ত্েণ গন্ধতোয়েন প্রোক্ষযনেৎ। তৃলিকাং বিন্যসে্তত্র দিব্পট্রাংসুকান্িতাম্ ॥ 
উপাধানঘবয়ং কৃত্ব। পার্থ গেডুকমেবচ। কপোলধারণং কৃহা কুরধযাদুর্ধং বিতানকম্ ॥ 

পুপমালাপরি ক্ষিপ্তং মুক্তাহারোপপোভিতম্। কুর্যযাৎ পুষ্পগৃহং হ্ৃস্তং মলয়া গুরুধূপিতম্ ॥ 
বিগ্ভাধিপান্ত সংপুজ]াঃ শক্ত্য| দিক্ষু বিদিক্ষু চ। বিষ্ণ,মধুনিহ! চৈব তখৈব চ অিবিক্রমঃ ॥ 

বামনশ্চপি দিক্ষে,তে পূর্ববাদযানথ ব্যবস্থিতাঃ। প্রুধরঃ হৃবীকেশঃ পন্মনাভগুঘৈব চ॥ 
দামোদরশ্চ সংপুগ্য আগ্নেয়াদিব্যবস্থিতাঃ। এবমচ্চ্য ততঃ পণ্চাদৈশান্তাং ম্লানমণ্ডপে ॥ 

চতুঃস্তস্তঘুতে রম্যে তন্মধ্যে বেদিক! শুভা। চতুরঅ। চতুদিক্ষু জলনির্গমনান্িতা। 
ক্ষীরিবৃক্ষোপ্তবং পীঠং মধ্যে তত্র নিবিশয়েৎ ॥ ৫৯ | 

| অথ কলসাধিৰাসনম্। 
তব্রৈব 

ন্নানদ্রবাণি সর্বণি সমানীয় বিচক্ষণ; | নিক্ষিপ্য মাণকুস্তেষু কুভ্তাংস্তানধিবাসয়েহ ॥ 

রত্বানি চ চতুপিদ্কু নিন্ধদ্ব্যাধতাঃ শুভাঃ। কললাঃ স্থাপনীয়ান্ত্ অভিষেকার্থমাদরাৎ ।৬১। 

নিবেশয়েখ॥ ৫৯ ॥ 

কলসাধিবাসনাদিকং মংস্যভবিষ/|হু ্রমপি ভগব £ শীহয়শী্ধেণো ক ্াদুপঘুক্ততয। লিখতে 

অছিন্নধারা ঘার! মগুপ অভিধিক্ত করিবেন তদনস্তর আচার্য ৭৬৯ দেশে এ কুস্ত ধারণ পূর্ববক কুস্ত- 

মন্ত্রে ব্রীহি সংস্কার করত রর কুম্ত স্থাপন করিবেন। ৫৭। তৎপরে' আচার্ধ্য নমাহিতচিত্তে 

পুন্বর এ মমন্ত কুপ্তে হরির অঙ্ঠন| করিয়। বদনৰয় দ্বার| কুত্ত্ ও একখানি বপ্ধ ছার করক| 
আবৃত করত লইয়। কালে উপস্থিত হইবেশ। পরে বেবীতে পঞ্চবপ্চিওিক। দ্বার! চতুফোণ, 
চতুর্ধার,যোড়খার ব। দাদার চক্রাজমগুল অ+ন পূর্বক চূর্ণ বাগ! পূরববনক্ষিণম গুপে চতুহস্ত, চতু- 
ফোণ ও মধ্যে পদ্মবিভূষি ত,চহুদ্ধার স্বপ্তিকম গুল অঞ্চন করিবেন। তদনন্তর তরুর্থে পর্যয্ক স্থাপন- 
পূর্বক কুশবিস্ত/র করিয়! “যোগে যোগে” ইত্যাদি মন্ত্রে তাহাতে গন্ধবারি প্রোক্ষণ করিবেন। 

তংপরে তাহাতে পউবদনযুক্ত অত্ুতম তৃলিক! ( তোষক ) বিস্তান করিয়া পার্থ উপধানঘয় ও 
গেও্ক ( তাকিয! ) ও গাল-বালিশ স্থাপন পূর্বক উর্ধে বিতান প্রস্তত করিবে। পরে . 
কুহ্মমালাসমাকীর্ণ, মুক্তহারে বিরাজিত ও ময়লাগুরধুপিত মনোরম কুহ্নমগূহ রচনা করিয়া 
দিকৃ-বিদিকে শক্যহ্সারে বিদ্যাধিপগণের অর্চনা! করিবে। পুর্ববদিক্রমে চারিদিকে বিষু মধুহ্দন, 
তরিধিক্রম ও বামন এই চারিজনের মর্চন! করিয়া অগনযাদি কোণচতুঙয়ে শ্রীধর, হযীকেশ,পন্মনাভ 
ও দামোদরের পৃজ। করিতে হয়। এইরূপ পুজা করিয়া ৬ৎপরে ঈশান কোণে স্বস্তচতুষ্ট়শোভিত . 
মনোরম শ্গানমগুপাভান্তরে বেদী নিশ্মীণ করিবে; সেই বেদীর চারিদিকে জলপ্রণালী থাকিবে। 
সেই বেদীর মধ্যে ক্ষীরিকাঠোতুত পীঠ স্থাপন করিতে হয়। ৫৮-৫৯,। 
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বটোডুস্বর কা শ্বখ-চম্পকাশো ক-রদ্রমান্। পলাশার্জন প্ক্ষাংস্চ কদস্ববকুলাম্র্ান্॥ 

পল্পবাংস্ত সমানীয় পূর্ববকুস্তে বিনিক্ষিপেৎ্। পদ্মকং রোচনাং দুর্ব্বাং দ্পিঞ্জলমেব চ॥ 

জাতিপুষ্পং কুন্দপুষ্পং চন্দনং রক্তচন্দনম্। তমালং তগরঞৈব বগুলং দক্ষিণে ন্যসেৎ॥ 

স্বর্ণ, রজ্জতং চৈব কুলঘয়ম্ব্ং তথা । নগ্ভাঃ সমূদ্রগামিন্ত। বিশেষাজ্জাহবীজলম্। 

গ্ৌময়ধচ যবান্ শালীন্ তিগাংন্চৈর পরে স্থাসেং ॥ ৬১ ॥ 
বিষ পর্নাং হ্যামলতাং ভূঙ্গরাজং শতাবরীম্। গুড়চীং স্হদেবীঞ্চ বিন্সেচ্চ মহৌষধীঃ ॥ ৬২ ॥ 

ফলা্থ্যদকযুক্তানি আগ্নেধাং বিন্যসেদ্ঘটে | পঞ্চগব্যস্ত নৈধ ত্যাং কুস্তে কৃত্বাভিমন্ত্রিতমূ॥ 

বটাশ্বখপলাশানীং বিশ্বস্যোড্স্বরস্য চ। কষায়োদ কসংযুক্তং বায়ব্যাং কলসং ন্যসেৎ॥ 

কুমারীমমৃতাঞ্চেব শতমুলীং শভাবরীম | সহদেবীং বচাং সি'হীং বলাং ত্রান্ীং সুলক্ষণাম্। 
এশান্যামপরে কুস্তে মঙ্গলাখ্যে নিবেশয়েৎ | ৬৩॥ 

বন্মীকমৃত্তিকাং সপ্সথানোখামপরে ন্যসে। জানবীবালুকাতোয়ং বিনাসেদপরে ঘটে । 

শ্নানেত্যাদিনা। শাহ কুস্তময়ানিত্যাদিন। কুস্তলক্ষণং চোক্তমেবাস্তি, ৪, দিদ্ধদ্রব্যানি চাখে ব্বয়্মে 

বক্তব্যানি বটোড্স্বরে ন্যপেদিত্যদিন! ॥ ৬* ॥ পরে পশ্চিমকুত্তে ॥ ৬১] বিঞ্ণপণ্যাদ্যাশ্চোত্তরে 

ন্যসেদিতি জ্ঞেয়ং ॥ ৬২ ॥ ফলানি বদরাদীণি আত্ররণাদীনি বা॥ ৬৩॥ একত্র একন্িন্ ঘটে।৬৪। 
শপ সপ পা সাপ 

অনন্তর ব কলসাধিবাঁস।-_-উক্ত গ্রস্থেই ই লিখিত আছে, বহদর্ণী গুরু যাখতী ঈদ ছদাধতরী আহ 

রণ পূর্বক ্ানকুন্তে উক্ত কলসসমুহের অধিবাস করিবেন। অভিযেকার্থ দিদ্ধদ্রবা ও রত্বগর্ভ 

মঙ্গলকলসদকল চতুর্দিকে সাদরে স্থাপন করিবেন। ৬৭। পূর্বরদিকৃস্থিত কুন্তে বট, উ্ভম্বর, 

অশ্বখ, চম্পক, অশোক, শ্রীবৃক্ষ, পলাশ, অজ্জুনি, প্রক্ষ, কদঘ্, বকুল ও আত্ম এই সমস্ত বৃক্ষের 

প্লীব। দক্ষিণ দিকৃস্থিত কুম্তে গম্মক, রোচনা। দুর্বা, দর্ভপিগুল, জাতিপু্,কু্দকন্থুম.চন্দন রক্ত 

চন্দন, তমাল, তগর ও বঞুল ) পশ্চিমদিকৃস্থিত কললে স্বর্ণ, রৌপ্য, কুলঘয়-ৃত্তিকা, সাগর- 

গামিন-নদীসলিল, গঙ্গোদক, গোময়, যব, শালিধান্য ও তিল; উত্তরদিকৃস্থিত কুস্তে বিফ, পত্রী, 

্যামালতী,ভৃক্ষরাঞ্জ,শতাবরী, নহদেবী ও মহৌষধি? অগ্িদদিকৃস্থিত কুস্তে ফল ও উদক; /নৈষ ত 

দিকৃস্থিত কগসে মন্ত্রপূত পঞ্চগ বা, বায়,দিকৃঙ্থিত কলসে বট, অশ্বখ, পলাশ, বি ও উুম্বরের 

কষায়সমন্থিত জল আর ঈশানদিকৃস্থ মক্গলঘটে কুমারী, অমৃতা, শতমূলী, শতাবরী, সহদেবা, ব্চ, 

সিংহী, বল। ও সুলক্ষণা ্রান্মণঘষ্টিকা স্থাপন করিবে ।৬১-৬২। হে স্থরসত্বম! একটী কলসে 

সংস্থানজাত বন্মীকমৃত্তিকা, একটা কুস্তে গঙ্গাসিকতাসমন্িত জল, একটা কুস্তে বরাহ-বৃষ গজেন্জ 

কর্তৃক শৃর্োত্তোলিত মৃত্তিক! ও নদীতীর-ঘস্থ মৃত্তিক।) একটী কুস্তে পল্সমূলমৃত্িক1, একটা 

কলসে তীর্থ ও গিরিযৃত্বিকা, একটা -কলসে নাগকেশরফ্ল, একটা কুস্তে কুস্কুম, একটী কঙ্ণে 

চন্দন অণ্ুরু ও কর্পুরবাঁসিত সলিল, একটী ঘটে বৈরূ্ধা, প্রবাল, মুক্তা, ম্ফটিক ও ব্জ 

(হীরক ); এবং একটা ঘটে নদী নদ ও তড়াগের জল স্থাপন করিবে। 'অপর ঘটসমূহ 

একামীতি-পদমণ্ডপে রাখিবে এবং উক্ কুস্ত গঞ্জোদক দ্বারা পুরিত করত ধান্টোপরি 

স্থাপন পূর্বক এ সমন্ত কৃত্তকেই এক একবার প্রীস্ক্রমন্ত্র অভিমন্ত্ি করিতে হইবে |, 
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বরাহবৃধনাগেন্দরবিধাণোদ্ধুতমৃত্তিকাম্। কৃলহরমদং নদ্যাং বিন্যসেদপরে ঘটে ॥ 

মৃত্তিক।ং পদ্মমূলম্ত কুশস্যাপাপরে ঘটে। তীর্থপর্বতমৃদ্তিত্যুক্তমপ্যপরে ঘটে ॥ 

নাগকেণরনুষ্পঝ কাশ্মীরমপরে ঘটে। চন্দনাগুরুকপূরৈঃ পৃরিতং চাপরং গ্যসেং॥ 

বৈদূর্ধ্যং বিদ্রমং মুক্তাং স্কাটিকং বস্রমেব চ। এতান্তেকত্র নিক্ষিপ। স্থাপয়েদ্দেবসত্তম 1:81 

নদীনদভড়াগানাং সলিলৈরপরং ম্তসেং। একাশীতিপদে চান্তান্ মণ্ডপে কলদান্যালেৎ॥ 
পুরিতান্ গন্ধতোয়েন ধান্তাস্তাংস্তাংস্ত মনত্রয়েৎ ৷ শ্রীন্থক্তেন সমস্তেন সর্ববানেব মরুৎ সকৎ॥ 

অথার্ধদ্রব্যাদিস্থাপনম,। 

_তত্রেব।-- 

কললানবিবান্যৈবমর্থ[াদীন বিনিবেশয়েং। যবং পিদ্ধার্থকং গঞ্ধং কুশা গ্রং চাক্ষতং তথ।॥ 

খিলান্ কলং তথ। পুষ্পমর্ধশর্থং পূর্ধবতে। ম্যসেৎ। পদ্মং শ্তামপতাং দূর্বাং বিষুত্পর্ণীং তখ। কুশন ॥ 

পাদযার্থং দক্ষিণে ভাগে স্থাপয়েন্দেশিকোত্মঃ॥ স্থাপন্নে পশ্চিমে ভাগে মধুপর্কং সুমংবৃতম্॥ 
কন্কোলকং লবঙ্গ* তথ। জাতীফণং শু*ম্। উত্তরে স্থাপয়েছ্াগে ভ্রব্যমাচমনায় তু ॥ 
আগ্নেষাং স্থাপয়েং পাত্রং পূর্ণং দুর্বাক্ষটৈবুধঃ | নীরাজনার্থং দেবেশ দেবদেবস্ত সর্বদা । 

নৈথ ত্যামুদকং গন্ধযুক্তং ক্গানাম বিন্যসেং ॥ উদ্ব্ধনায় বায়ব্যাং গন্ধপিষ্টং নিবেশয়েৎ॥ 
স্তসেদামলকং পারে মুরামাংসীযু 5ং গুভম্॥। সহদেবীং সদ। ভদ্রাং কুশাগ্রাং রঙ্গনীং তথ! ॥ 
এশান্তাং বিন্তসেৎ পাত্রে শিরীধং স্থধ/বর্িনীমূ। নিরঞ্চনায় দেবস্য স্থাপকঃ স্থসমাহিতঃ 
অক্টো দিক ন্যসেথিদ্বান্ লৌহযষ্িপ্রদীপকান্। শঙ্খং চক্রঞ্চ শ্রীবংসং কৌস্তং রা | 

হেমাদিপাত্রে কৃত্বাখ গোময়েনাথ বা পুনঃ॥ নীরাজনায় দেবন্য তথ! টব পুষ্পঞ্জাতয়ঃ | 

স্থপনীয়। তথ! চান্তে মঙ্গল্যাঃ ল্লানচেদিতাঃ ॥ 
অথ প্রমুর্তেঃ গ্লানমগণে প্রবেশনম্ ॥ 

শিল্পিশালাং ততে! গত্ব। গীত বাদ্যাদিনিম্বনৈঃ। আনয়েন্তগবন্ম,র্তিং সহ পিওিকয়! ততঃ ॥ ৬৫ ॥ 

অথ বিংশতিকুভাত্তিঃ শ্লানমণ্ডুপতে। বহিঃ । '্বাপয়িত্ব। পরীক্ষেত শ্ীমৃর্তিং তাং বিচক্ষণঃ ॥ 

অথবা! শিল্পিশালাগাং ননাপয়িত্ব। যখ।বিধি। প্রবেশয়েং পিগিকায়াং তাং বিট্রঃ ক্লানম গুপম্।৬১। 

ততঃ শিরিশানাত: প্রীমুর্তং পিগুকাসাইি হামানয়েং ॥ ৬৫ ॥ বিংশতিকুস্তজলেন ন্নানমগডপা- 
দবহিঃ ন্াপয়িত্বেতি কেযাফিৎ সতাং মতং লিখি ৬ । রীহশীর্ষ উগবন্মতং লিখতি. অথবেতি। 

অনস্তর অর্থ। এভৃতি ্রবস্থাপন - উত্তগ্রস্থেই লিখিত আছে, কলসসমুহের অধিবাগন পূর্বক 

অর্ধ্যাদি বিন্তাস করিতে হয় ।. অর্ধ্যার্থ পূর্বদিকে যব, দিদ্ধার্থ,গ্ধ, কুশাগ্র, মাতপত গস, তিল, 

ফল ও পুষ্প; পাণ্ার্থ দক্ষিণ-দকে পদ্ম, শ্থা মলতা, দুর্বব॥ বিুণপণা ও কুশ। পশ্চিমে হুসংবৃত 

মধুপর্ব; এবং আচমনার্থ উত্তরদিকে ককেোল, লবঙ্গ ও জাতীফল স্থাপন করিবে। হে 
স্থরেশ! ন্থ্ধীব্যক্তি দেবদেবের নীরাজনার্থ অগ্নিকোণে দুর্ববা ও অক্ষতপূর্ণ পাত্র; ছানার্থ 

নখ তকোণে গন্ধোদক । উ্বর্তনার্থ বাহুকোণে শিষ্টগন্ধ অর্থাৎ পাত্রোপরি আমল, মুরামাংসী, 

বালা; গ্রান্ডারী, কুশাগ্র, রজনী ( হরিত্্। )7 ও আরত্বিকার্থ ঈশানকোণে পাত্োোপরি শিরীষ ও. 
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তথ! চ ভবিষ্যে ._ 

আচার্য মৃ্িপোশ্চৈব খত্বিগৃভিঃ সহ সংযুতৈঃ। বিষ্ুব্রতধট: শাস্তৈঃ বিস্কুশাগ্্াহরধিতৈঃ ॥ 
অলোনুপৈরহীনাঙ্গৈরার্ধ.দেশসমুগম়ৈ | বিষুটভক্তিপরৈর্ধারৈধিপ্রৈর্ভাগবতৈঃ সহ। | 

দবাতংশত্তি; ষোড়শভিঃ অষ্টাভিত্ত ক্রমেণ তু ॥ আনয়িত। তু দেবেশং স্থাপয়েৎ ন্বানমগডপে ॥৬৭॥ 
হয়পঞ্চশীর্ধরাত্রে। * অত্র সংজালয়েদহ্িং বৈষকবং বিধিনা গুরুঃ। 

এঁশান্তাং গুরুকুণ্ডে তু প্রা খোদমু,খোংপি ব ॥ ৬৮ ॥ 
তত্রৈব হোময়েছিক্ুং গায়ত্র্যা ব্ৃতমাদরাং। অষ্টোত্তরশতং হুত্া সংপাতবিধিন। স্থুধী; ॥ 
পাতাজ্যেন কলসান্ ০পাক্ষা দেশিকসত্তমঃ | লিপ্তায়াং কাক্ষশালায়ামুপতিষ্ঠেত সংযত; ॥৬৯ ॥ 

্রাহ্মণৈর্বৈঞ্বৈঃ সাদ্ধং মুস্তিপৈঃ শিল্পিভিঃ সহ। মহত ব্রদ্মঘোষেণ সহা়ৈর্বলবতরৈঃ ॥ 

কাহলশঙ্খশব্দৈশ্চ ভেরীমুরজনিম্বনৈ: ৷ বীণাবেণু্বনৈহ দি) দিব যন্ত্র নৈ্তথা ॥ 

ভাজে ভবচনজে বাক গাছ । কি কাছ তাং তগবনূ বি পিতিফাপিভ দান 
প্রবেশয়েং ॥ ৬৬ ॥ অগ্রাভিত্তিত্যত্্র তু-শব্দো বার্ধে, ততশ্চ বিকল্পে। মুখ্যকল্পাশ জ্রাবল্পসংখ্য- 

্রাঙ্ষণবরণাহণারেণ শ্রীমূর্ত্যন্থসারেণ ব। জ্ঞেয়ঃ | ক্রমেণানীয় ন তু হঠা:দকদৈব বেগেনেত্ার্থঃ ॥৬৭ 
বৈষ্ণবং মগুপং মধ্যে শব্যায়াং শ্রীবিষুঃলক্দোঃ সঙ্গমাদ্রেতোরূপোইপ্রিরুত্বুত ইতি ভাবনথা 

জনিতো যস্তং। এতদ্বিশেষস্চ দীক্ষাবিধৌ পূর্বং লিখিতোহস্তি। প্রাুখঃ উদস্ব,ণো বা, 
্ব্যবর্ণিনী স্থাপন করিবেন । সুধীব্যক্তি স্বর্ণাদিপাত্রে অষ্টদিকেই যথাক্রমে লোহয্টি, প্রদীপ, 
শঙ্খ, চক্র, গ্ীবংস, কৌস্তভ ও পদ্মাদি স্থাপন করিবেন। কিংব৷ প্রহর নীরাঙ্গনার্থ গোময়োপ- 
লিগস্থলে পুনরায় নানাবিধ পুষ্প ও গ্গানগ্রকরণোক্ত মান্গলিক সামগ্রীনমুহ বিগ্তাস 
করিবেন। 

অতঃপর স্বানম গুপে শ্রীমুর্তিকে যেরূপে প্রবেশ করাইতে হয়, তাহ! বিবৃত হইতেছে ।__ 
তৎপরে শিল্লিশ।লাম্ উপস্থি 5 হইয়া শীতবাদ্য।দি শব্দ সহকারে পিগ্ডিকাসহ দেবমূর্তি আনয়ন 

করিতে হয়। ৬৪-৬৫ | তদনস্তর স্থৃধী বকক্ষি স্নানম্ডপের বাহিরে বিংশতিকুস্ত জল দ্ব'র! 

্ীমূর্তিকে মান করাইয়। পরীক্ষা করিবেন কিংব বিধানে শিল্লিশালায় নান করাইয়! পিও কাদহ 
রীমূর্ঠিকে ছ্বিজাতিগণ দ্বার। সানমণ্ডপে প্রবেশ করাইবেন। ৬১। ভবিধ্যপুরাণেও লিখিত 

আছে, আচার্ধ/ মূর্তির ও খত্বিকৃবর্গের সহিত সমবেত হইয়। দ্বাতংশংসংখা, যোড়শনংখা ব! 
অষ্টনংখ্য ব্রাহ্মণ দ্বার গ্রভৃকে হনয়ন করত মণ্ডপে স্থাপন করিবেন। এ সকল ব্রাহ্মণ 

হরিব্রতব।ন্। শাস্ত, বিষুশাস্রাহরাগী * লোভী, অহীনক্গ। আর্ধদেশজ, হরিভক্তিপরায়ণ, ধীর 
ও ভাগবত হইবেন । ৬৭। হয়শীর্ধপঞ্চাতরে পিথিত গাছে, গুরুদেব এ মণ্ডপে পূর্ববান্ত বা 
উত্তরাস্য হইয়া উপবেশন পূর্ব্বক ঈশানকোথে গুরুকুণ্ডে বিধানে বৈষ্ণবাঞ্ি প্রজালিত করি- 
বেন। ৬৮। স্থুবুদ্ধিমান্ গুরুদেব তথায় বিষ্ণুর উদ্দেশে গায়ত্রীধোগে দ্বতহোম করিবেন। 

সম্পাতবিধানে একশত অষ্ট হোম করত দ্বব হসম্পাত থার! ঘটসমূহ সে5ন পূর্বক গোমযো! প্ 
লিপ্ত শিল্পিশালায় আগত হইবেন। ৬৯। তৎ্পরে আচার্য বৈধ দ্বিজাতি। বলবান্, সহায়- 
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আচার্্যঃ গ্রাম্ম,খো তৃত্ব! কৃর্ঘযাৎ কৌতুকবদ্ধনমূ। বৈষবে সিপিবি'্টতি গৌরদিদ্ধাণকেন তু ॥ 
উর্ণামগ্েন স্মত্রেণ নিষ্বদূর্ববান্থিতেন চ। দুকৃলবস্ৈববদ্ধ। তু দক্ষিণে বরীয়াৎ করে। 

দেশিকস্যাপি কর্ণব্যং করে কৌতৃকবন্ধনম্ ॥ ৭৪ ॥ 
ততো বিকল্প দেবাস্ত্রং তও্,লৈঃ পঞ্চরজগকৈ:। 

তন্মধ্যে প্রতিমাং স্থাপ্য স্নপ্য চৈব যথাবিধি ॥ ৭১॥ 

বন্থযুগেন সংছাদ্য পজ্য গদ্ধাদিনা তু তাম্। চামরৈস্তালবৃ্তৈশ্চ বীজয়েন্ঙ্গলাদ্থিতাম্॥ ৭২ ॥ 

এরকায়াং নিবেশ্টাথ প্রতিমাং ংস্তবেত্ততঃ ॥ ৭৩ 
তত্র শুবত। 

নমন্তেহর্টচে স্থরেশানি প্রণীতে বিশ্বকর্মণ।। 'গ্রভাবিতাশেষজগঞ্ধা রি তৃভ্যং নমো! নমঃ ॥ 

ত্বয়ি সংপৃজয়ামীশং নারায়ণমনাময়ম। রহিতা শিল্পিনো যৈতবমৃদ্ধিযুক্ত। সদ| তব। 
এবং বিজ্ঞাপ্য প্রতিমাং ০য়েত্বাং শলানমগুপম্ ॥ ইতি ॥ 

অথ শিল্পিপরিতোসণম. | 

ততঃ সপরিবারাংশ্চ শ্রীমূর্ভাঁবিবিধায়িনঃ। শিল্পিনোহর্'চ্চা বিবিধৈর্দব্যৈবরণকৈ)শ্চ তোযয়েং ॥ 
তথা চ ভবিষ্যে। _ 

ততো বিষুরং সমানীয় হুধৌতং স্থপরীক্ষি চম্। শিল্পিন: পূজয়েৎ পশ্চা। বন্।লঙ্করণাদিভিঃ | 
অন্যে চ পূজনীয়াণ্চ যে চাত্র পরিচারকাঃ ॥ 

মাংস্টে :--আনীর লিঙ্গমর্চাং বা শিল্লিন: পুজয়েদ্বুধঃ | বস্ত্রীভরণরত্বৈপ্চ যে চ তৎপরিচারিকাঃ। 

ক্ষমধ্বমিতি তান্ বুয়া যজমানে। হাতঃ পরম ॥ ৭৪ | 

বিসর্গলোপেপি সন্ধিরার্ধঃ ॥ ৬৮॥ কারু; শিল্পী। কৌতুকং মঙ্গলন্ত্রং ॥ ৭০8 দেবান্ধং 
চত্রং। বিবল্প্য বিরচয্য ॥ ৭১ ॥ মগগলানি দধিদূর্বধাদীনি তৈরপ্থিতাং, তানি নিবেদো মার 
তথ! চ মাংন্তে। _মঙ্গলানি নিবেদ্যানীত্যাদি। তচ্চাগ্ে মাঙ্গল্যে লেখং। মঙ্গলাধিত'মতি 
ক্লীবৈকবচনান্তপাঠোইপি। ততশ্চ ক্রিয়াবিশেষণম্, অর্থ্চ ম এব ॥ ৭২॥ এরক। তৃণবিখ্যেঃ ূ্ 

তনযয়ান্তরণে শ্রমূর্তিং স্থাপরিত্বা সম্/ক্ স্তবেং সৃজন ॥৭০॥ 
্প  ৮ শী উপ পি পলিশ পা স্পা 

খবরূপ মুর্তিরক্ষক ও শিল্িবর্গের মহিত সমবেত হইচ! বেদশ এবং কাহল, শঙ্খ, ভেরী, মুর, 
বীণা, বেধু ও অন্থান্ত যন্ত্রাদির মনোরম ধ্বনিপহকারে পূর্ববাভিমুখে মঙ্গলস্থত্র বন্ধন করিবেন। 
বৈষ্ণব সন্বদ্ধে দক্ষিণকরে “'সিপিবিষ্টা” ইত্যাদি মন্ত্রে পউবসনে করিয়া দিদ্ধার্থ উর্ণাময় স্থৃ্, 
নিশ্ব, দর্ব্বা এই সমস্ত বন্ধন করিয়া দেশিকের ( আচার্ধে৷র ) করেও এক্সপ কৌ হুক (মঙ্গলন্ত্র) 
বন্ধন করিতে হয়। তৎপরে পঞ্চবর্ণ তুল চু্ণ ঘর! হ্দর্শন বিরচন পূর্র্বক তাহার মধ স্থাপন 
ও তানবৃন্ত ঘার! মঙ্গলমতী গ্রতিমাকে বাজন করিতে হুইবে। ৭,-৭২। অনন্তর-প্রতিমাকে 

এরকাধ্য তৃণোপরি স্থাপন পূর্বক স্ততবাদ করিবে। ৭৩। 

স্ততি। - হে অর্চে | হে দেবেশানি! বিশ্বকর্। তোমারে নির্দাণ করিয়/ছেন। তুমি শ্ব্ং 
জাত, নিখিল জগতের ধরিত্রী ও গোষণকারিনী, তোমাকে পুনঃ পুনঃ নমর ৷ অনাময় ঈশ্বর 



১২০০ জ্রীক্ীহরিভক্তিবিলাসঃ | [ ১৯শবিলাসঃ। 

হয়শীর্ষপঞ্চরাত্রে | 

পৃজয়িত্বা তু গ্রতিমাং শিল্পনং তোষয়েত্ততঃ । গন্ধপুষ্পা্দিভির্বিপ্রং তৌষয়েৎ কপট।দিডিঃ। 
সর্ববহথ কর্শিণস্তস্তাস্তন্মিন কালে পৃথক পৃথক । 

ক্ষমাপয়ীত তান্ সর্বা প্রিয়প্রশ্নেন সর্বথ! ॥ ইতি ॥ ৭৫ | 
অথ শ্বপগম,। 

কুশগ্যান্তরণে ন্তস্ত পীঠে বা স্বাপয়েত্বতঃ | দিব্যবাগ্যাদিনা পঞ্চকষায়মলিলাবিভিঃ ॥৭৬1 . 

তথ| চ ভবিষ্তে।__ 
ক্পপনং তু ততঃ কার্যাং দিব্যমঙ্গরনা দতম্। যথাচ্থরূপৈবিবিধৈর্ব'দ রনিনদৈঃ শুভৈং। 

কাষায়ৈঃ পঞ্চগবোশ্চ তীর্থবন্মী কমুজ্জলৈং ॥ 

_ গ্ততিমেবাহ নমন্র ঈতি দ্বাভ্যাং। গ্রকর্ষেণ ভাবিতন্ত স্বয়মেবোৎপাদিতম্য অশেষজগতো! 
ধাত্রি ধারণপোষণকত্রি। য্্।। প্রভাবিতং প্রভাবযুক্তং কৃতমশেষং যয়! সা চাসৌ৷ জগদ্ধাত্রী 
চ তৎসন্বোধনম্। 

বাঁকোশ্চ পণ্চাৎ বিবিধৈঃ ক্ষমধ্বমিতাদিরূপৈঃ ॥ ৭3 ॥ পুজয়িতেতি শিল্পিশ।লায়াং পূজা- 

নম্তরমেব শিল্পিতোষণমভিপ্রেতং ॥ ৭৫ ॥ 

কুশৈঃ আদিশবাৎ কোমলবংশদপা্ভিরদাস্তরণং শয্য।বিশেষস্তশ্মিন্ ন্যস্ত শ্রীমৃত্তিং। 

এতচ্চ প্রাগণৈরদর্ডবংশৈস্ত রাজন্ দিবাজট্ঃ শুভৈরিত্যাদিনাধিবাসনম গুপাস্তর্যৎ শধ্যাবিরচনং 

ভবিষেযাক্তং তদন্থসারেণ কেযাঞ্চিচ্ছিষ্টানাং সম্মতং লিখিতং। ভদ্রপীঠে বেতি চ হয়শীর্ষো* 

ক্তান্নমারেণ। অস্ত্র চ ষথাত্বলং প্রদায়মেব বাবহর্তব্যৎ । এবমন্যত্রাপৃনহং । দিবোন বাছ্যেন। 

আদিশব্বাদগীতেন নূত্যেন বেদঘোষনামসংকীর্তনাদিনা চ। পঞ্চকষায়াশ্চ বট শ্বখপলাশবিষো - 

ভূম্বরাঃ তৈঃ সংস্কতজলেন। আদিশব্াং পঞ্চগবাদি। এতচ্ছা গ্রে বক্তমেব ভাবি ॥৭৬ ॥ 
পাশ তাস শা আচ আতপ সদ পিএ শপ জা শপ জপ সমস ৪ ০ শা শিপ পপ ৮০ 

. নারায়ণকে তোমাতেই অর্চনা করিতেছি, তুমি শিল্পিদোষ- বিহীন ও নিরস্তর সমৃন্ধিমতী হও। 

গ্রতিমাকে এই প্রকার বিজ্ঞাপন পূর্বক তাহাকে ন্নবানমণ্ডপে লইয়! যাইবে। 
অনস্তর শিল্লিপরিতোধণ । তৎপর শ্রীযুির প্রাহুর্ভাবকারী, সপরিবার শিল্পিগণকে 

পুজা করিয়! নানারূপ সামগ্রী ও ( মধুর) বচন বারা তাহাদিগের তুটিসান ক'রতে হইবে। 

ভবিষ্যপুরাণেও লিখিত আছে যে, তৎপরে ব্তপ্রক্ষালিত স্থুপরীক্ষিত বিষুণকে আনয়ন পূর্ব্বক 

বসনভূষণাদি দ্বারা শিল্পীর অর্চনা করিবে এবং তঙ্জরত্য অপরাপর পরিচ:রকবর্গেরও অর্চনা 

করিতে হইবে। মৎগ্ঠপুরাণে লিখিত আছে, স্থ্ধীব্যক্তি লিঙ্গ বা প্রতিমা আনয়ন পূর্বক 
শিল্পী ও তৎপরিচাঁরকবর্গের অর্চনা করিবেন। তৎপরে যজমান “তোমর! ক্ষম! কর” এই 

বাকো সকলের নিকট ক্ষম। প্রার্থনা করিবেন | ৭৪। হয়শীর্ষপ্চরাজে লিখিত আছে) 
গ্রতমা অর্চনা ও শিল্পীর তুষ্টিবিধানাস্তে গন্ধপুষ্প ও বলয়াদি বিভৃষণ ধার] ছিজাতির গ্রীতি- 

বিধান করিতে হয়। তখন কুশল গুপ্স বারা সমস্ত গ্রতিমাকম্দঈক!রগণের নিকট পৃথক পৃথকৃ 

রূপে গ্রার্থন। কর কর্তবা॥ ৭৫॥ 



১৯শ বিলাল; । ] শ্ীপ্ীহরিভক্তিবিলাঁসঃ| ১২০১ 

তত্র মস্থা' | 

সমুদ্রজে ্ঠাঃ সলিলন্ত মধ্যাৎ। যা আপে দিব্য! উত বা শ্রবস্তি। 
যাসাং রাজ! বরুণে! যাতি মধ্যে । যাস্থ রাজা বরুণো যাস্থ সোম ॥ ইত্তি॥ 

মাৎস্যে ।- 
ততো! লিঙ্গমথার্চাং বা নীত্ব। স্বসনমগুপম্। গীতমঙ্গলশবেন ন্নপনং তত্র কারয়েৎ। 

পঞ্চগব্যৈঃ কষায়েণ মৃত্তির্ভন্মোদকেন চ। শোচং তত্র গ্রকুবর্বাত বেদমন্ত্রতুষটয়াৎ, ॥ ৭৭ ॥ 
হয়শীর্ষপঞ্চরাজে :_- 

ধিয়মাণবিতানেন ব্রহ্মঘোষেণ তাং বুধঃ। তত্র গীঠে সমারোপা ভর্ং কর্ণেতি কীর্তয়ন্। 

ন্নাপয়েচ্ছদদ্ধতোয়েন শুদ্ধবত্য তু দেশিকঃ। নাপিত গন্ধতোয়েন শিল্লিদো সৈর্বিবমুচ্যতে | 

মধ্ৈন্ধাদিনাভ্যর্চা চ্ছাদয়েচ্ছ,দ্ববাসসা ॥ ৭৮ ॥ 
অথ নেত্রে।ম্মীলনম, | 

ততশ্চোন্ীলয়েন্নেতরে তন্মন্ত্রেণ বিচক্ষণঃ। তয়োশ্চ জ্যোঠিরুৎকীধ্য শুভাং দৃষ্টিং প্রকল্পয়েৎ। 
তথা চ মাৎপ্যে ।-- র 

দেবং প্রস্তরণে কৃত! নেত্রে জ্যোতিঃ প্রকল্পয়েৎ ॥ 

_ কাধাৈঃ পঞ্চকষায়জলৈ: পঞ্চগবোন্তী্ঘজলৈর্বন্মীকঘৃচ্জলৈশ্চেত্যেবং চতুভি:। সমুক্রক্যে্ট 
ইত্যাদিচতুর্শস্ৈঃ ক্রমেণ হ্পনমিতি জ্ঞেয়ং। পঞ্চগটযেঃ পঞ্চকষায়ৈশ্চ তীর্থাদিমৃত্তিঃ ভন্মোদকেন 
চেত্যেবং চতুর্ভিঃ। সমূদ্রজ্যেষ্ঠা ইত্যাদি-বেদমন্ত্রতুষ্টয়াৎ ক্রমেণ ন্বপনং কারয়েৎ ॥ ৭৭ ॥ শুদ্ধ- 
বস্তা মন্ত্রেণে ॥ ৭৮ | 9৮0. 

অনন্তর ্পন।-_কুশাস্তরণে বা গীঠঠ প্রতিম। স্থাপন পূর্বক অ অতুাত্তম বাদ্যধ্ববনি সহকারে 

পঞ্চকষায়জলে প্লান করাইতে হয়। ৭৬। ভবিষ্যপুরাণে লিখিত আছে, তৎপরে অতুযুত্বম 
মঙ্গলশব ও যথাযথ অতুযাত্কৃষ্ট নানাক্মপ বাদ্যধবনি সহকারে পঞ্চকষানন, পঞ্চগব্য, তীর্থোঁদ ক, 

বন্মীকম্বত্তিকা ও জল দ্বার! ন্নান করাইতে হয়। 

ন্নানমন্্।--“সাগরগর্ড হইতে যাহাদিগের উৎপত্তি হইয়াছে, যে দিব্য জল নিরন্তর প্রবাহিত 
হু্টতেছে, বকুণদেব যে জলের অধিপতি এবং যে জলে বরুণ দেব ও সোম মর্ধিষ্টিত, সেই জল 
হার! ্লান করাইতেছি।” এই চারি মন্ত্রে স্নান করাইবে। মংস্য পুরাণে লিখিত আছে, তৎপরে 
লিঙ্গ বা গ্রতিমাকে স্বানমণ্ডপে আনয়ন পূর্বক সংগীতাদি মঙ্গলধ্বনি সহকারে স্নান করাইবে। 
পঞ্চগব্য, পঞ্চকষায়, মৃত্তিক! ও ভন্রোদক দ্বারা বেদমন্ত্চতুষয়যোগে ষণাক্রমে গান করাইতে 
হয়। ৭৭1 হয়শীর্ষপঞ্চরাত্রে লিখিত আছে, স্ৃধাব্যক্তি চন্দ্রাতপ ধারণ পূর্ব্বক বেদশব্ব করিতে 
করিতে প্রতিমাকে পীঠে স্থাপন করিবেন এবং “ভদ্র, কর্ণ” এই মন্ত্র কীণন পূর্বক 
শুদ্ধবতীমন্ত্রে বিশুদ্ধোঘক দ্বার! দান করাইবেন | গন্ধোদক ছ্বারা গান করাইলে মূর্তি শিক্পি- 
দোষহীন হয়। মঙ্ পাঠ পূ গন্ধাদি দ্বারা পুজা করিয়া শুদ্ধবসনে আচ্ছাদিত 
করিবেন ৭৮। " 
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হয়শীর্ষপঞ্চরাত্রে চ।-_ 

যজমানস্ততো ভক্ত্যা দেশিকং পরিতোষয়েৎ। কাংস্তদোহাং বন্ত্রক্ীং তাত্রপৃষ্ঠাং পয়দ্থিনীম্ ॥ 

রৌপ্যাজ্বিং স্র্ণবৃ্গীং তাং সুশীলাং তরুণীৎ শুভাং। 
প্রণম্য বিধিন! থেন্ুং দ্যাদ্বাগ ভিঃ ক্ষমাপয়েৎ॥ 

অবধার্ধ্য জগচ্ছাস্তিং নেত্রে চোম্সীলয়েদ্বুধঃ ৷ চিত্রং দেবেতি মন্ত্রণ জ্যোতির্দেবদ্য চোঁংকিরেৎ॥ 

অগ্নিজ্যোতীতি মন্ত্রেণ জাত দৃষ্িং প্রকল্পয়েৎ ॥ ৭৯॥ 

দৃ্টভেদাংস্ত সকলান্ বর্ণয়িষ্যে তবোপরি ॥ 

তথা চ তত্রৈর লেপ্যাচ্চস্থাপন প্রসঙ্গে ।__ 

চিত্র দেবেতি মন্ত্রেণ সৌম্যাং দৃষ্টিং তু কারয্বেখ। দৃষ্টয়ো বনুধা নাটযশাস্ত্েযু পরিকীর্ডিতাঃ॥ 
কিত্বত্রোদ্দেশতে। বক্ষ্যে দৃষ্টীনাং লক্ষণং দ্বিজ। হসিতা ঘুর্ণিতা ক্ষিপ্ত তথাস্তর্বদ নাতৃর1। 
বিঘিষ্টা লজ্জিত! ক্র-রা৷ প্রসষ্া। মদনাতুর!। লঙ্জিতাকম্পিত তৃপ্ত! দীনাস্তপ্লিহিতা তথ!। 

বিশালাস্তরবিক্ষিপ্ত। উর্ধক্ষিত্তা সবর্ণিতা॥ পার্খীবলে।কনী চাধঃক্ষিপ্ত নাসাগ্রগোচরা । 

সমাবলোকিনী ক্রান্তা যোগদৃষ্িস্তথা শুভ। | বীভৎদা করুণালোকা ঈষংক্ষিপ্ত। চ কেকরা॥ 

বিভ্রান্ত লুলিত। চাস্তঃকোপহ্র্ষ সম্বিত ।এবং জাত্ব। দৃষ্টিভেদান্ প্রতিমাস্থ প্রয়োজয়েখ ॥ ৮* ॥ 
অথ নেত্রাভ্যগ্রনম্। 

তটত্রৈব সত 

ততঃ শুক্লানি পু্পাণি ঘ্বৃতসিদ্ধার্থকং তথা । দুর্ববাং কুশীগ্রং দেবস্য দদাচ্ছিরসি দেশিকঃ । 

পঠন্ রক্ষোহণং সর্বমন্্রমাথরর্ণৎ তথ! । রৌপ্যং ভাঞ্জনমাদায় মধুরতয়সংযুতম, | 

উৎকীধ্য উজ্জাল্য। দৃষ্টিভেদান্ জাত দৃষ্টিং শুভাং প্রকল্পয়েদিত্যর্থঃ ॥ ৭৯। 

হসিত-ঘূর্ণিতাদীনামবলোকনভেদেনেষদবাস্তরতেদঃ কল্পয়িতবাঃ ॥ ৮* ॥ 

অনন্তর নোত্রোন্সীলন।-_নুধী ব্যক্তি তৎপরে নেত্রমন্ত্র দ্বার! নয়নযুগ্লল উন্মীলন পূর্বক 

চক্ষুত্বয়ের জ্যোতিঃ উজ্জালিত করিয়া শুভদৃষ্টির কল্পন! করিবেন। মংস্যপুরাণে লিখিত আছে, 
প্রতৃকে প্রস্তরণে করিয়া চক্ুদ্বয়ের উদ্মীলন করিতে হয়। হয়শীর্ষপঞ্চরাত্রে লিখিত আছে, 

তৎপরে যঙ্জমান হইয়া আচার্য্যের সন্তোষনাধন করিবেন। তিনি একটী কাংশ্ত- 

'ক্রোড়া, বন্ত্রক্া, তাত্রপৃষ্ঠা, ক্ষীরবতী, রজতখুরা, স্থবর্শৃক্গী, শীলা, তরুণী ও মনোহরমূর্তি 

ধেন্গ আনয়ন পূর্ব্বক বিধানে তাহা গুরুকরে সমর্পণ করিগা যখাথ বাক্যে ক্ষম! প্রার্থনা 

করিষেন। তদনস্তর বিচক্ষণ ব্যক্তি জগতের শাস্তিলাভার্থ চক্ষুত্ব'র উন্মীলন পূর্ব্বক “চিত্রং দেব” 

ইত্যাদি মন্ত্রে গ্রতিমার জ্যোতিঃপ্রকাশ ও ণঅগ্নিজ্যোতিঃ” ইত্যাদি মন্ত্রে বিশেষ বিবেচন। 

সহকারে দৃঢ় কল্পনা করিবেন। ৭৯। অধুনা স্বংমকাশে দৃঢ়ভেদ কীর্তন করিতেছি। হয়শীর্ধ- 

পঞ্চরাত্রে বেপ্যসুর্তি-স্থাপন প্রসঙ্গে লিখিত আছে যে, “টিঅং দেব” ইত্যাদি মঞ্ত্রে সৌম্যা দৃটির 

কল্পন! করিতে হয়। নাট্যশাস্ত্রে দৃষ্টি বহুবিধ বলিয়! কীর্তিত আছে। কিন্তু হে বিগ্র! অধুনা 

উদ্দেশে ( গ্রসঙ্গত। ) সেই সকলের ( মধ্যে কতিপঞ্ের ) লক্ষণ বর্ণন করিতেছি । : হসিত, 
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মধুবাতেতি মন্ত্রেণ মন্ত়্িত্বাষ্ধা পুনঃ। শলাকয়! সবর্ণস্য নেত্রে চাভ্যঙয়েদগ.রুঃ | 

হিরণ্যগর্ভমন্ত্রেদ ইমং মে ইতি কীর্ডয়েং 
অধার্ধ্যপণাদি । 

সমর্পা চার্ধ্যং দেবায় যা দিবা! আপ ইত্যতঃ। ইন্দ্রাদিভ্যো৷ বলিং দদ্যাৎ সিদ্ধার্থবৃতপায়নৈঃ ॥ 

তত্র অর্থভ্রব্যাণি। 

মাংসে |-- 

দক্ষতকশাগ্রাণি ক্ষীরং দুর্ববাৎ তথা মধু । যবাঃ সিদ্ধার্থকান্তদবদষ্টাঙ্গোহ্ঘ্ঃ ফলৈঃ সহ ॥ ৮১ 
অথ মাঙ্গল্যাচরণ মমঙ্গলনিবা রণঞ্চ। 

দেবং পুশ্পৈরলক্ক ত্য ধূপস্ি গ্রণম্য চ। পরিধাপ্য চ বস্ত্ে ছে ব্রাহ্মণান্ স্বস্তি বাচয়েৎ॥ 
তেভ্যোহথ দক্ষিণাং দত্ব। হোমাচার্য্যায় গামপি। আবাহ্ মন্থয়েদেবং নমে! ভগবতে ইতি ॥ 

বিলিখন্ কাঞ্চনেনাথ শ্রীমৃর্তিং মঙ্গপানি তু । কারয়েদগীতবাদ্যাদীন্তমাঙ্গল্যঞ্চ বা রয়েং ॥ 

তথা চ ভবিষ্যে।-_ 

অর্ধ্যং দত্বা নমস্কৃত্য অচ্চরিত্বা যথাক্রমম্। দত্ব! সগুগগুলুং ধূপং দেবদেবন্য ধীমতঃ। 

প্রচ্ছাদ্য বস্্রযুগ্েন ততঃ কার্ধ/ং তুণলক্ষণম, ॥ 

অক্ষতাশ্চাত্তর খগুতওুলাঃ। ভবিষ্যোজার্ঘ্যদ্রব্যাণি চ পুর্ববং নিত্যপৃজায়ামধ্ধ্য প্রসঙ্গে | 

লিখিতানি সম্তি। ভবিষাহয়শীর্ষোক্তার্থ/দ্রবাভেদণ্চ ফলাদিভেদং কক্পঘিত্বা সোঢবাঃ। 

এবমন্তত্রাপি ॥ ৮১ ॥ 

রত ক্ষ, অন্তবেদন, আতুর, বি, লব্খিত, রর, পর অদলাতুর,লক্দিত অব্ষ 
কম্পিত, তৃণ্ত, দীন, অন্তনিহিত, বিশাল, অনস্তরবিক্ষিপ্ত, উর্দক্ষিপ্ধ, সবর্ণিত, পার্থখীবলোকন, 

অধঃক্ষিপ্ত, নাসা গ্রগোচর, সমাবলোকিনী, ক্রান্ত, যোগদৃষ্টি, বীভৎস, করুণালোক, ঈষংক্ষিপ্ত, 
কেকর, বিভ্রান্ত, লুপ্ত, অভ্যস্তরকোপ ও হর্যসমন্থিত, দৃষ্টিভেদ এইরূপে বহুবিধ । এই সমস্ত 
অবগত হইয়া প্রতিমাতে তদহুসারে দৃষ্টি কল্পন! করিতে হয়। ৮০। 

অনস্তর নেত্তাভ্যঞপ্জন।--উক্ত গ্রস্থেই লিখিত আছে, তৎপরে আচার্য্য অথর্ববেদোক্ত 

রক্ষো্সমন্্র পাঠ পূর্বক প্রতিমা-শিরে, ঘ্বু সিদ্ধার্থ, দুর্ববা ও কুশাগ্র এদান করিবেন। 
তনস্তর তিনি মধুরঅয়সমস্থিত রজতপাত্র লইয়া! “মধুবাত1”” ইত্যাদি মন্ত্রে অষ্টধা অভিমন্ত্রিত 
সুবর্ণশলাক! দ্বারা চক্ষৃদ্বয় অভ্যঞ্জন ও হিরণ্যগর্ভমন্ত্রপাঠ পূর্বক “ইমং যে” এই বাক্য 
উচ্চারণ করিবেন । 

তৎপরে অর্ধ্যসমর্পণাদি।--তদনস্তর “য! দিব্যা আপ” ইত্যাদি মন্ত্রে গ্রভৃকে অর্থ) দিয়া 
ইন্রপ্রমুখ দেবগণের উদ্দেশে সিদ্ধার্থ, ঘ্বত ও পায়স হবার! বলি প্রদান করিতে হইবে ॥ 

উক্ত অর্থ প্রদানের ভ্রব্য।-_মৎস্তপুরাণে লিখিত আছে, ফলের সহিত দধি, আতপতগ্ত | ল, 
কুশাগ্র, ছুগধ,দুর্বধা, মধু বব ও দিদ্ধার্থ এই সমস্ত একক করিয়া অর্ধয দিবে। ইহাই অষ্টাজ 
অর্ধ্য বনিয়৷ অভিছিত। ৮১। 
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মাংশ্যে।-_ 

সর্বততস্ব বলিং দত্বা সিদ্ধার্থস্বতপায়সম,। শুরপুৈরলন্কৃতা উরি: | 

বিগ্রেণ বাচনং কুর্যযাৎ দত্বা শক্ত চ দক্ষিণাম. | গামেকাং কনকং তঙ্বৎ স্থাপকায় নিবেদয়ে্। 

লক্ষণং কারয়েস্তক্ত।| মন্ত্রণোনেন বৈ দ্বিজ্ঃ॥ 
তত্র নস্ত্রঃ । 

ও নমো! ভগবতে তুভ্যং শিবায় হরয়ে নমঃ। 

হিরণ্যরেতসে বিষে বিষুতরূপায় তে নমঃ ॥ মন্ত্রোহয়ং সর্বদেবানাং নেত্রজ্যোতিঃঘপি শ্বৃতঃ । 

এবমামন্ত্রয দেবেশং কাঞ্চনেন বিলেখয়ে। মঙ্গলানি নিবেষ্ঠানি ব্রন্মঘোষঞ্চ গীতকম্। 
খদ্ধ্যর্থ কারয়েছিছানমঙ্গল্যনিবারণন্ ॥ ৮২॥ 

অথ পুনর্বিশেষতঃ সপনম্। 

হস্তমাগ্তমিতে ভদ্রপীঠে ক্ষীরিতক্মস্তবে ॥ বিন্যস্ত স্ন।পয়েদ্ে বং পঞ্চগব্যাদিভিত্ততঃ ॥ ৮৪ ॥ 

মাৎস্তে 1-- 

গজাশ্বরথ্যাবল্সীকবরাহোৎখাতমগ্ডলাৎ। অগ্নযাগারাত্তথা তীর্থাৎ হ,দাদেগামগুলাদপি ॥ 

লক্ষণং কাঞ্চনেন লিখনাদি তত্র শ্বৎস-লক্ষণাদি ॥ ৮২ ॥ 

অন্তর মান্গল্যাচরণ ও অশ্ুভশাস্তি। তৎপরে গ্রতৃকে পুণপ দ্বারা বিভূষিত করিয়া ধূপ দান, 

৷ নমস্কার ও বস্ত্রধুগল পরিধানান্তে ত্রাক্মণগণ ঘার। ্বস্তিবাচন করাইতে হয়। তদনন্তর সেই 

সকল বিপ্রকে দক্ষিণা ও আচার্য্যকে একটি গে! দান করিবেন। পরে প্রভুকে আবাহন ও 

«নমো ভগবতে” এই ঝক্যে মামন্ত্রণ করিয়। সুবর্ণ ছার! শ্রমুর্তি ও মঙ্ল-চিহ্নার্দি বিলিখন 

করিবে। তৎপরে গীতবাগ্ভ সহকারে অমঙ্গল-শাস্তি করিতে হয়। ভবিষ্যপুরাণে লিখিত 

আছে, বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি প্রত্ুকে অর্ধ/ দিয়। ক্রমে ক্রমে প্রণাম, পুজা ও গুগুলধূপ সমর্পণ 

কারয়া বসনঘ্ধয়ে আচ্ছাদন পূর্বক কাঞ্চন ছ্বার। বিলিখন করিবেন। মৎ্ম্যপুরাণে লিখিত আছে, 

সমস্তাৎ সিদ্ধার্থ, ঘ্বত ও পায়স দ্বার! বলি প্রদান পূর্ববক শ্েত কুন্থমে বিভূষিত ও দ্বতগুগ গুলুধূপে 

ধৃপিত করিয়া ব্রাহ্মণ দ্বার! স্বস্তিবাঁচন করাইতে হয়। তদনস্তর স্থাপককে শক্ত্যনুসারে দক্ষিণ 

দিয়া একটা ধেনগু ও কাঞ্চন দান করিবে। পরে কাঞ্চন দ্বারা বক্ষযমাণ মন্ত্রে শীবৎসচিহ্ 

অঙ্কন করিতে হয়। 

উক্ত মন্ত্র।-_-«হে ভগবন্! তুমি কল্যাণময় হরি, তোমাকে নমস্কার । হে বিষে! তুমি 

হিরণ্যরেতা, বিষ্ুব্ধপী তোমাকে নমন্কীর। যাবতীয় দেবতার নেতজে্াতিঃ-কর্পনা-কালেই 
এই মন্ত্র প্রয়োজনীয় । স্থধী ব্যক্তি এইবূপে দেবদেবকে আমন্ত্রণ পূর্বক স্বর্ণঘবার! (.শ্রাবৎস- 

চিহ্থাদি ) নিবেদন-যোগ্য মঙ্গল চিহ্ন বিনিখন করত খ্যর্থ ( সম্পদ্ বা সিদ্ধিলাভার্থ ) বেদপাঠ 

ও গীতাদি শব্ধ বার! অমঙ্গলের শাস্তি করিবেন । ৮২। 

অনস্তর পুনরায় বিশেষ ন্নান।--তৎপরে প্রকে উড়ুম্বরকাষ্টময়, একহন্ত প্রমাণ ভদ্রপীঠে 

স্থাপন পূর্বক পঞ্চগব্যাদি খারা গান করাইতে হয় ।৮৩। মংস্যগুরাণে, লিখিত আছে,“উ্ তানি” 



|] 
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কুস্তেষু মৃত্তিকাং দদ্যাহুদ্ধতাসীতি মন্ত্রবিং ৷ শর্পোদেবীত্যপাং মন্থ পে হিষ্ঠেতি ষ। খচঃ 1৮৪॥ 

সাবিত্র্যাদায় গোমুত্বং গন্ধদ্বারেতি গোময়ম্। আপ্যায়ম্েতি চ ক্ষীরং দধিক্রাবেতি বৈ দধি। 

তেজোহসীতি ত্বতং তথ্বদ্দেবন্ত ত্বেতি চোদকম্ ॥ ৮৫ ॥ 

কুশমিশ্রং জপেছিদ্বান্ পঞ্চগব্যং ভবেত্ততঃ ॥ ৮৩॥ 
মাপ্যাথ পঞ্চগব্যেন দর়। শুদ্ধেন বৈ ততঃ॥ দধিক্রাবতি মন্ত্রেণ কর্তব্য মভিমন্ত্রণম্ ॥ 
আপায়ন্বেতি পরদ। তেজোহসীতি ঘ্বতেন চ। মধুবাতেতি মধুন। ততঃ পুষ্পোদকেন চ ॥ 
মরস্বতো ভৈষজোন কার্য.ং তদ্যাভিমন্তরণম.। হিরণ্যাঙ্গেতি মগ্রেণ ন্সাপয়েদ্রত্ব বারিণ। ॥ 
কুশাস্ভস। ততঃ শ্বানং দেবপ্য হেতি কারয়েং। ফলোদকেন চ স্নানমগ্র আয়াহি কারয়েং ॥ 

| ততস্ত্ব গন্ধতোমেন সাবিব্রা! চাভিমন্ত্রয়েৎ ॥ ৮৭ | 
ততো! ঘটসহন্রেণ সহশ্রার্দেন বা পুনঃ | তস্াপ্াদ্ধেন ব] কুর্যযাদথবাষ্টখতেন বা। 

চতুঃযষ্ট্য। তদর্ধেন তদর্েনাথ ব| পুনঃ। চতুভিরথবা কুর্ধণাদঘটানামপি বিস্তবান্॥ 
সৌবর্ণে রাজতৈর্বাপি তাৈর্বব। রীতিকোস্তবৈ:। 

কাংস্যের্বা! পার্থিবৈর্বাপি ন্নপনং শক্তিতো ভবেৎ ॥৮৮ 

 ক্সীরিতরবঃ ক্ষীরযুকবৃক্ষ উড়ুম্বরাদয়স্তদস্তবে ৮৩1 মন্ত্রবিদিতাক্তং তনমনত্ানেবাভিব্যপয়তি। 

শন ইতি অপাং মন্ত্র যঃ, যাশ্চ আপো হি ষ্ঠেতি খচঃ ত এব ন্নানে মন্ত্! ইত্যর্থঃ। অন্তর পঞ্চ- 

গব্যপঞ্চকষায়ে পেত্যাদি-পর্বব।ল(খতমাতস্যবচনাৎ্ পঞ্চগব্যাদ্িভিশচতুর্ভিঃ সমুদ্রজ্যেষ্টা ইত্যাদি 

ম্ত্রতুষ্টয়েন য্থাক্রমং পূর্বববদাদৌ স্পন(মতি কেষাঞ্চিং সতাং মতং ॥৮৪ ॥ অন্যানপি দশয়তি 
সাবিত্্যাদিনা | ৮৫ ॥ কুশমিশ্রমুদকং চ পেবদ্য ত্বেতি জপেং অভিমন্ত্রয়েখ ॥ ৮৬॥ অথ 

জপানস্তরং পঞ্চগব্যেন ন্নাপয়িতা। পঞ্চামৃতদ্পপনমাহ্ দপ্নেত্যানি । অত্র ৮ শর্করাস্থানে পুম্পোদকং 

জেয়ং। তত্র সরশ্থত্যে ভৈষ জ্যনেতি মন্ত্র । এবং সর্ববত্রোহ্থং ॥ ৮৭ ॥ অষ্টশতেন অষ্টোত্তর- 

ইত্যাদি মন্ত্রে কুম্তলমূহে মৃত্তিকা দবে। হস্তী বা অশ্বোংখাত মৃত্তিকা,  চতুষ্পথস্থ মৃত্তিকা, 

বন্ধী কম্ুত্বিকা, বরাহোৎথাত স্থানের মতি কা, অগ্রিগৃহের ম্বত্তিকা, তীর্থমবত্তিকা, হৃ.দস্থ মৃত্তিকা 

এবং গোসমূহের খুরোখমৃত্তি ঞাই প্রদান করা কণ্ব্য। “শঙ্পে। দেবী” ও “আপে। হি ঠা” ইত্যাদি 
মন্ত্রে জল দ্বারা; সাবিত্র্যাদি মন্ত্রে গোমুত্র দ্বারা; “গঞ্ধদ্বার।' ইত্যাদি মন্ত্রে গোময়দ্ধার। ; 

“আপ্যাংন্ব" ইত্যাদি মন্ত্র দুগ্ধ দ্বার) “দধিক্রাব্”” ইত্যাদি মন্ত্রে দধি দ্বারা) “তেজোনি” ইত্যাদি 

মন্ত্রে বত বারা ; এবং « দেবস্ত তা” ইত্যাদি মন্ত্রে কুশমিএ জল দ্বার! স্নান করাইতে হয় । তাহা 

হইলেই পঞ্চগব্যঙ্গান হইল। ৮৪--৮৬। এই প্রকারে পঞ্চগব্য দ্বার! স্নান করাইয়া পঞ্চাম্বত 

দ্বারা গান করাইবে। তন্মধ্যে “ধিক্লাবু” ইত্যাদি মন্ত্রে দধি দ্বারা; “আপটায়ন্ব” ইটা 

মন্ত্রে হু দ্বার! ; “তেজোসি” ইত্যাদি মননত্র ঘ্বত বারা) “মধুবাত।” ইত্যাদি মন্ত্রে মধু বার! ; এবং 

লরন্বত্যৈ ভৈষজ্যেন” ইত্যাদি মন্ত্রে পুশ্পোদক দ্বার] স্নান করাইতে হয় | তদনস্তর “হিরণ্যাক্ষ” 

ইত্যাদি মন্ত্রে ত্বো্ক দ্বারা ?.“দেবস্য ত্বা” ইত্যাদি মন্ত্র ুশোদক দ্বারা,'“অগ্ন আয়াহি' ইত্যাদি 
মন্ত্রে কলোদক দ্বারা এবং সাবিআীম্ত্রে গন্ধোদক দ্বার। গান করাইবে। ৮?। তৎপরে বিত্ববান্. 



১১০৬ শ্ীশ্রীহরিভক্তিবিলাঁসঃ | [১৯শ বিলাসঃ। 
সহদেবী বচা বা্রী বল! চাতিবলা তখা। শঙ্খপুস্পী তথ! সিংহী অষ্টমী চ স্থবর্চলা ॥ 
মহোৌষধা্টকং হোতন্মহান্নানেষু যৌজয়েৎ। যবগোধুমনীবাঁরতিলশ্ামাকশাটয়১। 

প্রিয়ঙ্গবে। ত্রীহয়শ্চ স্নানেযু পরিকল্পয়েৎ ॥ ৮৯ 
ভবিষ্যে |. 

পঞ্চগব্যং দধি ক্ষীরং তথা মধু দ্বতং নৃপ। রত্ববাঁরি কুশাস্তশ্চ ফলগন্ধাদিকং তথা । 
উপস্নানৈঃ কষারৈশ্চ দিব্যৌষধিভিরেব চ। বল্মীকাৎ পর্বতাগ্রাচ্চ সরশতীর্ঘান্ধ দাদগজাৎ॥ 
অগন্যাগারাতত, গৃ্ীয়াদষ্টমীঞ্চ চতুষ্পথাৎ। উদ্ধৃতাপীতি ম্তরণ মর্দয়েতু সমালভেৎ। 

উপমানিকেতি প্রথমং মস্ত্রণোনেন লেপয়েৎ ॥ ৯০ ॥ 

্বানমন্্ংস্ততশ্চান্তান্ বক্ষ্যামি তে মহীপতে। গায়ত্র্া চৈব গোমূত্ং গন্ধদ্বারেতি গোময়ম্ ॥ 
আপ্যায়ন্থেতি চ ক্ষীরং দধিক্রাবে.তি বৈ দধি। তেজোইপি শুক্রমিত্যাজ্যং দেবন্ত তা কুশোদকম্। 
এভিস্ত পঞ্চভিগাস্তৈ প্রথম স্বাপয়েদ্ধরিম্। দ্বিতীয়ে দধিক্রাবে তি দর্ন! চ স্নানমচরেৎ ॥ 
আপ্ায়ন্বেতি মন্ত্রে ক্ষীরেণ স্গাপয়েদ্বুধঃ। তেজোহসীতি ততঃ পশ্চাদঘ্বতেন স্ব নমাচরেৎ ॥ 
তদন্তে মধুনা স্ানং মধুবাতা৷ খতায়তে | রত্ববারি ততঃ পশ্চাদ্ধিরণ্যাক্ষেতি মন্ত্রয়েৎ ॥ 
কুশাস্তসা ততঃ ন্নানং দেবস্য ত্বেতি মন্ত্রয়েং। ফলোদকৈস্ততঃ ল্লানং অগ্ন আয়াহি বীতয়ে॥ 

শতেনেত্যর্থ;ঃ। ক্রমেণ সংখ্যানুক্তেঃ। রীতিকং পিতলং॥৮৮॥ সহদেব্যাদ্যোষধ্যষ্টকং যবাদি- 
্রীহষ্টকং চ তথ কুস্তেষু মৃত্তি কাঁদিকং দদ্যার্দিতি পূর্ব ক্রগজস্থানা দিশৃত্তিকাষ্টক, উক্তেষু কুস্তেষু 

নিক্ষিপ্য র্বত্র গানে নিষোজযেদিতার্থঃ । তত্র ব্যান্ত্ী ক্ষুদ্রবার্ভাকুঃ। সিংহী কণ্টকারিকা । 
শাটয়ঃ শালয়ঃ। প্রিয়ঙ্বঃ কঙ্গবঃ। ব্রীহয়ঃ ষট্টিকাঃ ॥ ৮৯ ॥ পঞ্চগব্যাদ্িকং কযায়াদিভিঃ 
সহ গৃহী়'দিতুাত্তরেণাছয়ঃ | উপন্নানৈঃ স্ানোপধুকৈরি ত্যর্থ; | অষ্টমীং মৃত্তিকামিতি শেষ; | 

লেপয়েন্স দৈব ॥ ৯* ॥ 

হইলে শক্যন্থুসারে সুবর্ণ, রৌপা, তাত্র, কাংস্য অথবা মৃত্তিকা দ্বার! সহশ্র, গঞ্চশত, সার্দািশত, 
 অষ্টোত্তরশত, চতুঃবষ্ি, ঘাত্রিংশং, যৌড়শ অথবা তাহাতে অক্ষম হইলেও চাঁরিটা কুস্ত নির্মাণ 

করিরা। তন্দারা স্গান করাইবেন। ৮৮। মৃহান্নানে সেই জলে সহদেবী, বচা, ব্যাত্ত্রী, বলা, 
অতিবলা, শঙ্ঘপুষ্পী, সিংহী ও নুব্চল। এই অষ্ট মহৌধধি এবং যব, গোধ্ম, নীবার, ভিল, 

স্টামাক, শালি, প্িয়স্ু ( কাই ধান্ত ) ও ব্রীহি (বাটি ধান্য ) এই অষ্টবিধ শশ্ত প্রদান করিতে 
হয়। ৮৯। ভবিষ্যপুরাণে লিখিত আছে, হে রাজন্ | নানোপধুক্ত কঘায় ও দিব্যৌবধির সহিত 

পঞ্চগবয, দধি, ক্ষীর, মধু, ঘ্বৃত, রত্বোদক, কুশোদক, ফল ও গন্ধাদি গ্রহণ করিবে। বন্মীক, 
গিরিশৃঙ্গ, সরোবর, তীর্থ, হূদ, হস্তী কতৃক উৎখাত স্থান, অগ্নিগৃহ ও চতুষ্পথ এই অষ্ট স্থান 

হইতে “উদ্ধ তাসি' ইত্যাদি মন্ে মৃত্তিক। লইয়! প্রথমে “উপমানিকা” ইত্যাদি মন্ত্রে উহ! 
লেপন করিবে । ৫*। হেনৃপ! ত্বং-সকাশে অন্যানা স্বানমন্ত্র কীর্তন করিতেছি। 
গায়ত্রী পাঠ পূর্বক গোমূত্র দ্বারা» “গন্ধদবারা।+ মন্ত্রে গোময় ছারা, “আপাায়দ্য”+ অস্ত্রে ছু 
দ্বারা, “বধিক্রীব্”। মন্ত্রে দি দ্বার, “তেজোদি” মনে ত্বত ছারা, "দেবস্য স্বা?” ইত্যাদি 'মন্তে 



১৯শ বিলানঃ |] শীস্রীহরিভক্তিবিলানঃ| ১২৩৪৭ 

দ্যা, গন্ধতোয়ানি সাবিত্র্যা ত্বভিমন্থয়েষ। কারয়েচ্চ মহান্নানং ততঃ ছানাদনস্তরমূ । 
কলসানাং সহন্েণ কুরধ্যাৎ পঞ্চশতেন বা। অথবা তশ্য সার্দেন তথা চা্শতেন ব! ॥ 
চতুঃষ্ট্যা তদর্ধেন যোড়শৈরষ্টভিন্তথ! | যথালাভং যথাকাপং যথাবিভবমাত্মনঃ ॥ 

অকালমূলৈঃ কলসৈঃ সুগকৈঃ স্থদৃটৈর্নবৈঃ। রাজতৈস্তাজমৌবর্ণৈঃ কাংদ্যরৈতিকপার্থিবৈঃ। 
বল! চাতিবল! চৈব শঙ্খপুষ্পী স্থবর্চলা । সহদেবী চ সিংহী চ বচাব্যান্ত্রী তথৈব চ। 

ওষধীনাং গণেনৈবং াপয়েদ্েবমচ্যুতম্ ॥ ইতি । 
জথ বিশেধান্তরম. | 

তত্রৈব।-- 

ফলোদন্নপনাৎ পশ্চাচ্চ,ৈরুতর্ত্য শোভনৈঃ।. ন্নীপয়িত্বা কছুষ্ণানতিঃ স্লাপয়েৎ শীতবারিণ|। 
চন্দনাদ্যের্ব্ধিলিপ্যাথ শুরুমান্যাস্বরাদিনা। ভৃযগ়িতোপবীতং চ দস্তকাষ্ঠং তথার্পয়েহ ॥ ৯১ ॥ 

ততশ্চ কারয়েৎ মানং স্থগন্ধিসলিলাদিনা। ইত্যেবমন্্র বিজেয়ো। বিশেষ; শিষ্টস্মতঃ ॥ ৯২। 
তথ! চ হয়শীর্ষপঞ্চরাতে ।-- 

স্বতেনাভ্যঞ্জয়েৎ পশ্চাৎ পঠন্ ঘ্বতবতীং বুধঃ। মন্রচ্রণেনোছর্দেদতে। দেবেতি কীর্য়ন্। 

শোতনৈ: যবাদিদভবৈঃ স্থগন্ধিদ্রবাধুতৈশ্তন্দনেন আদাশবযাৎ কুস্কুমাদিভিশ্ মিশ্রিতৈর্বলিপ 

যজোপবীতং চ শুরুমেবাপয়েৎ। তথেতি সমুষ্চয়ে ।৯১॥ ততঃ দস্তকাষ্টার্পণাদন্তরং তু, দদ্যাত্, 
গন্ধতোয়ানীত্যাদিন! ফলোদকন্গানানস্তরং যৎ সুগন্ধি-সগিলাদিন| ন্াানমু ক্তৎ তত কারয়েদিত্যর্থঃ 

হুগন্ধি-সলিলং চ তগরমুক্তক্বীবেরাগুরতুরুফচন্দনকপূররকুস্কুমমূগমদৈ: পরমন্থগদ্িত্রবোঃ সংস্কৃতং 

কুশজল বারা, গ্রথমতঃ এই পঞ্চ মন্ত্রে হরিকে ন্গান করাইবে। পরে দ্বিতীয়বার “দধিক্রাব্+' 
এই মন্ত্রে দরধি দ্বারা, “আপ্যায়স্”+ মন্ত্রে ছুগ্ধ দ্বারা, “তেজোসি” মন্ত্র স্বত দ্বারা, “মধুবাতা+ 

মন্ত্রে ধু দ্বারা, “হিরণ্যাক্ষ” মন্ত্রে রত্বোদক দ্বারা, “দেবন্য ত্বা” ইত্যাদি মন্ত্রে ঘ্বত দ্বারা) 

£অগ্প আয়াহি” মন্ত্রে ফলোদক ছারা এবং সাবিত্রীমন্ত্রে গঞ্চোদক ছারা স্নান করাইবে। 

এইরূপে মহান্গান সমাপন পূর্বক যখালাভ, যথাকাল, ও যথাবিভব অন্গমারে ঘহম, গঞ্চশত 

সার্ধ দ্বিশত, অষ্টোত্তর শত, চতুঃব্টি, ঘাত্রিংশং, যোঁড়ণ অথবা আটটা কুস্ত প্রস্তুত করিবে। 

কুস্ভগুলি এরূপ হওয়! আবস্তক যেন, তাহারমূলদেশে কৃষ্ণবর্ণ চিহ্নাদদি ন| থাকে এবং স্থপক, 

হুদৃঢ় ও নৃতন হয়। এ সমস্ত কুভ্ত স্বর্ণ, রৌপ্য, তা, কাংস্য, পিত্তল বা! মৃত্তিক] দ্বারা 

( শক্তানদারে ) নির্াণূকরিবে । এ সমস্ত জলপূর্ণ কুস্তে বলা, অতিবলা, শঙখপুষ্পী স্থ্বচ্চলাঃ 

সহদেব, দিংহী, বচা ও ব্যাত্রী এই অষ্টবিধ ওষধি প্রদান পূর্বক তদ্দার! গ্রভূকে দান 

করাইতে হয়। 
উক্ত বিষয়ে অন্যরপ প্রভেদ | _-ভবিষ্যপুরাণে লিখিত আছে, ফলোদক গগানাস্তে হুশোভন 

যবাদি-চু দ্বারা উদ্বর্তন ও কিঞিছুষুং জলে স্নান করাইয়া শীতল জলে ন্গান করাইতে হয়। 

তানম্তর চল্দনাছি বিলেপন পূর্বক স্বেতপুষ্পের মাল্য ও বসনে 'সমলগ্কত করিয়া! উপবীত ও 

দত্তকাট প্রদান করিবে। ৯১ । তৎপরে কুগন্ধি জলে ক্সান করাইতে হয়। সাধুগণাহুযোদিত 



১২০৮ শ্ীপ্ীহরিভক্তিবিলাসঃ। [১৯শ বিলাদঃ। 

ক্ষালয়েছুষ্জতোয়েন সপ্ততেহগ্নেতি দেশিকঃ। চন্দনেনাহুলিপোত জ্রপদাদিব ইত্যুচা ॥ 

নাদেমৈঃ স্ন।পয়েতোফনৈরাপোহি ষ্েতি দেশিকঃ। ন্াপয়েদ্রত্বতোয়েন পাবমানীভিরেব চ॥ 

সমুদ্রং গচ্ছ মন্ত্রেণ শ্নাপয়েচ্চন্দনোদটকঃ। নাগকেশর তোয়েন শ্রীপ্চ তেত্যভিষেচয়েধ | ৯১ ॥ 

গায়জ্র। পদ্মতোয়েন পঞ্চমৃত্তিকয়া ততঃ।॥ হিরণ্যবর্ণঃ শুচয় ইতি মগ্্রেণ সেচয়েৎ॥ 

ইমং মেতি চ মণ ন্লাপয়েৎ সিকতাঁজলৈঃ। বল্মীকতোয়েন হরিং তথ্বিষ্ঠোরিতি ন্নাপয়েৎ। 

যা ওষধীতি মন্ত্েণ স্বানমৌষধিমঙ্গলম। যক্জযজ্ঞেতি মন্ত্রেণ দদ্যাৎ কাষায়জং জলম্ ॥ 
পয়ঃ পৃথিব্যা মন্ত্রেণ পঞ্চগব্যেন ন্নাপয়েখ। যাঃ ফণিনীরিতি হরিং ফলতোয়েন সেচয়েৎ। 

বিশ্বতশ্চক্ষুরিত্যুক্তেত্তরকুস্তেন লেচয়েৎ। মূর্দানং দিবমন্ত্েণ কুর্যাদুদ্ব্নং হবেঃ ॥ 

ধাত্রীফলং মুরামাংসীযু্ং শিরসি ন্নাপয়েৎ। মানস্তে।কেতি মন্ত্রেণ ততে| গন্ধোদকৈঃ পুনঃ ॥ 
গন্ধঘারেতি মন্ত্রেণ ততঃ স্পপন্মাচরেৎ। একাশীতিপদন্তপ্তৈতঘটেমলিয়ভূষিতৈঃ | 

ইদমাপেতি মন্ত্েণ সর্বৈরেবাভিষেচয়েৎ ॥ ইতি ॥ ৯৪ | 

অথবা পঞ্চকাষায়জলাদিনপনং সকৎ। কাধ্যমন্চ্চ নকলং তথা লিখিতমেব তৎ ॥ ৯৫ 
প্র পপ রর পপর. পপ সপ ৪৮ পাপ আপ 

জলং॥ ৯২॥ পশ্চাৎ নেত্রাভ্যগুনাদনন্তরং শলাকয় সথবণস্েত্যাদিক্লোকস) স্বতেনেত্যান্ি- 

পাঠাৎ ॥ ৯৩॥ পদ্মতোয়েন পন্মমূলমৃজ্জলেন। এবমন্যত্রাপি পূর্ববোক্তানুসারেগোহাং। পঞ্চ 
মৃত্তিকাঃ তীর্থাদিস্থানপঞ্চকমুদ', তাভিশ্চ হিরণ্যেত্যার্দিমন্ত্রেণোভিষেচয়ে মৃত্তিকয়েত্যেকবচনাস্ত- 

মার্ষং। ওষধিভির্মঙ্জলং যৎ তৎ ্নানং ॥ ৯৪॥ পূর্ববং শিল্পিপরিতোধণানস্তরং, কুশাদ্যাস্তরণে 

হুস্যেতাদিনা স্পপনং লিখিতং, পু্রশ্চাধুন। বিশেষত; হ্গপনমেতল্লিখিতম্ ইত্যেবং বারদয়ং 

সপনং কেষাঞ্চিৎ সতাং পদ্ধতিকারাণ।ং সন্মত্যালেখি। তত্র মাৎস্যে।--ততে! পিঙ্গমথাচ্চাং 

বেতাদিন। ্পনমেকমেবোক্। তদনস্তরমেব গন্ধবনতার্পণং ৬তশ্চোথাপনাদিকমুক্তং। অথাত; 

এইরূপ প্রভেদ এই স্থানে দৃষ্ট হইয়। থাকে । ৯২। হয়শীর্ষপঞ্চরাত্রে লিখিত আছে, বিচক্ষণ 

বক্তি নেত্রাভ্যঞ্রনান্তে “দ্বতবতী” ইত্যাদি মন্ত্রে স্বত দ্বারা অভ্যঞ্ন পূর্বক “আতে| দেবা” মন্ত্রে 

মন্ছরচূর্ণ ঘার! উদরর্তন কারবেন। তংপরে আচ)বর্য “সগ্চতেগ্নে” মন্ত্রে উ্ণ জলে ক্ষালিত করিয়া 

“দ্রুপদাদিব”। মন্ত্রে ন্ত্রনান্থলেপন করিবেন। তদনন্তর “আপে! হি ষ্টা” মন্ত্রে নদীজল দ্বারা, 

“পাবমানী” মন্ত্রে রত্বোদক দ্বারা, “সমুদ্রং গচ্ছ মন্ত্রে” মন্ত্রে চন্দনজল দ্বারা, এবং *শশ্রীণ্চ 

তে মন্ত্রে নাগকেশর-পুপ্পোদক দ্বারা স্নান করাইবেন। ৯৩। তদনস্তর গায়ত্রী পাঠ পুর্ব্বক 

পদ্মজল দ্বার! ( পদ্মমুলমৃত্তিকাবিশিষ্ট জল দ্বার! 7, “হিরণ্যবর্ণাঃ শুচয়ঃ” মন্ত্রে পঞ্চমৃত্তিকাযুক্কো- 

দক দ্বারা, “ইমং মা” মন্ত্রে সিকতা-সংঘুক্ত জল দ্বারা, “তদ্বিঞণো৮, ইত্যাদি মন্ত্রে 

বন্মীবমৃত্তিকাধুক্ত জল দ্বারা, “যা ওষধী:” ইত্যাদি মন্ত্রে মঙ্গলৌষধিযুক্ত জগ দ্বারা, 

যয” মন্ত্রে কাষায়ৌদ ক দ্বারা, “পর: পৃথিব্যা” মন্ত্রে পঞ্চগব্য দ্বারা, “যাঃ ফলিনী মন্ত্র 

ফলোদক ঘা'র| এবং '“ণবশ্বতশ্চক্ষুঃ” মন্ত্রে উত্তর-কুস্োদক দ্বারা নান করাইবেন। তৎপরে 
এমুস্ধানং দিবো” ইত্যাদি অঞ্্রে প্রভুর উদর্তন ক্রিয়া সম্পন্ন করিতে হয়। "পরে 

'মানঃস্তোকে মন্ত্রে মুরামাংসীসমন্িত আমলকীফলযুক্ত উদক দ্বার! শিরঃপ্র্দেশ 
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অথ ম্বপনমাহাস্ব্যম্। 

তত্রৈব।-_ 
এষ সাধারণ: প্রে।ক্ত£ সপনসা বিধিমগ্জা | য এবং বিবিবৎ কুর্য]াৎ তন্য পুণ্যফলং শৃণু 

যাবস্তি জলবিন্দুনি মম গান্ধে নিবেশয়েৎ। তাবন্্ষসহত্রাণি স্বর্গলোকে মহীয়তে ॥ ৯৬ ॥ 

অথ প্রীমূর্ত,থাপনম,। ্ 

ততশ্চ বিধিবন্ধিদ্বান্ নংপজ্য বাহুনাদিভিঃ। উঁখাপনিকমন্ত্রেণ দেবমুখাপয়েচ্ছনৈ: ॥ ৯৭ ॥ 
মাঘস্যে।_ 
এবং স্বাপা ততে। দেবং পুজা গন্ধানুলেপনৈ:। গ্রচ্ছাদ্য বস্রযুগ্মেন অভি বস্ত্রেত্যুদাহরন্। 

উত্থাপয়েত্ততে। দেবমৃত্িষ্ বরদ্মণম্পতে ॥ 
সপ লস পাপ শর” কা পা 

সংপ্রবক্ষ্যামি দেবঙ্গপনমৃত্বমমিত্যার্দিনা চান্তে কেবলন্পনবৈধির্বিবেচয বিস্তরেণ দর্িতঃ। 
ভবিষ্যে চ। - আনয়িত্বা! তু দেবেশমিত্যার্দিন! তথাস্তে চ যথা কুর্ধ্যান্তচ্চ সংক্ষেপতঃ শুণ্ত্যার্দিন। 
চ প্রায়স্তথৈবোক্তং এবমেকমেব ন্নপনং গম্যতে, তথ| ভগবত। শ্রীহয়শীঞ্খপি শিল্লিশালায়াং 

শুদ্ধতোয়মাত্রন্বপনমুক্ত।1 নেতআাভাঞ্জনাদনস্তরং ঘ্বৃতেনাভাঞয়েৎ পশ্চাদিত্যার্দিনা পনমেবমেৰ. 

বিবুত্যোক্তম, ইত্যেবমাদিকং প্রক্রিয়াগৌরবঞ্চ বিচার্ধ্য পূর্ববলিখিতং কেধাঞধ্চিৎ পন্ধতি- 

কারাণাং পক্ষং নিরসান্নিব পক্ষাস্তরং লিখতি অথবেঠি। পঞ্জকষায়পঞ্চগব্যার্দিভিঃ স্সপনং 

যং তসকৎ একবারমেব কাধ্যৎ ন তু পূর্বস্নপনাভাবেন তদনস্তরলিখিতকত্যমপি ন বাধ্যম্, 

অপি তু তৎসর্ববং কর্ব্যমেবেঠি পিখতি অন্তচ্চেতি। তৎ পুর্বলিখিতং শ্রীনেত্রোন্সীলনা- 
দিকম.| ৯৫ ॥ 

স্বর্গলোকে মহীয়তে ইতি টবকুঠলো কং গ ন্ পথি ইন্দ্রারিভিরক্তা। বিশ্রমষা চিরমভ্য- 
চ্চ্যত ইত্যর্থঃ ॥ ৯৬ । 

গঁখাপনিকেন সন্বদ্ধিনা মন্ত্রেণে এবমগ্রেহপি ॥ ৯৭ ॥ ন্গপনানস্তরমুখাগনপূর্বক ত্যমাহ 
আবাহ্ত্যার্দিন। উচ্চরেদিত্যন্তেন। সর্ব্বং ম্পষ্টার্থমেব। পিশ্ডিকায়ামপীতি চ যণ| ভগবন্মর্তেঃ 

শপ সা এ রি ১৯৯৯ এ 

সেচন করিবে এবং পুনরায় 'গন্ধগার” মন্ত্রে গন্ধেদক ঘর! ম্লান করাইতে হইবে। 

তদনস্কর “ইদমাপঃ* মন্ত্রে একাশীতিপনন্তস্ত মলম়চন্দনাদি-ভূষিত কুভ্তসমূহ দ্বারা 
ন্ান করাইবে। তৎপরে বা্রকমাত্র পঞ্চ কষায়জলে স্নান করাইতে হয়। অন্যান্ত ক্রিয়। 
পুর্বে বর্ণিত হইয়াছে । ৯৪। 

অনন্তর ক্পনমাহাত্ম্য ।--উক্ত গ্রন্থেই লিখিত আছে, স্নানের সাধারণ বিধ কথিত 
হইল। এইক্প বিধানে ক্গান করাইলে যে পুণ্য হয়, তাহা! বলিতেছি, অবধান কর। মদী্ 
দেহে যতসংখ্য বারিবিন্দু প্রদান করিবে, তত সহমত বর্ষ স্থুরধামে সম্পুর্দিত হইবে । ৯৬। , 

অতঃপর শ্রীযূর্ত যখাপন। - ৬ৎপরে হুধী ব্যক্তি বিধানে বাহনাদি সহ অর্চনা করিয়া ওখ!- 
পনিক (উত্াপনকালীন ) মন্ত্রে শনৈঃ শনৈঃ প্রতৃকে উত্থাপিত করিবেন ৯৭। মস্ত" 
গুরাণে লিখিত আছে, এইকপে এ্রতূকে আসান করাইয়া গঞ্ধানছলেপন দ্বার! অর্চনা পুর্ধক “অভি 

১৫২ 
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ভবি'ষ্য হয়শীর্ষে চ।-- 

আবাহয়তেতো| বিষুং গুরুম্কটিকসন্নিভম। এহেহি ভগবন্ বিষ্ণো লোকাম্থগ্রহকারক ॥ 

যজ্সভাগং গৃহীণেমং বাহ্থছদেব নমো নমঃ। অনেনাবাহ্ দেবেশং তুর্ধ্যাং কৌতুকমোচনং ॥ 

মু্চাম ত্বেতি মন্ত্রে দেশিকম্যাপি মোঃয়েৎ। হিরণ্যয়েতি মন্ত্রে অর্ধ্যৎ দেবায় দাপয়েং॥ 

অতে| দেবেতি স্থকেন পাগ্চৎ কৃঙ্গানু মন্ত্রিতম্। মবুবাতেতি মন্ত্রেণ মধুপর্কং নিবেদয়েং। 
ময়ি গৃহাতি মন্ত্রেণ দ্য।দাঁচমনং বুধঃ | 'লক্ষম্মমীমদন্তেতি কিরেদুর্ববাক্ষতং বুধঃ | 

নির্শগ্ছনং ততঃ কুর্য্যাৎ কাগ্ডাৎ কাণ্ডেতি দেশিকঃ। 

গন্ধং গন্ধব তীত্যেবমুন্নয়ামীতি মাল্যকম্ । 
ইং বিষ্িতি মন্ত্রে দগ্ভাদধজ্ঞোপবীতকম্। বৃহস্পতেতি মন্ত্েণ বন্ধধুগ্ণে প্রদাপনেৎ। 

বেদাহমেকং পুরুষমুত্তরীয়ং নিবেদগপেঘ। নকলীকরণং কুর্ধাৎ পঠন্ ব্রতমহা ব্রতম্। 
ওষধয়ঃ সংবদন্তে সপুষ্পকরণং ততঃ। ধুরসীতি পঠন্ ভক্তা। ধৃূপং দদ্যাৎ সখ্গ২গুলম.॥ 

বিভ্রাড়িতি চ সথক্তেন অগ্জনং তু প্রদাপয়েং। 'ষুগ্রস্তীতি চ মন্ত্রেণ রোচনাতিলকং তথা ॥ 

দদ্যাৎ পুষ্পাঁণি মাল্যানি দীর্ঘা ুষ্টেতি মন্ত্রবিৎ। ইন্ধ্ন্ত্রেতি মন্ত্েণ শ্বেতং ছত্রং প্রদাপয়েৎ ॥ 

আদর্শং তু বিরাঁজেন বিকর্ণেন তু চামরম,। রথন্তরেশাভরণং ব্যজনং বায়ুদৈ বত: ॥ 

মুঞ্চামি কেতি স্ক্রেণ পুষ্পমালার্চনং তত:। ততঃ স্ত্বীত গোবিন্দং মন্ত্ৈর্বেদাদিভিবিভূম্। 

্বপনীবাহনাদিকং কৃর্দাত্তধ শিশ্ডিকায়। অপি ন্বপনাবাহনাদিকং কুর্ধ্যাদিত্যর্থঃ। এতচ্চাগ্রে 
বস্তা” এই মন্ত্র উচ্চারণ সহকারে ছুইখানি বন্্র ঘর! আচ্ছাদন করত “উত্তিষ্ঠ ব্রাহ্ষণম্পতে” 

বলিয়। উত্থাশি*্ করবেন। ভবিষাপুরাণে ও হয়শীর্বশ ওরা: লিখিত মাছে, তৎপরে বিশ্তদ্ধ 

স্কাটকসন্গিভ হরিকে আহ্বান করিতে হয়। “হে ভগবন্! হে বিঝে! হে লোকাঙ্- 

গ্রহকারিন্। উপস্থিত হউন্, এই যজ্মভাগ গ্রহণ করুন, মাপনি বাহ্থদেব, আপনাকে প্রণাম” 

এই মন্ত্র গার। প্রকে আহবান পুর্্বক কৌতুক ( বদ্ধনম্থত্র) মোচন কররয়া “মুঞ্ামিত্ব।” ইত্যাি 

মন্ত্রে আচার্য্যের৪ বঙ্ধনস্ত্র মোচদ করিতে হইবে। তদনভ্তর “হিরণায়” মন্ত্রে গ্রতৃকে মর্ধ/, 

“অতো দেঝ।'” ইত্যাদি মন্ত্রে হ্ত্রপূত পাদ্য, ' মধুবাতা”' মন্ত্রেমবুপর্ক£ও “ময়ি গুহাতি” মন্ত্রে আচমন 

প্রদান করিয়া “অক্ষন্নমীমদন্ত” মন্ত্রে দূর্ববাক্ষত প্রক্ষেপ ও “কাণ্ডাৎ কাণ্ডাং” ইত্যাদি মনত 

নিশ্বঞ্জন করিবে । পরে ণগন্ধবতী'” মন্ত্রে গন্ধ, “উন্নঘামি'” মন্ত্রে যজ্ঞোপবীত, ণ্বৃহম্পতে” 

মন্ত্রে বসনদ্ব্, “বেদাহমেকং পুরুষ” মন্ত্রে উত্তরীর প্রদ্দান করিয়া, ব্রতী মহাব্রতং” মন্ত্রে 

সকলীকরণ করিবে। তৎ্পরে “ওষধয়ঃ সংবদ্ে” মন্ত্রে সপুষ্পকরণ করিয়। *্ধৃূরসীত্যাদি” 

মন্ত্রে ভক্তি সহকারে গুগ গুলুধৃপ, “বিভ্রাড়িতি” মন্ত্রে অঞ্জন, “যুপ্রস্তীতি+ মন্ত্রে রোচনা-তিঅক, ' 

ব্দীর্ঘাযু্,” মন্ত্র কুহ্থম ও মাল্য, “ইন্তচ্ছত্ত” মন্ত্রে শুরু ছত্র, *বিরাঙ” মন্ত্রে দর্পণ, *বিকর্ণ” 

মন্ত্রে চামুর, "্রথন্তর” মন্ত্রে বিষণ ও বাযুদৈবত মন্ত্রে বাজন দিনা “মুঞ্চামি স্ব” মনত 

কুহ্থমমালা হবার! পূজ! করিবে । তৎপরে বেদাদি মন্ত্রে প্রভু গোবিন্দের স্ত্রতিবাদ করিতে 

 হুম। হে সুরশ্ে্ঠ! | পুরুষস্ক্। বৃহৎ সাম , শশীকর্ণীত্যাদদি নবদংখ্য নু; শাস্কাতীয় সক 
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তথা পুরুষৃক্তেন বৃহংসান্! হুরোত্রম। শশিকর্ণীতি নবভিঃ স্থক্ৈঃ সু রগণার্চি তম, ॥ 

শান্তাতীয়েন চ শুযয়াদ্গুহোপনিষদৈ তথা । সর্ববমেতৎ সমং কুর্ধযাং পি গুকায়ামপি ছিঙ্গ॥ 

দেবন্তোখানপময়ে সৌপরং সর্বামুচ্চরেৎ ॥ ৯৮॥ 

অথ অধিবা মণ্ডপে গ্রবেশঃ। 

মহতানেকবাদ্যেন পতাকার্দিবিভূষি হম্। যাঁনমারোহয়েদ্দেবমারে!হণিকমন্ত্র £; ॥ 

আন'য় তোরণাভ্যামধিবা সনম গুপম.| প্রাবেশনিকমন্ত্রেণ হুখং দেবং প্রবেশয়েখ। ৯৯॥ 

তথ! চ তনৈব ।-- 

উত্তিষ্ঠেতি সমুখাপ্য কুর্্যাদ্ব,নরথে শুভ । শাহুনেন তু স্থক্তেন মণ্ডপে ন'নিধাপয়েহ॥ 

ভবিষ্যে।-- 

রথে তিষ্ঠেতি মস্ত্রেণ রথমারোহয়েৎ প্রতুম্। শখ 'ন্দুভিনির্েষৈঃ পতাকাভি রলঙ্কৃতম্॥ 

আরোগ্য সদৃশে যানে ছানরেন্রোরণান্তিকম্। প্রবেশম়েত্ততে। দেবং স্থাপকঃ সংশিত বতঃ ॥ 

মাংন্ে 1 

রথে ব্রহ্ধরথে বাপি ধৃতং শিল্পিগণেন চ। আরোপা চানয়েছিদ্বানাকৃষ্ণেন প্রবেশয়ে : ॥ 
পপ জল পল শপ শা আজ পাপা পা ০০ পপ শত ৯৮০০ শী পপ পপ ওপর সত» শাপস্পা্ী সত সপ শ। পাশা 

পিগুকাশোধনে লেখ্যমেব। উতথাপনং চ উত্তিষ্ঠেতি সমৃখাপ্যেত্যগ্রে লেখ্যবাক্যাছুদ্দি্মেব। 
, তচ্চৈকপাদমাত্রত্বাদত্র নলিখিতং ॥ ৯৮ ॥ 

পশ্চিমন্নারেণ দেবং প্রবেশয়েদিতি সতাং মতং | পিিকামপি শ্রীমর্ধা। সহ রমারোপ|াধি 

বাপনমগুপং প্রবেশয়েদিতি। তথাবিধে পরে স্থানে ইত্যাদি-শ্রীহরশীযো | অগ্রে 
» শাীশাশাপীীপা পিপি টান লি শাশাাপীঁ "শী শ টি? ছি 

ও গুহ উপনিষদ পাঠ পূর্ববক সর্বদেবপৃঞ্্য গু গোবিন্দের স্তব করিবে । হে বিপ্র! পিগি- 

কাতেও এই সমস্ত অনুষ্ঠান করিতে হয়। গ্রতুর উখ্খাপনকালে যাবতীয় সৌপর্ন মপ্ণও পাঠ 
করিবে । ৯৮। 

অনন্তর অধিবাসমগ্ডপে প্রবেশ ।-আরোহণিক মন্ত্র পাঠপুর্বক বিবিধ বাদ্যস”কারে পতা- 

কাদি মমলঙ্কত রথে প্রতুকে আরোহণ করাঈতে হয়। তদনন্তর দেবদেবকে তোরণ-নকাশে 
অধিবাসনমগ্ডপে আনয়ন পূর্ব্বক গ্রাব্শেনিক মন্ত্র সানন্দে প্রবেশ করাইবে। ৯৯ উক্ত গ্রস্থে 

আরও পিখিত মাছে যে, ণউত্তিষ্” এই বাঁক্য উচ্চারণ পূর্ববক প্রভুকে শুভপ্রদ ব্রব্রথে ্রাক্ষণ 

দ্বার' বাহ্ শিবিকাদ্দি যানে) আতোহণ করাইয়। শাকুনমন্ত্র উচ্চারণ করিতে করিতে মণ্ডপে 

প্রবেশ করাইতে হয়। ভবিষ/পুরাণে লিক্তি আছে যে, “রথে তিষ্ট” এই বাক্য উচ্চারণ 

ূর্ব্বক শহ্ধুন্মুভি-নিনাদ- -মহকারে পতাক-ভূষিত রথে (যানে) প্রন্থুকে উত্থাপন করিবে। 
পরে নংঘতবরত স্থাপক তাদৃশ উপরুক্ত যানে আরোহণ করাইয্বা তোরণ-নকাশে আনয়ন পূর্ববক 

প্রবেশ করাইবে। মংস্তপুরাণে লিখিত আছে, সুধী ব্যক্তি রথে ব৷ ব্রাহ্মণবাহু শিবিকাদি 

যানে গ্রভুকে আরোহণ করাইয়। চালিত করত “আকৃষ্ণেন” ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ 

করিতে করিতে প্রবেশ করাইবে ॥ তংকালে শিল্িগণ গ্রতুকে ধরিয়। থাকিবে | ১০০। 
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পীমুর্তিস্বাপনপ্রকারঃ। 

পাদ্মে।-- 

কত্ধা প্রাসিখিতৈদদর্তৈঃ গ্রাগণ্রৈবর্শপল্লবৈঃ॥ পুৈর্ববান্তরণং কত! বন্ত্েণাচ্ছাদয়েৎ গুরু; ॥ 
প্রাত্মখং স্থাপয়িত্বান্মিন্ দেবং কুরধযাৎ প্রদক্ষিণম্। 

নিদ্রাকুম্তং শিরোদেশে ন্যসেন্দত্তোপধানকং ॥ ১০১ ॥ 

মধবাজ্যাক্তাংশ্চ নিঙ্গার্থান্ দত্ব! গাত্রাণি সংস্পৃশন্। গন্ধপুপ্পৈঃ সমভ্যচ্চয ঘদ্যাৎ গ্রতিনরং নিতং ॥ 
দেবং চাচ্ছাদ্য সবস্তৈশ্ছত্রাদীনি নিধায় চ। প্রজাল্য চতুরো দীপান্ স্তন্তে কুস্তাংস্চ পাদয়োঃ ॥ 

ক্ষীর[দিকং নিবেদ্যাথ ভক্ষ্যপেয়াদিভিঃ শুভৈঃ । 

মগুপং 'তৎ প্রপূর্ধযাথ সর্বতো৷ বিতরেছলিম্ ॥ ১০২॥ 

ইয়ণীর্ষে ।-_ 

পুষ্পোপশোভিতে স্থানে চন্দ্রাতপবিভূধিতে । মুক্তাহারৈল শ্বমানে দীপমালোপশোভিতে ॥ 

ভক্ষ্যভোজ্যৈরনেকৈশ্চ সান্দ্রপল্লবশোভিতে ৷ দিব্যপর্্যস্কন্তস্তায়াং তুলিকায়াং সথরোত্তম ॥ 

অতো বেবেতি মঞ্জ্ণ শধ্যায়াং স্থাপয়েদ্ধরিমূ্। 
তথাবিধে পরে স্থানে পিগ্কাং সংনিবেশয়েৎ 1১০৩ 

শিগিকাশোধনে লেখ্যান্থদারেণ ্রুব্যং | তথ। তঠত্রবৈ কম্মিন মগুপান্তঃ প্রদেশে নিবেশ্ঠ 

তন্তা অধিবাসাদিকং চ বোদ্ধব্যং ॥ ৯৯ ॥ ব্রদ্ধরথে ব্রাহ্মণবাহা-শিবিকাদিযানে ॥ ১০ ॥ 

অন্মিন বস্ধাচ্ছা্িতান্তরণে ॥ ১*১॥ গাত্রাণি সংস্পৃশন্ দেবহ্য দক্ষিণপার্থে উপবিষ্ট: 

অঃগ্র লেখেন ও" আপায়ন্বেতঠাণিমন্ত্দ্বয়েন দেবন্থাঙ্গাগ্তালভমানঃ সন্ দেবহস্তে প্রতিলরং 

সু্রবিশেষং দদ্যাৎ। আদিশবাৎ চাম্রব্যজনাদীনি, তানি চাগ্রে ব্যক্তানি ভবিষান্তি। শিষ্টা- 

চারতঃ সায়ং দ্বারেষু চ চতুরে দীপান্ গ্রদীপঞ্চ পঞ্গগব্যতীর্ধোদকপূর্ণকুস্ভ।ংস্চ চতুরঃ পাদয়োঃ 
দেবপাদান্তিকে স্তস্তেৎ ধারয়েৎ। তথা ক্ষীরং, আদিশবেন স্বশুং মধু চ। ও" অভিত্থাশূর 
নোলুম ইতি মন্ত্রেন দেবপাদনিকটস্থা:ন নিবেদ তৎ অধিবাপম গুপং বপিঞ্চ সর্ঘতে। ভূবি 

দ্বদ্যাং। সন্ধ্যায়াং মধ্যরাত্রে উষপি চ দশদিক্ষু শক্রানিভাঃ ভগবান্ গ্রীয়তামিত্যভিধায় 
মাহৃবিস্লগণেভ্যশ্চ গ্রত্যেকং পুষ্পাঞ্ষ তমিশ্রবলিং দর্যাদিতি শিষ্টাচারতে। জ্মরং ॥ ১৯২॥ 

মগুডপে সঙ্গিধাপরে দতাকং তদনস্তরকৃত্যমাহ পুস্পোপশোভিত ইত্যাদিন]। স্থানে ইতি 
"-াাপপ্পেপাসপেপিস্পীশপসপিশীশিসি 

অনন্তর শ্রীমূর্তিস্থাপনপ্রকার।__পন্মপুরাণে পিধিত আছে, গুরুদেব প্রাগগ্র কুশ, 
ংশপল্লব ও কুস্তুমঘারা আস্তরণ করত তাহা বলনাচ্ছাদিত করিবেন। তদনস্তর প্রতৃকে পূর্ববাতি- 

মুখ করিয়া স্থাপন করিতে হয় । তৎপরে প্রদক্ষিণ পূর্বক উপধান দিয়! শিরঃপ্রদেশে নিদ্রাতৃত্ত 
সংস্থাপন করিবেন। ১০১। পরে মধু ঘ্বতাক্ত সিদ্ধার্থ অপণ পূর্ব্বক প্রর অঙ্গসমূহ স্পর্শঠকরিয়! 

গন্ধ-পুম্পযোগে দেবতাকরে শুভ্র প্রতিসর (স্ুত্রবিশেষ ) প্রদ্দান করিবেন। তাদনস্তর অতুা- 

তম বসন দ্বার! গ্রভুকে আচ্ছাদন ও ছজ্জাদি সমর্পণ করিয়া সন্ধ্যাসময়ে খারদেশে দীপচতুষ্টয 
গ্রজালন ও চরণযুগল-সন্লিধানে ঘটচতুষ্টর স্থাপন করিবেন। পরে মণ্ডপটীকে অত্যুতম তক্ষয- 
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শ্রায়হ্থীয়েন ৃক্চেন প্রস্থক্েন নিবেশয়েৎ। নিপ্রাধ্যং কলদং রত্বগর্ভবগুষুগান্থিতমূ্। 

খগ্ুকাদ্যৈরনেকৈ*্চ পুরয়েচ্চ সমস্থতঃ ॥১ ৪ | 
ভবিষ্যে ।-_ 

প্রাগপ্রৈদর্ভবংশৈশ্চ রাজন্ দিব্যদলৈ: শুভৈঃ। পু্পৈশ্চ রচয়েচ্ছষ্যাং কোমলৈর্দিব্যপল্বৈঃ ॥ 
উপরিষ্টাচ্চ শয্যায়। দেয়ং প্রস্তরণং শুভম্ ৷ ছুকুলং পট্টসংছন্নকার্পাসং চাপাসম্তবে 
প্রদক্ষিণ ততঃ কুর্্যাৎ স্থাপকঃ প্রযতঃ শুচিঃ | প্রাজুখন্ত ততঃ রৃত্বা ভদ্রপীঠে সথসংস্থিতে ॥ 
পুরয্িত্বাভস। শ্বপ্নকলসং চাপল্যন্ক তম্। সপুষ্পং সাক্ষতং কৃত্ব! শিরোদেশে তু দাঁপরেৎ ॥১০৫। 

শিরো। দেবীতি মন্ত্রেণ মাতরঃ শুদ্ধয়ন্ত চ। ততঃ শিরোন্নতে ভূয় উপধানসমন্থিতে ॥ 

শঞ্ষনে কারয়েং দেবং বিধিদৃষ্টেন কর্মণ।॥ মধুন! সর্পিষা ভ্যজা দদ্যাৎ সিদ্ধার্থ কান্ শুভান্। 
্থত্ব। চ দক্ষিণে পার্খে মন্ত্র চ সমুদাহয়েৎ। আপ্যায়দ্থেতি মন্ত্রেণ যাতে রুদ্রে শিবেতি চ ॥ 
সর্ববাঙ্গধ সমানেভ্যো দণ্তাৎ পুষ্পং নরাধিশ। শ্বেতান্ প্রতিদরান্ দদ্যান্মন্েণেব নবাধিপ ॥ 

বৃহম্পতয়ে তব! মহং মন্ত্রেণ পরিবেষ্টয়েং ৷ ছুকৃল-পট্টকার্পাসৈস্তথ। বন্ধজরোমজৈঃ ॥ 

চিত্রপন্টের্বচিত্ৈশ্চ ছাদয়ে সমস্ত 5:॥ চামরং ব্যজনং ছঅং বিচানঞ্চ স্থশোভনম্॥ 

দর্পণং পার্শবতঃ স্থাপ্য বত্বান্যোষধযন্তথা। গৃহোপকরণৈশ্চাণ্তৈঃ সমস্তাৎ পরিবারয়েং॥ 

ভক্ষ্যভোগ্যাক্পপানৈশ্চ ষড়বিধৈশ্চ বিশেষতঃ | সমস্তাৎ কারয়েত্তত্র মগুপঞ্চ স্থশো হনম্॥ 

প্রকীর্ণনা প্রকীর্ণশ্চ দাঁতবে। দে বসন্লিধৌ । ত্রান্বকং যজাম'হুতি সর্বমেতদ্ধি কারয়েং ॥ 

মাংস্তে :- 

তঃ প্রান্তীধ্য শষ্ায়াং স্থাপয়েচ্ছনকৈভূ্বি। কুশেঘাস্তীরয্যপুষ্পাণি স্থাপয়েৎ প্রাজুখং ততঃ ॥ 

ততম্ত্ নিত্রাকপসং বস্ত্রকাঞ্চনসংযু*ম্। শিরোভাগে তু দেবস্য জপন্নেব নিধাপয়েখ॥ 

আপো দেবীতি মন্ত্রণে আপোহম্মাশনা তরোহপি চ | হতো! দুকৃলপষ্্রেশ্চাচ্ছা দয নেত্রোপধানকম,। 

দদ্যাচ্ছিরপি দেস্ত কৌশেয়ং ব! বিচক্ষণ: ॥ মধুন! সর্পিষা ভাজ) দেবং দিদ্ধার্থকৈস্ততঃ ॥ 
আপ্যায়ছ্থেতি মন্ত্রেণ যাতরুদ্রে শিবেতি চ। উপবেশ্যচ্চয়েদ্দেবং গদ্ধপুশ্পৈঃ সমস্ততঃ | 

দিতং প্রতিদরং দদ্যাদ্ বাহম্পতে'ঠি মন্্রতঃ। ছুকৃলপট্টরঃ কার্পাপৈর্নানাচিত্রৈরধাপি ব॥ 
আচ্ছাৰ্য দেবং সর্বত্র চ্হত্্ং চামরদর্পণমূ। পার্থ তু স্থাপধেত্তত্র বিতানং পুষ্পসংযুতম,॥ 

মগুপান্তরবেদিকায়ামিতি বোদ্ধব্যং ॥ ১*৩॥ পিগিকাং খনিবেশযেদিতক্তং তচ্চ 

গেয়াদিতে পরিপূর্ণ করিয়া চতুর্দিকেই বলি প্রদান করিবেন। ১*২। হয়শীর্ষপঞ্চরানে লিখিত 

আছে, হে দেবশ্রেষ্ঠ ! কুহ্থমরাজিত, চন্ত্রাতপে অলঙ্কত, ল্বিত মুক্তা দামে শোভিত, দীপমালাদ্থ 

সমলঙ্ক ত, বহুবিধ তক্ষ্যভোজ্যসমন্বিত, ও সাত্র পল্প বশোভিত স্থানে দিব্য পর্যান্কের উপরিভাগে 

তুলিয়া স্থাপন পূর্ববক প্রতৃকে “অতো দেব” মন্ত্রে শব্যায় স্থাপন করিবেন এবং তন্দধপ অন্ত- 

স্থানে পিগুক1 সন্নিবেশ করিতে হয় । ১০০ শ্রায়স্তীয় সক ও শ্রীল পাঠ পূর্বক প্রবেশ 

করাইতে হয়। তদনস্তর সবস্্, রত্বগর্ভ, নিদ্রাখ্য কুস্তকে বহুখগুকাদি ছার! পরিপূর্ণ করিবে। 

॥ ১০৪। ভবিষ্যপুরাণে লিখিত আছে, হে ন্বৃপ, প্রাগণ্র কুশ, দিবা বংশপল্পব, শুভ প্রদ কহুম 



১২১৪ শ্লীক্্ীহরিভক্তিবিলাসঃ| [ ১৯শ বিলানঃ। 

: বুত্বান্তোষধয়ন্তত্বদ্গুগোপকরণানি চ। ছাজনানি বিচিত্রাণি শয়নাগ্তাসনানি চ | 

অভিত্বা শুরমন্ত্রেণ যথাবিভবচ্ছো ন্যসেৎ। ক্ষীরং ক্ষৌন্রং ঘৃতং তদপ্তক্ষ্য, ভোজাঞ্চ পায়মম.। 

ষড়ি ধৈশ্চ রসৈস্তদ্বৎ সমস্তাৎ পরিপূরয়েৎ ॥ ১০৬ ॥ 
বলিং দদ্যাৎ গ্রধত্তেন মন্ত্রেণোনেন ভূরিশঃ | ত্রান্বকং যজামহ ইতি সর্বতঃ শনকৈর্ত.বিং১০৭॥ 

কেন মন্ত্রেণেত্যাহ শ্রায়ন্তীয়েনেতি ॥ ০৪ ॥ দরভের্ববংশৈশ্চ প্রস্তরণমাচ্ছাদনং। পূরয়িত্া 
মণ্ডপং ॥ ১০৫ ॥ ভদ্রপীঠোপরি দেবন্ত শি'রাদেশে নিব্রাকুত্তং দাঁপয়েং। তত্র মন্তঘবয়ং 

শিরোদেবীত্যাদি। শির উন্নতং যন্মাত্তন্মিন্ সন্ধিরার্ষঃ। 'তৎপ্রকারমেবাহ। উপাধানেন 

শুভং যথা স্ঠাত্তথান্বিতে। শুভান্ গৌরবর্ণান্ পিক্ধার্থানে মধুমপির্ভযাং অভ্যজা 
সর্বাঙ্গং দেবন্ গাত্রাণি সময? আলভ্য স্পৃষ্ট। বৃহম্প হয়ে ইতি মন্ত্রে! ছুকৃলপন্টাদিভি- 

দেবমাগ্চাদয়েখ। দেবন্ত পার্থ্বভশ্হত্রা্দিকং স্থাপনীয়ং | প্রকীর্্য যো বণিরদী- 

য়তে স প্রকীর্ণ ওদনাদি:। তদিতরশ্চা গ্রকীর্ণ; ॥ ১*৬॥ বলিং সর্ব্ঘতো! কৃবি শনকৈরর্দযাৎ"১*৭ 

ও অততযুত্তম মু দিব্যপক্লব দ্বারা! শব প্রস্তত করিতে হয়। যদি দুকুল ও পট্টাচ্ছাদিত কার্পাসের 

অভাব হয়, তাহা হইলে শধ্যার উপরিভাগে শুভকর আন্তরণ মাচ্ছাদন প্রদ্দান করিবে। 

তংপরে সংষত ও পবিক্রভাবে প্রদক্ষিণ কর! স্থাপকের কর্ধব্য। শুদনস্তর সম্যক বিধানে 

স্থাপিত ভদ্রগীঠে জনপূর্ণ স্বপ্রকুম্ত (নিদ্রাধ্য কলম) পূর্বমুখে স্থাসন করিয়। তাহ! বিভূষিত, 
সপুষ্প ও সাক্ষত করত প্রভুর মন্তক প্রদেশ দিবেন ১৭: তংপরে বিধিবোধিতাম্থসারে 

প্রভুকে উপধানসমন্থিত শব্যায় স্থাপন করিবেন) এরূপ ভাবে স্থাপন করিতে হইবে যে, 
মন্তকপ্রদেশ কিঞিং উন্নত থাকে এবং তৎকালে “শিরে! দেবী” ও “মাতরঃ শুদ্বয়ন্ত” এই 

হুইটা মন্ত্র পাঠ করিতে হইবে, তদনন্তর মধুত্বতমিশ্রিত মঙ্গলক্র গৌরসর্ষপ প্রদান পূর্বক 
( সর্বগাত্র স্পর্শ করাইয়। ) দক্ষিণপার্্বে অবস্থান করত (বক্ষ্মাণ) মন্ত্র পাঠ করিবেন। হে 

রাজন্ “শাপায়ম্ব+ ইতাদি,ঘ! তে রুদ্র শিবা” ইত্ঠাদি এবং “সমানে চাঃ” ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ 

করত পুষ্প ও শ্বেত প্রতিসর প্রদান করিতে হইবে। তংপরে “বৃহম্পতয়ে ত্বা মহ্াং” মন্ত্রে 

ইত্যাদি মন্ত্রে কুল, পট, কার্পাস, বন্ধলঙ্গ, রোমক্জ ও চিত্রবিচিত্র বস্্ হার] সমস্তাৎ আস্ছাদন 

করিবে। তদনন্তর পপ্রভূর পার্খ ভাগে চামর, বজন ছত্র, মনোহর চন্দ্রাতপ, আদর্শ, স্ব 

ও ওষধি স্থাপন করিতে হইবে । এতদ্বাতীত অপরাপর ভোজ্য ও অন্নপ!নাি দ্বার! মগ্ডপের 

সমস্তাং সমলঙ্কত করিবে। তৎপরে প্রভূর সমীপে প্রকীর্ণ ও অপ্রকীর্ন প্রদান করিতে হয়। 

গআঘকংযজামহে” ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক এই কার্ধ্য করাই বিধের। মবংস্যপুরাণে লিখিত 

আছে, তৎপরে ভূতলে শধ্য। রচনা! পূর্বক ধীরে ধীরে প্রতৃকে স্থাপন কগিবে। তদনস্তর 

কুশোপরি পুষ্প বিস্তার করত প্রতৃকে প্রানথুখে স্থাপন করিতে হয়। পরে “আপে দেবী* 
ইত্যাদি ও "আপোংম্মান্মাতরঃ* ইত্যাদি মন্ত্র জপ করিতে করিতে গ্রতৃর মস্তকপার্থে সবস্ত দ্ব্ণ- 

গর্ভ নিশ্্রাকুস্ত স্থাপন করিবে। তৎপরে ন্থধীব'ক্তি ছুকৃল ও প্টবসন দ্বার] নেত্রোপধানক আব 
রণ পূর্বক গ্রভূর মন্তকে কৌশেয়বসন অর্পণ করিবেন। অনন্তর “আপ্যায়স্ব* ও “যাতে রুজ্রা* 
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অথ ্রীমুর্ত্যধিবাঁসনষ্। 

ভূতশুদ্ধিং ততঃ কৃত্বা ন্তাসজাতং বিধায় চ॥ ধ্যাত্ব। তত্বং পরং কুর্যাৎ সজীবকরণং বুধ; ॥ 

পৃজয়েচ্চ ততে! দেবং সাঙ্গং সপ'রবারকম্। 

তত্তদ্িশেযো বিজ্ঞেয়োইশ্বশিরঃপঞ্চরাত্তঃ॥ ১৮ ॥ 
অথ ব্রান্ষণন্থাপনম্। 

আচার্যাঃ 059 মুর্তিপাংস্তত্র মগ্ডপে। চতৃরো ব্রহ্মণে! হোত্নৃত্বিজো জাপিনম্তথা ॥ 

রক্ষকাংসচ চতুদ্ধণ্য চতুরঃ স্থাপয়েদ্বুধঃ॥ একৎ পুরুষ্থক্কম্ত জাপকং মণ্ডপান্তরে। 

আচার্ষেণ সমাদিষ্াঃ ্বস্বস্থানে স্থিতাশ্চ তে। 
বন্থগ্রয়োজনং কুরধ্, শিক্টাচারাছুসারতঃ ॥ ১০৯। 

তস্য তহ্য ভূতশ্ুদ্ধিকরণাদের্বিশেষণ্ঠ অশ্বশিরস: গ্রীহয়শীরবন্ত পঞ্চরারতে। বিস্তরেণ জেয়ঃ | 

তটত্রক্ব্রৈব ব্যক্ক্কাদ ন চ গ্রন্থবিস্থরভ্নান্ন লিখ'ত ইতি ভাবঃ। যগ্ভপি মাংশ্কভবিষায়োন্তি- 

শুদ্ধাদিকমেতদত্র বিশিষা নোক্তমন্তি, তথাপি ভগবচ্ছণীহয়শীর্ষোক্তি- প্রামাণ্যেনাত্র লিখিতং। 

এবং শ্রহয়শীরধান্ক্রমপি ব্রাহ্মণ হ্বাপনাদি মাংস্যভবিষ্যোক্তি-প্রামাণোন শিক্টাদুতহাদগ্রে লেখাং । 

এবমন্ রাপুহাং ॥ ১০৮ ॥ 

তথেতি হোত্রাদীংশতুরএবেতার্থ:। পুরুষহ্থকুজাপকং চৈকং মঞ্চপাভ্যন্তরে স্থাপয়েং। . 
শিষ্টাচারাছ্দারত ইতি জপঞোমাদো মন্্পুরাণাদি বসনৈরম্বাদিভেদতে! বিরোধে নিজসং- 

সপ স্পা পিপপপপাপপিপপাশা তত পপ তক ও োশাাস্প্পী শপ ৩ শপপাপালা শপ ৯ পাশ পপ শা 

শিবা” এই মন্ত্দ্বয় পাঠ পূর্বক মধুত্বতবিখিি শত নিদ্ধার্থ দ্বারা প্রভুকে অভ্যুক্ষণ করিয়া উপবেশন 
করত গন্ধপুষ্প দ্বার] সর্বথ! অচ্চন! করিবে । তদনস্তর বাহম্পতা মন্ত্রে শ্বেতব্ণ প্রাতিসর 
( করবন্ধনস্থত্র ) দিয়। দুকৃপ, পট ও চিত্র বিচিত্র কার্পাস বসন দ্বারা গ্রভৃকে 

আচ্ছাদিত করিবে । তৎপরে গ্রভৃর পার্খে ছত্র, চামর, আদর্শ, পুষ্পশোভিত বিতান, রত্ব, 
ওষধি, গৃছোপক রণ, বিচিত্র পাত্রনকল,শযা।, আণন প্রভৃতি সমস্ত বিভবাম্ুসারে স্থাপন করিবে। 

“অভিত্ব। শূর” ইঙ্গাদি মন্ত্রে এ কল স্থাপন করিতে হয়। তদনন্তর দুগ্ধ, মধু, বত, ভক্ষ্য, 
ভোজ, পায়স ও যড়.বিধ রস দ্বার সমস্ত দিক্ পরিপৃরিত করিবে। ১০৬। অনন্তর “জ্রন্থকং 
যঙজামহে” ইত্যাদি মন্ত্রে ভৃতলে সবত্বে শনৈ: শনৈঃ বহুলপরিমাণে বলি প্রদান কর্তবা।১*৭। 

অনন্তর শ্রীমুত্তির অধিবাদন ৷ -তৎপরে স্থ্ধীব্যক্তি ভূতশুদ্ধি ও ম্যান সকল সম্পাদন 
করিয়! পরমতত্ব চিন্তন পূর্বক সজীবকরণ (প্রাণ প্রতিষ্ঠা ) করিবেন তদনস্তর অন্গদেবতা ও 

পরিবার-দেব্গণনহ প্রভুর অর্চনা করিতে হয়। হয়শীর্ষপঞ্চরাত্র গ্রন্থ হইতে এই সমত্তের 

বিশেষ বিধি জাত হইতে হইবে। ১০৮। 

'অনস্তর ব্রাপ্ণস্থাগন। _তৎপরে বিচক্ষণ গুরু মুক্তিরক্ষ কগণকে মগপাভ্যন্তরে স্থাপন করি- 
বেন্রু। মগুপমধ্যে ব্রহ্ম। চারি, হোঠা চারি, খত্বিক্ চারি, জাপক চারি, দ্বারজাপক চারি এবং 

মণ্তপাঁড স্তরে আর একটা স্থক্ত-জাপক স্থাপন করিতে হয়। ইহারা গুরু কর্তৃক অজ্ঞাত 
হ্যা শ্বস্থানে অবস্থিতি. করত সাধুগণাহ্মোদিত আচারানুসারে নিজ নিজ প্রয়োগনীর কর্ম 



€ 

১২১৬ শ্রীহীহরিভক্তিবিলানঃ | . [ ১৯শ বিলাসঃ। 

মাৎক্যে ।__ 

মুত্িপান্ স্াপয়েতত সর্ববদিক্ষু বিচক্ষণঃ। চতুরে দ্বাপালাংস্চ স্বারেষু বিনিবেশয়েৎ | ১১৯ ॥ 
অথ দ্ব/রেযু জপনিয়মঃ। 

মাংসো - শ্রীস্থকং পাঁবমানং তু সোমন্ছতক্তং সবমঙ্গলম্। 

তথ] চ শাস্তিকাধ্যায়মিন্্ন্ক্তং তথৈব চ ॥ 

রক্ষো বং চ তথা হৃত্তং পূর্ব্বতো! বহুবচে৷ জপেং ॥ ১১১ ॥ 

কত্রান্ পুরু যস্ক্তঞ্ণ ক্লোকাধাযং সন্থক্রিয়ম। তখৈব মওলাধ্যায়মধ্বযুর্যদপক্ষিণে জপেৎ 7১১২) 
ৰামদেব্যং বৃহৎসাম জোষষ্ঠং সাম রথস্তরম্। তথা পুরুষস্থতখ' রুত্রস্ক্ং সশাস্তিকম্ ॥ 

ভারুগানি চ সামানি ছন্দৌগঃ পশ্চিমে জপেৎ ॥ ১১৩ ॥ 

অরর্ববাঙ্গিরসং তন্বন্ীঃকুদ্রং ততৈব চ। তথাপরাজিতাং দেবীং মধুস্থ ্ষং সবৌদ্র কম্। 
তখৈব শাস্তিকাধ্যায়মধবর্ধ শ্চোত্তরর জপেত ॥ ১১৪ ॥ 

(সংপ্রদায়ব্যবহারোঙনুর্তব্য ইত্যর্থ; | এবং সর্বরঠরব জেমং ॥ ১.৯ ॥ সর্বাহ অষ্টহ দিক্ষু। তথা চ 
ভবিষো, মুর্ধিপান্ স্থাপয়েৎ পশ্চাদ্দিশাস্থ বিদিশাস্থ চেতি। সমানার্থত্বাত্বদেতদর্ধপদ্যৎ ন 

সংগৃচীতং | এবমন্তত্তাপি জ্ঞেয়ং ॥ ১১০ ॥ 

শরসক্তাদদিকং পূর্ববত: পৃর্নদ্বারি বহব চো অপেদিতি সার্ধেনাস্থয়ঃ ৷ তত্র শ্রীন্ুকরং হিরণাবর্ণাং 

হরিণীমিত্যার্দি। পাবমানং আদিঈষামাদিষ্টয়েত্যাদি । সোমস্ুক্তং ত্বং সোমমহেত্যাদি। সুমঙ্গ লং 

কলিহ্দজহ্ষামিত্যাদি | শান্তি কাধ্যায়ং শক্রে | ইন্্রান্ীতাদি। ইন্দ্রসুক্তং যে! জাত এবেত্যাদি। 

রক্ষো্সন্থক্তং চ ক অপাক ইত্যাদি ॥ ১১ ॥ কত্র'ন্ নমস্তে রুদ্র ইত্যাদি । পুরুষনূকং 
সহমনীর্ষেত্যাদি | শ্লোকাধাণং দেবসবিভরিত্যাদি | সন্থক্রিয়ৎ খতং বাচং প্রপদ্যে ইত্যাদি। 
মগ্ডলাধ্যায়ঞ্চ আদ্দিত্যো বা এষ এতন্মগুলমিত্যাদি তৈত্ভিরীয়কে প্রসিদ্ধং ॥ ১১২ ॥ বামদেবাং 

কয়ানশ্চিশমিত্যন্তামগি গীতং সাম । বৃহৎসামে তামিদ্ধি হবামূহ ইত্যসাং গীতং । জ্যেষ্ঠসাম 

মুর্ধানং দিবে। অরঠিমি ত স্যাং গীতৎ । রগন্তরং অভি! শূরনোনুম ইত্যপ্যাং গীতং । রুত্রস্থক্তং 
মংহিতা আরোরাজ তত্বোবর্গ আজ্যদ্দোহানি দেবত্র শীনি চেত্যেতদ্। সশান্তিকং শাস্তিকাধ্যার- 

সহিতং। ভাব গানি সামানি চ ইলং স্তেম ইচ্যাদীনি ॥ ১১৩ ॥ আখর্ববণং স্ুক্তং দোষাগায়ে - 

ত্যাদ্ি॥ আঙ্গিরসং স্থক্তং অঙ্গিরসে| জন্মানী ত্রাদি। নীলকুদ্রং জলেত্যার্দি। অপরাক্ষিতাং 

সম্পাদন করিবেন! ১০৯।  অৎম্াপুরাণে লিখিভ আছে, চতুদ্িকে মৃস্তিপগণকে এবং 
্বারচতুষ্টয়ে চারিজন দ্বারপালকে স্থাপন করাই বিচক্ষণ বাক্তির কর্তব্য। ১১০ 1 

অনস্তর দ্বারপ্রদেশে জপের নিম বিবুত হইতেছে ।-_মতস্তপুরাণে লিখিত আছে, বহ্ব্চ 

পূর্বহারে শ্স্থক্ত' পাবমান, সোমস্থজ, সমল, শাস্তিকাধ্যার, ইন্ন্থ ₹্ত, রক্ষোস্ ন্ুকত ) অধবর্ধ। 

দক্ষিণ ছারে রুত্রমন্ত্র। শ্লোকাধাায়,। সন্থক্রি় ও মগ্ুলাধায়; ছন্দোগ পশ্চিম ছ্বারে 
বামদেব, বৃহৎসাম, জোষ্টসান, রথন্তর, পুরুষস্থ ক, শাস্তিকাধদায়পমন্থি হ রুদ্রনুক্ত ও ভাব শুসাম 

এবং অধবর্ধ- উত্তরদ্বারে আখর্বণনুক্ত, আঙ্গিরননূক্ত, নীলরুত্র, অপরাজিভাদেবী, মুগ ক, 



১৯শ বিলাস । - শ্রীঞ্ীহরিভক্তি বিল সঃ | ১২১৭ 

ভবিষো '-_ 

্রীস্কং পাবমানঞ্চ তাম্যং দাম্ঞ্চ বাঞজিনম্। বৃষাকগিঞ্চ সৈত্রঞ্চ বহব্চঃ পশ্চিমে জপেৎ। ১১৫ 
দেবরত, পুরুষগতিং জ্যোষ্ঠপাম রথস্তরমূ। ভান্গুানি চ সামানি বামদেব্যং ততৈব চ॥ 

উত্তরাং দিশমাস্থায় ছন্দোগন্তজ্জপেৎ সদ] ॥ ১১৬ ॥ 
ফুান্ পুরুষস্থক্তং চ ক্লোকাধ্যায়ং সমক্রিয়মূ। ত্রাঙ্মণং মৈত্রমৈন্্্চ অধবরষ,ঃ পূর্ববতো জপেত॥১১৭। 
অথর্বাঙ্গিরসঞ্ষৈব শিবস্ুক্তং তখৈব চ। নীলরুত্রঞ্চ বৈ ম্্রমথর্বা দক্ষিণে জপেৎ ॥ ১১৮। 
বিষ্ণনুল্পং পরিষদং পঞ্চরাত্রান্গগামিনম্। স্তোত্রমন্ত্রবিদস্চাথ পঠেযুরদক্ষিণে সদা ॥ ১১৯ | 
মধ্যে পুক্রষসূক্ঞ্চ প্রজপেদগর্ভজ।পক; | জপেষুঃ শাস্তিকাধ্যায়ং দ্বার তে জাপকাঃ পুনঃ ॥১২০। 

অথ হোমঃ। 

অক্ধাদীংস্তত্র চাচার্ধেযা যথাস্থানং নিবেশ্ত ভান্। হোমং কুর্য)াঙ্গিজে কুণ্ড তে চ কুযুর্ধধাবিধি ! 
অথ তন্ছিশেষঃ | 

ভৰিষো '-- 

শিরঃস্থানে তু কষ্ণম্ত আচাধ্যে। হোমমাচরেৎ। শাস্তিকৈঃ পৌষ্টিকৈশ্চাপি মৈর্বযাহৃতি ভিন্তধা । 
পলাশোড়ূ্বরাশ্বখমপামার্গং শমীং তথ।। সহন্মেকং হুঝা চ বিষুপাদৌ ম্পৃশেততঃ | 
দ্বিতীয়ং তু তঠোহুত্ব৷ সমিষিাব্দ তু। মধ্যেতু দূংস্পূশেদ্দেবং দ্ধ, চৈবং ক্রমেণ তু ॥১২১॥ 
সবেবীং পরিবর্তমানেত্যাি । অধুনা মধুবাত| খতায়ত ইঠ্ডাদি। রুতরসথক্তং ভব। সর্ব: মড়ং 
তমানিয়াতমিত্যাদদি ॥ ১১৪ ॥ তাম্যস্ক্তং নাসদাসীদদীতি সপ্তচ্চং । দাম্যক্ক্ং সোমা রুদ্র 

ইতি চতুঞ্চচং। বাজিকক্তং চতুত্তিংশধাজিন ইতি। বৃধাকপিং বিহিসোতোরস্ক্ষতেত্যাদ্ি। 
মৈত্রস্থক্তং মিত্রোজনান্ পারয়তীতি নবর্চং ॥১১৫॥ দেবত্র *ম্ অধিক পতানীত্যাদি। পুরুষধগতিৎ 
পুরুষ ক্রং ॥১১৬। হন্দসক্তং আবঙ্র্িতি । মিত্রস্থক্রং মিজন্ত চর্ষণীঘ্বত ইতি । ইন্দ্রস্ক্তং আগ্তঃ 
শিশান ইত্যাদি ॥ ১১৭ ॥ অথর্কাঙ্গিরসং আতর্বণস্থক্রং আঙ্গিরসস্ূক্তঞ্চ ॥ ১ ৮॥ পঞ্চরাআক্ষগ- 
বৈধণবস্তোত্রং মন্ত্র চ বিদ্তভীতি তে তথা ॥ ১৯ মধ্যে প্রাসাদাত্ান্তরে মণ্ডপমধ্যে বা। পুনরিতি 
অথাচার্যেণ তু পুনশ্চ জপতেত্যাদিপ্রাশ্ত্বারস্তে হ্বারজাপকাশ্তুদ্বরেষু পুনঃ শাস্তিকাধ্যায়ং 
জপেষুরিত্যর্থ; ॥ ১২০ ॥ 

কুত্রনুক্ত ও শান্তিকাধ্যায় জপ করিবেন । ১১১-১১৪। ৭ ভবিষাপুরাণে লিখিত আছে, বহবচ 
পশ্চিমদ্ধারে প্রস্থক্ত, পাবমান, তামা, দাম্য, বাজি, বৃষঝকপি ও মৈত্রহ্থক্ত; ছন্দোগ ব্যক্তি 
উত্তরাশ! অবলম্বন পুর্ববক দেবব্রত, পুরুষনূক্ত, জ্যেষ্ঠসাম, রথন্তর, ভাব সাম ও বামদেব্য- 
হুক্তি ) অধরা পূর্বদিকে রুত্রনুক্ত, পুরুষনুক্ত, সম্থক্রি, ক্লোকাধ্যায়, ব্রদ্স্ক্ত, মৈত্রকৃক্ত 
ও ইন্্রকুক্ত; অধর্বা দক্ষিণদিকে আখর্বণন্ু,আঙ্গি রসনূক্ত, শিবন্থক্ত ও নীলরুত্রমন্ত্) পঞ্চরাআ- 
সুগবৈধবত্তো্র-মবিশারদগণ দক্ষি বারে নিরস্তর বিষুকল্প, পরিষদ ও পঞ্চরাত্রাহ্গন্তোত্রাদি, 
হণ্তপাহ্যন্তরে গরজাপক পুরুষস্ক্ত এবং পূর্ববকথিত দ্বারজাপকেয়! পুনর্ব্বার সমস্ত সারে 
শান্তিকধে]াগ্ন জপ করিবে। ১১৫-১২*। 

১৫৩ 



১২১৮ শ্িশ্রীহরিভক্তিবিলাসঃ। [১৯শ রিলাস;। 

হোময়েযুস্ততঃ সর্বে মুিপাঃ শ্বধিগাশ্রিতা:ঃ | অনস্তাপ-শিবাস্তাশ্চ অষ্টৌ৷ যে চক্রবর্তিনঃ । 

তেযাং মন্ত্ৈশ্চ হোতব্যা জপ্তব্যাশ্চ যথাক্রমম্॥ 
মাংস্তে 1 

শিরঃস্কানে তু দেবস্ত স্থাগকো৷ হোমমাচরেৎ। শাস্তিকৈ; পৌঁিকৈস্তদমস্ৈব্যাহৃতিপূর্বকৈঃ | 
পলাশোড়ুম্বরাশ্বখমপ!মার্গং শমীং তথ! ৷ হৃত্ব! সহভ্রমেকৈকং দেবং পাদে তু সংস্পৃশেৎ॥ 
ততো হোমসহশ্্রেণ হুত্ব। হুত্ব। ততন্তত; । নাভিমধ্যং তথা বক্ষঃ শিরশ্চাপ্য লভেং পুনঃ ॥ 

কিঞ্চ।-__ ৃ 

মুণ্তিপা লোকপালেভ্ে। মুণ্তিভযঃ ক্রমশত্ততঃ । তথা মৃর্ল্যধিদেবেভ্যে! হোমৎ কুর্ষযঃ সমস্ততঃ॥ 
অত্র মুর্তিসংজ্ঞকদেবাঃ। 

বন্ধ! বন্থরেতাশ্চ যজমানে| দিবাকরঃ। জলং বায়ুস্তথ। সোম আকাশ: চাষ্টমং মতম্॥ 
দ্বেবস্য মূর্ধঘো হৃষ্টাবেতাঃ কুণ্ডেষু সংস্মরেৎ। 

তত্র মণ্ডপাভ্যন্তরে স্তরে বদ্গাদীন্ চতুরো ব্রঙ্গণে। হোত্ংশ্চ ষথাস্থানং স্বম্ব ₹ণডে যথোচিতং নিবেস্ত 

উপবেশ্য আচার্য্যশ্চ দেবশিরঃস্থানবন্তিকু গুলশীপস্থঃ তর হোমং যথাবিধি কুর্যযাৎ। তে চ ত্রহ্ধা- 

দয়ো যথাবিধি হোমং কুর্ধ,াঃ। বিধিষ্টায়ং | সর্ব্ব এব স্বস্ব-গৃহৃবিধিনাগ্রিস্থাপন ব্রদ্মোপবেশনাদি- 

কুশগ্ডিকাং কৃত্ব! ক্রক্ক্রব-পৃণপাত্র-প্রণীতা-ন্লাস্থালীল, সিদাজ।তিলযবকুশবর্থিবিধ্যাদ্িকং চ 
কুণ্ডেষু কল্পয়েযুঃ। ততঃ স্থাপকো গ্রহবেদ্যাং গ্রহযজ্ঞোক্তবিধিন| ততনমস্ত্েণ সুর্য দিদ্বাত্রিংশাদ্দবতাঃ 

স্থাপ্য ষথাবিহিতং পুষ্পনৈবেদ্যাদিভি; সংপুজ্যনিজকুণ্ডেইগ্রিাপনাদিকুশ্ডকাং কৃত্বা আঘারা- 

বাজাভাগার্দিকং হুত্বা পলাশোড় ম্বরা শ্বথাপামার্গশমীনমিধাং প্রত্যেকং প্রথমং মহাব্যাহ্ৃতিভির।- 

হুতিচতুষ্টয়ং ৷ ততঃ শন্ন ইন্দাপ্নী ভবতামরোভিরিত্যা্দিভিঃ শান্তিকৈস্ত্িভিরাহুতিত্রয়ং। ততঃ ও 
পু্টিন'বস্া শু ময়স্কানৌ অমীবহ] ইতি, ও ত্রান্বকং যজামহ ইত্যেতৈস্ত্রিভিঃ পোষ্টিকৈরাহুতিত্রয়ং.। 

এবমাবৃত্তিক্রমেণৈকৈ কং সহম্ং হুত্বা যথাক্রমং দেবন্ত পাদয়োনাভৌ মধ্যে বক্ষমি শিরসি চ 

স্গৃশেং। তথ। হোতারোইপি স্বন্ব-গৃহোক্তবিধিনা আঘারাবাজ্যভাগাদিকং চ ুত্ব। নবগ্রহলমিধ।- 

মষ্টোত্তরশতমষ্টাবিংশতিমন্টৌ বা গ্রহেভ্যে। হুত্বা অথ ইন্দ্রাদিলৌকপালেত্যো হুহা৷ তথা 

বন্থধাদ্যমূর্ধিভ্যে। মৃত্্যধিদেবেভ্যশ্চ সর্বাদি ভ্যন্তত্্ৈদি কমস্ত্ৈর্োমং কুর্ধ্যরিত্যাদি। এষ চাগ্রে 
ভবিষ্যাদি বচনতো ব্যক্তো ভাবী ॥১২১ ॥ অনস্ত আদির্ষেষাং শিবপ্চান্তে যেষাং তে চামীচতে। 

অনন্তর হোম। গুরুদেব ব্রদ্ধাদি চারিটাকে যথাযথ স্থলে সন্পিবেশিত করিয়া! সথীয় 
কুণ্ডে হোম করিবেন। ষথাবিধানে হৌম করা! পূর্বববলখিত ব্রহ্ধাদি সকলেরও কর্তব্য। 

উক্ত হোমের বিশেষ । _ভবিষ্যপুরাণে পিখিত আছে যে, কৃষ্ণের মন্তকে হোম করাই 

আচাধ্যের কর্ণবা। পলাশ, উভূম্বর, অশ্ব, অপরাম।গ ও শমীকাষ্ঠ দ্বার। শাস্তিক, পৌইক 

ও মঙব্যান্বতিমন্ত্রে সহম্র হৌম করত শ্রীহরির চরণধুগল স্পর্শ করিতে হয়। তৎপরে ছ্িতীরবার 

এরূপ সমিধ দ্বারা সহত্র হোম করিয়! ঘখাক্রমে এ্ভুর মধ্যভাগ ও শিরঃপ্রদেশ স্পর্শ 

করিবে। ১২১। ত্দনস্তর মৃত্তিরক্ষকগণ স্বত্ব নির্দিষ্ট স্থানে অবস্থান পূর্বক অনস্তাদি শিবান্ত 



.১৯শ বিলাসঃ। ] ্ শীজহ্রিভক্তিবিলাসঃ | ১২১৯ 

তত্র মুত্বান/মধিপা;। 

এতাসামধিপান্ বক্ষে ঘৈর্বি প্রা মৃত্তিপা মতা: | 

পৃথিবীং পাতি শর্বাস্ত পশুপণ্চাগ্লিমেব তু । যজমানং তথৈঝোগ্রে। রুদ্র চাদিত্যমেব চ॥ 
ভবে জলংসদ। পাতি বাষুমীশান এব চ | মহাদেবস্তথ। চন্ত্রং ভীষ*চাঁকাঁশমেব চ ॥ 

_. সর্বদেবপ্রতিষ্ঠাঙথ মৃর্ঠিপা হেত এব তু ॥ ১২২॥ 
এতেভো। বৈদিকৈশ্মন্ৈর্থান্বং হোমমাচরে ॥ ১২৩ ॥ 

হয়শীর্ষে চ -- 

কতবাগ্নিং তৈফ বৈশ্য কু্ধ্যা চ্ছাস্ত্াদ কং বুধঃ। তব সিক্ত। প্রতিমামুগ্নি বহ্ধিপ্রণয়নং কুরু। 
দক্ষিণেহগ্রিভৃতমিতি কুণ্ডেহযিং প্রণয়েদ্বুধঃ। অগ্রিময়ী তু পূর্বে তু কুণ্ডেহয়িং প্রণয়েদ্বুধঃ ॥ 
উত্তরে প্রণয়েদসিমগ্রিমগ্সিং তু বীমহি। অগ্নিগ্রবনে মন্ধত্বমণ্ে খিতি পণ্চিমে। 

পলশসমিধানাং তু দ্বতাক্তানাং মহানলে। আষ্টোত্তরসহম্নং তু কুণ্ডে কুণ্ডে তু হোময়েখ ॥১২৪। 

অনস্তঃ স্ুক্ষোংপরাজিত একনেত্র একমূর্তিস্িমুর্তিং শ্রীকঠঃ শিবশ্চেতি। তে 
্বস্বমন্্ৈনীমভির্বা! হোতব্যং চেষাং মন্ত্রাশ্চ জপ্তব্যাঃ ॥ ১২২ ॥ 

যথাস্বং যথাক্রমং। যথাস্বং হোমমাচরেদিত্যনেনাচার্যোহপি তত্বদ্ধোমং কুর্য্যাদিত্যর্থঃ ॥১২৩। 

অষ্টসংখ্য চক্রবর্তীর উদ্দেশে ক্রমান্বয়ে তাহাদিগের স্শ্ব মন্ত্রে বাস্বস্ব নামে হোম এবং তাহাদের 

মন্ব জপ করিবেন। মতস্যপুরাণে পিথিত আছে, প্রতৃর ম্তক-প্রদেশে হোষ করাই স্থাপকের 

কর্তব্য । তিনি মহাব্যা্ততিসমন্থিত শান্তিক ও পোষ্টিক যন্ত্র পাঠ পূর্ববক পলাশ, উড়ৃত্বর, মস্বখ, 
অপামার্গ ও শমীকাষ্ঠ দ্বার! সহমত হো'ম সমাপনান্তে প্রভৃর পদঘয় স্পর্শ করিবেন। তৎপরে 

পুনরায় সহম্্র হোম করিয়। প্রহথুর নাভিমধা, বক্ষঃস্থল ও শিরঃগ্রদেশ স্পর্ণ করিতে হয়। আরও 

লিখিত আছে, মুত্তিরক্ষকেরা যথাক্রমে লোকপালগণ, মৃর্ধিগণ ( পশ্চাল্লিখিত বন্ধা্দি ) এবং 

মর্ধ্যধিদেবতাগণের ( বন্থধার্দির অধিপঠিগণের ) উদ্দেশে হোম করিবেন। 

অতঃপর মুগ্তিসংজ্ক দেবত। কথিত হইতেছে 1--+বন্থ্ধা, বহুরেতাঃ ( অগ্নি), যজমান, 
দিবাকর, জল, বায়ু, সোম ও আকাশ । গ্রনুর এই অষ্ট মূর্তিকে কুণে স্মরণ অর্থাৎ তাহাদের 
উদ্দেশে হোম করিতে হয়। 

অনন্তর এ মৃধ্িসংজ্ঞক দেবতাদিগের অধিপতি কথিত হইতেছে ।_এক্ষণে এই সমগ্র 
অধিপতি বলিতেছি। ইহাদিগেএ দ্বারাই ত্রাঙ্গণগণ মৃর্বিপ বলিয়া কীর্তিত হইয়া! থাকেন। শর্ব 
বন্গুধাকে, পশুপঠি বহ্থরেতাকে ( অগ্নিকে ১ উগ্র যজমান'কে, রুত্র- দিবাকরকে, ভব জলকে) 

ঈশান বায়ুকে, মহাদেব পোমকে (চন্দ্রকে ) এবং ভীম আকাশকে নিরন্তর রক্ষ| করিতেছেন । 

যাবতীয় প্রতিষ্ঠ। কর্মেই ইার মূর্তিপ বগিয়া স্বত। ১২২। গুরু:দব বথক্রমে টৈদ্দিক- 
মন্ত্রোচ্চারণ পূর্বক এই সমস্তের উদ্দেশে হোম করিবেন ।১২৩। হর়শীর্ষপঞ্চরাত্রে লিখিত আছে, 

গূুধীব্যক্তি বৈষবমন্ত্রে অগ্নি আনয়ন করিয়া! শাস্ত্যদক করত সেই উদক প্রতিমার শিরঃগ্রদেশে 
সেচন পূর্ধ্ষক বহিস্থাপন করিবেন। “অগ্লিভূত” ইত্যাদি মন্ত্রে দক্ষিণকৃণ্ডে) “অগ্নিষয়ী” 



১২২৩ ভ্ীক্লীহরিভভিিবিলাসঃ 2 [১৯শ বিলাস; । 

বেদাদিমন্ত্ৈর্দেবেপ ততো! ব্রীহীংস্ত হোময়েৎ। তিপানাং দ্বতঘুক্তানাং কুচণ্ড কুণ্ডে তু মুর্তিপাঃ ॥ 

মহঅ্ৈকং ব্যান্ৃতিভির্জুহযুং সাজ্যমক্ষতম্। মুলমন্ত্রেণ জুহুঘুং স্বাহান্তেন স্থরোত্তম ॥ 

অষ্টোত্তরসহত্রং তু কুণ্ডে কুণ্চে যথাবিধি। গ্বতহোমমিদং প্রোক্তং শান্তিহোমমতঃ শৃধু.॥ 

মধুরত্রিতয়েনাথ জুহ্যাদ্দাদশাক্ষৈঃ । পাদ নাভিং হচ্ছি রশ্চ ম্পুশেদ্বুদ্ধ। যথাক্রমম্ ॥ 

দ্বতং দধি পয়শ্চৈব মাক্ষিকং দেশিকঃ স্বয়মূ। গ্রাতিলোমমূ স্পৃশেচ্চাপি হুহা তু মধুরত্প্নম্॥ 

শতমষ্টোত্বরং হুত্বা বিষণ শিরসি সংস্পূশেং। তখৈব হত! পঞ্চাশং হৃদয়ে সংস্প্শেদ্ধরিম্ ॥ 
ততোহষ্টাবিংশতিং হুহ। নাভিদেশে হরিং স্পৃশেৎ। 

অষ্টাবন্টো ততো! হত্বা পাদাসষ্ঠৌ তু সংস্পূশেং॥১২৫ 

অথ শান্তিঘটোদকগ্।নাদি। 

দেবং শাস্তিঘটস্থেন সংপাতান্তিপাথন।। সংক্গাপ্য দত্ব! বস্ত্াদীন্তধিবাসং সমাপয়েং ॥ 

তথা চ ভবিষ্যে ।-_ | 

শাস্তিতোয়ঘটং গৃহ নংপাতানুতিজং তথ। ॥ তেন পাদৌ তু দেবন্ত শিরঃ প্রক্াল্য যত্বুতঃ ॥ 

স্থিতঞ্ শ্থাপয়েত্তত্র মংপাতাছতিবারিণা । পুনঃ প্রচ্ছাদয়েচ্চৈ বং ধৃপং দদযাৎ সগ্রগগুলুম্ ॥ 

নিবেদ্য চ হবিষ্যা়ং তথা! মোদকসংযুতম্। ব্রাঙ্গণ।ন্ পৃজয়েং পূর্ববং শেষানন্ত।ং  কামতঃ ॥ 

রাত মহোৎসবঃ কার্ধাঃ শঙ্খভের্ধ্যাদিনিত্বনৈং। গায়নৈর্নভনৈন্চৈব ্রন্মঘোষৈ স্তখৈৰ চ॥ 

পুরতো বৈধ্ষবান্ ধান শ্রাবয়েছ্ধাচকম্তথ| | জ্রিরাত্রমে করাত্রং বা কুখযাতআধিবামনঘ, ॥ 
মর সস পীর রে জর ক ৪ ০ আটার (সর সম সপ তল তল লা শি ০ ৮৯ শত অপ কি শশা শপ শি 

অগ্নিভূতমিতি মন্ত্ে দক্ষিণে কুণ্ডে অস্নিং প্রণয়েৎ। অগ্রিমধীতি মন্েণ। অগ্রিং অগিং ত্ 
ধীমহীতি মঞ্ত্রণে। প্রতিলোমং শিরআদি ক্রমেণেতার্থঃ। তদেবাভিব্যপ্রয়ন হজ তত্র 

হোমসংখ্যামাহ শতমিতি দ্বাভ্যাং ॥ ১২৫॥ 

১ সপ শপ 

পর? আআ «পি তর » 5 

ইত্যাদি মন্ত্রে পূর্ববকুণ্ডে; “অগ্িমিং বীথি” মন্্ে উত্তরকুণ্ডে এবং “খমগ্নে তু» ইত্যাদি মন্ত্র 
পশ্চিমকুণ্ডে অগ্নিদংস্কার করিবে । তদনন্তর প্রত্যেক কুণ্ডে ম্হাগ্নিতে ঘ্বৃতাক্ত পলাশসমিধ দ্বার 

অক্টোত্তর সং হোম করিতে হইবে । ১২৪। তংপরে বেদাদি মন্ত্রে প্রত্যেক কুণ্ডে ত্রীহি ছারা 

হোম করিতে হয়, তদনস্তর মুর্তিরক্ষকের] গ্রতি কুণ্ডে ব্যান্ৃতি উচ্চারণ পুর্ব্বক দ্বতান্বিত তিল 

দ্বারা সহত্র হোম করিবেন। হে ম্থরোত্তম! তৎপরে স্বাহাস্ত মূলমন্ত্র উচ্চারণ পুর্ববক বিধানে 

প্রতোক কুণ্ডে স্বৃতাক্ত অক্ষত দ্বার। অষ্টোত্তর সহশ্র হোম কুরিতে হয়। ঘ্বতহোম কথিত হইল, 

এক্ষণে শাস্তি. হোম শ্রবণ কর। সাধক ছ্ব।দশাক্ষর মন্ত্রে মধুরত্রয় ছাপ! হোম করিম যথাক্রমে 

প্রীহরির পদঘয়, নাভি, হৃদয় ও শিরঃপ্রদেশে দ্বৃত, দধি, দুগ্ধ ও মধু স্পর্ণ করাইবেন। পরে 

(িলোমতভাবে অর্থাৎ শিরঃগ্রদেশ হইতে পদ্য পর্যয্ত স্পর্শ করিয়। পুনরার তিনবার মধুরত্য়- 

হোম করিবেন। অনন্তর অষ্টো রশত হোম করিয়। বিষুর মন্তক.ল্পর্ণ করিতে হয়। পুনর্বধার 

পঞ্চাশৎ হোম করত হ'রর হৃদয়, আষ্টাবিংশতি হোম করিয়া নাভিদেশ এবং অসংখ্য হোম 

করপাত্তে পদ ও অনগুষ্ঠ স্পর্শ করিবেন। ১২৫ 



১৯শ বিলাসঃ।] জীআহরিভন্তিবিলা ১ । ১২২১ 

মাংস্তে ।-.. 

ততঃ শাস্তিঘটং কু্ধ্যাৎ প্রতিকুণ্ডেষু সর্বতঃ। শতাস্তে বা সহত্রান্তে জ্রক্পূর্ণাহুতিরিষ্যতে ॥ 

সমাপ্যাহুতিযুর্ধঃ প্রশাস্তাস্ব। বিনিক্ষিপেং। আছহতীনাং তু সংগা 5 পূর্হদ্তেষু বিস্তসেং ॥ 
মূলমধ্যোভমাজেযু দেবং তেনাবসেচয়েং। স্থিতঞ্ণ স্থাপয়েতেন সংপাতান্তিঝ/রিণা ॥ ১২৬ & 

প্রতিযামেযু ধূপং চ নৈবেদ্যং চন্দনোদকম,। পুনঃ পুনঃ প্রকুববাত হোমঃ কারা; পুনঃ গুন ॥ 

পুনঃ পুনশ্চ দাতব্যা ধজমানেন দক্ষিণ । সিতবস্তৈশ্চ তে সর্বের পৃজ্ননীয়া; সমস্ততঃ ॥ 

বিচিত্রহোমকটকৈহেনিহ্ত্রাঙ্থুরীয়কৈ:। বাসোভিঃ শয়নীয়ৈশ্চ প্রত্যামেযু শকিতঃ ॥ 

ভোজনং চাপি দাতব্যং যাবৎ সাদধিবাপনম,। ত্রিসন্ধাং বলয়ে দেয়! ভূতেভ্যঃ সর্বধতো। দিশম্॥ 

ব্রা্মণান্ ভোজয়েৎ পুর্ববং শেষান্ বর্ণাংস্ত কামতঃ। 

রাতৌ৷ মহোতনবঃ কার্ষে। ৃত্যগীতকমঙ্গলৈ; 1১২৭ 

_ সম্পাঠাহুতের্ধং পাথো জলং তেন। তংসাধনপ্রকারশ্চাগ্রে মাংস্তবচনতে! ব্যকো ্ ? | 

সংপাতান্ুতিজলং চ শান্তিঘটে দেবন্ত স্থ(পনান্তরং স্নানার্থং (কঞ্িদবশিষ্টং কার্ধযমিতি তস্ান্তে 

স্থাপয়েত্তেন সংপাতাহুতিবারিণেতি স্থাপনানস্তরং অগ্রে লেখ্যভবিষ্যান্থুমারেণ জেয়ং ॥ ১২৬ ॥ 

খত্বিগ ভে দক্ষিণা দাতবা। তে চাচাধ্য।দ়ঃ মর্ষে পুনঃ পৃজশীয়াঃ । ইত্যোব্ং প্রতিযামং 
সপ শসউ 

তঃপর শান্তিঘটোদকমপনাদি কথিত হইতেছে ৷ শাস্তিঘটাস্থিত দম্পাতাহুতির জল দার! 

৮ সান কর।ইয়! বলনাদি প্রদান পূর্বক অধবাস সমাপন করিতে হম়। ভবিষ্যপুরাণে 
লিখিত আছে, সম্প।তাছতিজনিত জল দ্বার সেই স্থিতিস্থানকে প্রোক্ষিত করত তথায় 
স্থাপন করিবে। পরে পুনর্ধবার আচ্ছাদিত করত সগুল গুলু ধূপ ও মোদকলমগ্থিত হবিষ্যান্স দিয়া 

প্রথমতঃ ছিজাতিগণের অর্চনা ও তদনন্তর অন্তান্তসকলকেও ইচ্ছ'ছসারে অচ্চনা করবেন। 

অনস্তর শঙ্খ ভেরী ইত্যাদির শব্ধ, সংগীত, নৃত্য ও বেদশব সহকারে নিশাভাগে মহোৎসব 

সাধন করিবেন এবং বক্ত! প্রথমতঃ নকলকে ঠবষ্ঞব্ধর্্ম শ্রবণ কাইবেন। এই প্রকারে ব্রিরাজ 

বা একরাত্র অধিবাসন করিতে হয়। মতক্যগুরাণে লিখিত আছে, তৎপরে প্রতি কুণ্ডের নিকট 

শান্তিকুন্ত স্থাপন পূর্ধ্বক শত বা সহত্রসংখ্য হে।ম করত ক্রকৃপূর্ণা আাহুতি দিবে । এইন্ধপে হোম- 

শেষে দণ্ডায়মান হইয়! প্রশান্ত চতে আহুতি প্রধান করিবে। আহুতিপাত পূর্ণকুত্তেই নিক্ষেপ 

করা কর্ভব্য। সেই জল ছার! গ্রভূর পদ, মধ্যভাগ ও মণ্তক অভিষিক্ত করিতে হয় এবং এ 

সম্পাতোদক দ্বার। স্থি,কে স্থ'পন করিবে। ১২৬। প্রতি যামেই পুনঃ পুনঃ ধৃপ, নৈবেদ্য ও 

চন্দনোদকদান, পুনঃ পুনঃ হোম, পুনঃ পুনঃ খত্বিকৃবর্গকে দক্ষিণ|দান ও সর্ববা শুরাত্বর ছারা 
তাহাদের অর্চন! কর।-কর্ধব্য। প্রতে/ক গ্রহরেই আচার্ধ্যদিগকে শল্তান্থসারে হেমকটক স্ব 

বলার ), ত্বরণ, হর্ণাঙুরীয়, বদন ও শহা। প্রভৃতি দ্বারা পুন; পুনঃ অর্চন। করিবে এবং অধি. 
বাসন যাবৎ ভোজনও অর্পণ করিতে হয়। ভ্রিসদ্ধ।1 লমস্তাৎ ভূতগণের উদ্দেশে বলি দিতে হয়। 

ত্নন্তর প্রথমতঃ দ্বিঞ্জতিবর্গকে আহার করাইয়া স্বেছাস্ছসায়ে 'জপরাপর জাতিকেও 

তাছারী॥ প্রদান করিবে। পরে নৃত্য, গীত ও মলশব সহকারে বামিনীযোগে মহোষ্সৰ 



১২২২ ত্ী্ীহরিভক্ভিবিলসঃ | [ ১৯শবিলাসঃ। 

তরিরাত্রমেকরাত্রং বা পঞ্চরাত্রমথাপি বা। সগ্ররাব্রম'থা ্যাৎ কচিৎ সদ্যোহধিবাসনম্ ॥ ১২৮ ॥ 

হয়শীর্ষপঞ্চরাত্রে |. 
যাগম গুপমাসাদ্য দক্ষিণদ্বারগোচরে। উত্তরাভিমুখা: স্বাপ্যাশ্চতন্র! ধেনবোৎনথ ॥ 

গঙ্গেতি প্রথম! খ্যাত! নিতীয়। যমুনেতি চ। গোদাবরী তৃতীয়! চ চতুর্থী তু সরস্বতী ॥ 

দোহনং বিষুগায়ত্র্য। কৃত্ব। পশ্চাৎ চরুং শ্রপেৎ। গায়ত্রা! হোময়েচ্যৈব গায়ত্র্ৈব বলি' হরেৎ। 

ভোজয়েদ্রাক্ষণং চৈব মগডগাছুত্তরে দ্বিজ। পায়দেনাজ্যযুক্তেন শর্করামিশ্রিতেন চ ॥ 

মাসাধিপানাং তুষ্টার্থ দর ৎ কনকদক্ষিণাম,। গাণ্চ তাংস্তান্ সমুদদিশ্ একৈকায় নিবেদয়েৎ ॥ 

দেবান্থরাদীচুদ্দিন্ত কুর্ধাঞ্গলিনিবেদনদ,। অধিবান্তৈব .দবেশং কুর্যযাজ্জাগরমাদরাং ॥ 

মঙ্গললৈব্রদ্ধঘোষৈশ্চ জয়শবরবৈস্তথা॥ পুণযাহশবৈর্বপুলৈগী তবাদিত্রনিত্বনৈঃ ॥ 

শঙ্ঘঘোষেণ মহত বীণাবেণুরবেণ চ কোলাহলৈশ্চ ভের্ঘযাণৈ)ঃ কুর্যয।জ্জাগরণ' হরেঃ 

ইত্যধিবাসনম.। 
অথ অধিশাসনমাহাত্মাম্। 

তত্রৈব।--যন্তেবং বিধিন! ভক্ত্য। কুর্ধযান্দেবাধিবাসনম.। 

স সর্বতীর্ঘবজ্ঞানাং দানানাং তপসাং তথ] ॥ 

ফরং শতগুণং গ্রাপ্য বিষুলোকে মহীয়তে | আহ্তসংগ্লবং যাবন্দেববন্ত্র মোদতে ॥ ১২৯ ॥ 

যথোক্তং হোমাদিদেবপুক্জান্তে। বিধিরাং বধিরাবর্তনীদ ইত ধর্ঃ॥ ॥ ১২৭ | ॥ কচি সদ্যোহধিবাসনমিতি চল- চল- 

মুর্চাভিপ্রায়েণ দেশকালাদ্যপেক্ষয়া ॥ ১২৮। 

 হয়শীর্বদেবেন চ শান্তিঘটতোয়ন্নপনাদিকং হোম প্রসঙ্গত এব নির্দিষ্টং। অধিবাননশেবকৃত্য- 

মন্তচ্চ কেচিদাহর্ষাগেত্যার্দিনা । অন্তৎ স্পষ্টার্থমেব ॥ ১২৯॥ 

সম্পাদন করিতে হয়।১২৭। তিন রাত্রি, এক রাত্রি, পঞ্চ রাত্রি, সপ্ত লি কখন বা 

মন্ভও- অধিবামন কর্তব্য । ১২৮। হয়শীর্ষপঞ্চরীরে লিখিত আছে, হে অনধ! যাগমগ্ডপে 

গমন পূর্ক মণ্ডণের দক্ষিণত্ধারে উত্তর'ভিমূখী করিয়া! চারিটী ধনু স্থাপন করিবে। এ 

ধেুচতুষ্টস্ন যথাক্রমে গঙ্গ|, যমুনা, গোদাবরী ও সরন্বতী নামে অভিহিত1। বিষুগায়তত্রী পাঠ 

ূর্ববক ধেুচতুষ্ট়কে দোহন করত সেই ছুগ্ধ দ্বার! চরু পাক করিতে হইবে। তদনস্তর গান্ত্রী 
পাঠ পূর্বক বলি আহরণ করিবে। হেবিপ্র! পরে মণ্ডপের উত্তরাংশে ঘ্বিজাতিগণকে 

দ্বত-শকরান্থিত পায়দ সেবন করাইতে হয়। মালীধিপতিগণের প্রীত্যর্থ তাহাদের উদ্দশে 

এক একটা ধেছ ও সুবর্ণ দক্ষিণা দিয়া দেবগণ ও অন্থরগণের উদ্দেশে বলি নিবেদন করিবে। 
এইপ্রকারে দবেবদেবের অধিবামন সম্পাদন পূর্ব্বক মঙ্গলশব, বেদশবা, জয়শব, পুণ্যাহশব্ব, 

অত্যুচ্চ গীতবান্ডধ্বনি, মহাশব্ধনাদ, বীপাবেপুধবি ও ভেরী গুভৃতির কোলাহল শব সহকারে 

ইবির উদ্দেশে জাগরণ করিবে। | 

£পর অধিবানন-মাহাত্ম্য বর্ণিত হইতেছে ।--উক্ত গ্রন্থেই লিখিত আছে, এইয়প 

বিধানে ভকিনহকারে দেবদেবের 'অধিবানন করিগে নিখিল তীর্ঘ, হজ। দান ও তগক্কা 



১৯শ বিলাস: ।] জী্রীহরিভক্তিবিলাসঃ | ১২২5 

অথ প্রাগাদাদেগর্নির্দাণাদি; | 

প্রাতঃ প্রানাদগর্ং তু পুশ্পান্তিঃ গ্রোক্ষা সর্দতঃ। 

নিশ্চিত্য যধামৈশান্তাং গর্ত: কৃত্বাপয়েচ্ছিলাম ॥ ১৩০ ॥ 

তথ! চ ভবিষো।-_ 

অধিবাদ্য ততো বিষণ স্বত্রং কুর্ধ্যাৎ সমাহিতঃ। প্রাসাদস্যান্থরূপেণ প্রতিমায়াশ্চ ভারত ॥ 

গ্ানাদং গ্রোক্ষা সর্ধত্র মন্ত্রপূতেন বারিণ! । পাতরেৎ পক্ষস্থঘরাণি ছ্বারন্থব্রং তখৈব চ॥ ১৩১৫ 

ততো মধ্যং পমং গৃহ কর্তব্য স্থিরমাদরাৎ। কুর্যযাৎ শব প্রমাণেন কৃষস্যাডৃতকর্্মণঃ | 

্বত্রাধস্তাং ন্যসেৎ পূর্বং শিল্গাং ব্রদ্ধান্মিকাঁং গুভাম্ | 
মাংসো 1” 

কুত্বাধিবাসং দেঝানাং শ্বত্রং কুর্ধযাৎ সমাহিতঃ | প্রানাদার্চনরূপেণ মানাজিজসা বা পুনঃ ॥ 
পুষ্পোদকেন পাসাদং প্রোক্ষা মন্্রযুতেন তু । পাতয়েং পক্ষস্থ রাশি দ্বারস্ত্রং তখৈব চ ॥ 

আশ্রয়েং কিঞিদৈশানীং মধ্যং কৃত্বা দিশং বুধঃ | এশানীমাপ্রিতং দেবং পুজয়প্রি দিবৌকসঃ ॥ 
আযুরারোগ/ফলদমথগোত্বরমাশ্রিতম্। শুভং স্যাদশুভং গোক্মন্থা স্থাপনং বুধৈঃ | 

অধ: কৃর্দবশিল! প্রোক্তা সদা ব্রদ্মশিলাধিকা। 
হয়শীর্ষপঞ্চরাছে | 

_. অধিবালা বিধানেন দেবদে বং হরিং প্রভৃমূ। পিপ্ডিকাস্থাপনার্থায় গর্ভাগাঁর বিশদ গুরুঃ ॥ 

যাদুশং গর্গেহং তু কতং স্থরগণাস্চিহম.॥ সংবিভজ্গা প্রকুব্বাত সধ্চভাগং বিচক্ষণঃ ॥ 
পুনশ্চ সপ্তধা কৃত্বা স্থানভাগং প্রকল্পয়েং। ব্রক্গভাগং ভবেম্মধ্যং দৈবং স্যাতদনস্তরম্॥ 

তৃতীয়ং মানুষং ভাগং পৈশাচং তু চতুর্থকম্। হিতৃজং ধানযোগ্থং নিবিষ্টং স্থিতমেব চ।. 
সস পপ 

_ গর্ধস্তাধঃ বরহ্ষশিল্গাং স্তসেৎ ॥১৩৩। মনত ওঁ সরশ্বত্যৈ ভৈবজ্যেন নদ্বেতি মরণ পুতং যত্তেন। 
০০০৮৫৯-৬সাসপপা্  শি পর  ৪ নি ৪ সপ রর রসটা পর 

শপ সপ ২. শশী শা শস আস 

অপ্লেক্ষাও শতগুণ ফল লাঁভ কর! যায় এবং হরিধামে পু্িত হইতে পারে। নেই বাক্তি 

আগ্রলয় দেববৎ হরিধামে সুখে অবস্থিতি করে | ১২৯। 

অনন্তর প্রাসাদা্দির গর্ভনির্শাণাদি বিবৃত হইতেছে ।- প্রভাতে গ্রসাদাভ্যন্তর সর্বধা 

পু্পজব দারা সেচন করত মধ্যস্থল নির্ণন্ন করিয়া তাহার ঈশানদিগৃভাগে গর্ভ করিবে। 
সেই গর্ভে শিল1 বিন্তান করিতে হয়। ১৩) ভবিষ্যপুরাণে লিখিত আছে, হে ভারত | 

হরির অধিবাঁসন সমাপন পূর্বক লমাছিত হইয়! প্রাসাদ ব1 প্রতিমার অন্ন্ধপ গর্ত প্রস্তুত 
করিতে হুয়। পরে মন্ত্পুত উদক দ্বারা াসাদ্দের সর্বস্থান €প্রাক্ষণ পূর্বক পার্স্থত্র ও 
স্বারহ্থত্র গাত করিতে হয়। ১৩১। তদনস্তর সাদরে নমমভাগে মধ্যস্থত্র স্থির করিবে। অদ্ভুত- 

কর্ণা হরির উদ্দেশে গর্ত প্রমাণে উহা! করিতে হুয়। গর্তের নিয়ভাগে পূর্বদিকে শুভকরী 
হ্ধাত্মিক। শিল! স্থাপন করিবে। মতশুপুরাণে লিখিত আছে, দেবতাগণের অধিবাপাস্তে 

সাবধানে প্রাসাদ বা! প্রতিম। বা! লিঙ্গের অন্রূপ গর্র নির্ধাগ করিতে হয়। তদনত্তর মন্ত্রপৃত 

কুক্ধ্জলে প্রাসাদ সেচন পূর্বক গার্শস্থত্র ও দ্বারস্থত্র পাত করিবে। কিঞিৎ ঈশানদিক্ 



১২২৪ শরীক্ীহরিতভিবিলাসঃ। [১৯শ বিনা 
চতুভূজিং বা ব্রাঙ্গে তু ভাগং সংস্থাপয়েদ্ধরিম্। ত্রাক্ষভাগং পরিতাঙ্গয কিঞিদা শ্রিত্য বা হিজ:। 

সদৈব স্থাপয়েদ্দেবং দেবমানুষ্যভাগয়োঃ। দৈবমানুষভাগাভ্যাং শয়নং পরিকল্প-য়ং। 
দারবীং মৃন্য়ীং মুর্তিং দেবস্থানে নিবেশয়েৎ। মাঁনযং কিঞ্িদাশ্রিত্য আদীনং স্থাপয়েন্ধরিমূ। 
মরসিংহং বরাহধ দেবভাগে নিষোৌজয়েৎ | বিদ্বেশমন্্িকাং দেষীং মাতৃভৃুগণং তথা ॥ 
আিত্যাদীন্ হরেরন্তানেবমাদীং্তথ। পরান্। পৈশাচে স্থাপয়েং স্থানে নাত কার্ষ/। বিচারণ। ॥ 
্বন্থানবঞ্জিতাঃ সর্ব ভয়ছুঃখময় গ্রদাঃ | তন্মাং সর্বেণ যত্বেন ্বগ্থানে বিনিবেশয়েং ॥ ১৩২ ॥ 

অথ পিগ্িকাশোধনম্। 

ীমূর্ত্যা সহ পিতীং চ স্থাপন্িত্বাতিপুঙ্জা চ। রথেন মওপং নীত্ব! সংস্থাপ্য পুনরর্চচয়ে॥ 

মাংস্তে। ততঃ প্রক্ষালিতাং কৃত্বা পঞ্চগব্যেন পিপ্তিকাম্। কষ'য়তোয়েন পুনম ্রযুক্তেন সর্ববতঃ॥ 
দেবভার্যাশ্রয়ং মন্ত্রং পিও্িকান্থ নিযোজ:য়ৎ ॥ 

হয়শীর্ষে। - শ্রিয়ঃ ক: হুজেনার্চিযীত প্রড়াচং পিগ্িকামপি ॥ ১৩৩॥ 

পক্ষসত্ানি পার্থ ারখুত্রানি। ॥ ১৩১ ॥  শুভমপি স্থাগনমন্তথা ২ উক্তপ্রকারব্যতিরেকেণাপুভং স্ত(দিতি 

বুধৈঃ প্রোক্তং ॥ ১৩২। 

পূর্ববং সাক্ষাদলিখিতং পিগডিকাস্থাপনাদিকং পিিকাশোধনপ্রসঙ্গেহত্র লিখতি শ্রীমূর্তা। 
সহেতি। রখেন রমৃধ্যধিরোহিষ্্যানেন ; অসস্তবে অস্ভেন ব1॥ ১৩:॥ 
অবলম্বন পূর্বক মধান্ত্রপাত করাই কধীব্যক্তির কর্ণব্য। দেবগণ জশানদিকে ছ্হিষ্টিত 
হইণে আহঃ ও আরোগাপ্রন হন। ন্ুধীগণের উক্তি আছে যে, দেবত'কে অন্গদিকে স্থাপন 
করিলে শুভও অঙ্গভ হয়। কৃর্মশিলা অধোদিকে স্থাপিত! হই ল উহা ব্রদ্ষশিল! জপেক্ষাও 
্রেষ্ঠা বলিয়া কথিত হয়। হয়নীরধপঞ্চরাত্রে লিখিত আছে, গুরুদেব বিধানে দেংদেব 

ইরির অধিবাদ পূর্বক পিগ্ডিকাস্থাপনার্থ গর্াগারে প্রবিষ্ট হইবেন। দেবগণার্চিত গর্ধ- 

গৃহ যেরূপ হঈয়।ছে, বিচক্ষণ গুরুদেব তাহাকে সপ্তধ। বিভাগ করিয়। পুনরায় তাহাকে সপ্ধ 
অংশ করত স্থানভাগ কল্পন। করিবেন। ম্ধ্স্থলে ব্রহ্মভাগ ও তৎপরে দৈবভাগ হইবে, 

তানস্তর তৃতীয় মনুধাভাগ ও পৈশাচভাগ চতুর্থ জানিবে। ধ্যানমগ্ন, নিবিষ্ট, সম্যক্ বিধানে 
সংস্থিত, দিতূজ ব| চহ্ভূর্জ হরিকে ব্রহ্ম ভাগে স্থাপন করিতে হয়। অথবা! ব্রক্ষভাগ বিনঙ্ন 
পূর্বক উহার কিয়্বংশমাত্র আশ্রয় করত দেব ও মনুষ্যভাগে প্রস্থুকে স্থাপন কর! কর্তব্য । 

দেব ও মনুষ্যভাগেই শহ।] কল্পন। করিতে হয়। দেবভাগে কাষ্ঠম্ী ও মুন্সী মুর্তি স্থাপিত 

করিবোৌ মাছ্ষডাগের কিয়া'শ দ্াশ্রয় পূর্বক উপবিষ্ট হরিমূর্ধি স্থাপন কর্তব্য। দেবভাগে 

নৃসিংহ ও বরাহমৃত্ধি নিবেশিত করিবে। তদনন্থর বিশ্বনাশক, অধ্বিকা, মাতৃগণ, ভূতগণ ও 

আধিত্য প্রভৃতি হরির অঞ্জদেবগণকে ও অন্ান্ত সকলকে পৈশ'চতাগে স্থাপন করিবে, 

ইহাতে কোনক্ষপ বিচারণ! করিবে না। থে সমস্ত মূর্তির বিষয় কথিত হুইল ইছণার! 
খন্থাদবর্জিত হইলে (যখাবখ স্থানে স্থাপিত ন1 হইলে ) ভয়, ছুঃব ও যোগ প্র হয় খা থাকেন ॥ 
সইতরাং স্নস্থলে ইহাদিসের স্থাপন করাই বর্তবা। ১৩২। টু 



১৯শ বিলাঁসঃ।] জী্ীহরি ভক্তিবিলাঁসঃ। ১২২৫ 
অথ প্রাসাদে গ্রমুর্তিবিজয়ঃ | 

প্রা্থৎ শ্রীমূর্তিমুখাপ্য যানে চারোপা মগ্ুপাৎ। 
প্রাদক্ষিণোন সানন্দ: নয়েৎ প্রাসাদমণ্ডপম্ ॥ ১৩৪ ॥ 

তথা চ মাংশ্তে।-- 

তত উত্থাপ্য দেবেশং উত্তিষ্ঠব্রদ্ধণম্পতে | আনীয় গর্ভভবনং পীঠাস্তে স্থাপয়েদ্বুধঃ ॥ 
ভবিষ্তে ।-. 

ততশ্চোখাপয়েদ্দেবং মন্ত্রেণোনেন ভমিপ। উত্তিষঠ ব্রক্মণম্পতে ব্রঙ্মঘোষৈত্ত্ পুফলৈঃ ॥ 

পুণ্যাহজয়ঘোষৈশ্চ শঙ্খভেপ্যাদিনিস্বনৈ: | রথ: চালক্কতং কৃত্বা তন্মিং্চারোপয়েক্ছনৈঃ ॥ 
রথে তিষ্টেতি মস্ত্রেণ রথগ্থং কারয়েদ্বরিম্। গ্রামং বা! নগরং বাপি শনৈঃ কুর্যযাৎ গ্রদক্ষিণম্ ॥ 
পুশ্পৈরগদ্ধৈস্তথ। নন দ্যৈঃ শকটং পুরয়েচ্ছুইভঃ। শঙ্খভেরীনিন।দৈশ্চ পতাকাভিধ্ব-জৈস্তথ। ॥ 
চামরৈষ্চ বিানৈশ্চ কলসৈঃ পদ্মশোভিতৈ:। দীপদর্পণসংযুক্রগীঁতমঙ্গলনাদ্িতৈ:। 

বলিং প্রক্ষিপামাণন্ত শনৈর্চ্ছেৎ প্রদক্ষিণম্ ॥ ১৩৫ ॥ 

_ খ্রাদক্ষিণোন নগবস্ত গ্ামাদেব। প্রদক্ষিণ কমেণ। সাননাং গীতবাদাদিমহোংদবেনেভার 
প্রাসাদে তদগ্রতে| যন্মগুপং তত ॥ ১৩৪ শএকটং তত্রথমেব ॥ ১৩৫ হী 

.. অতঃপর পিশ্ডিকাশোধনম্ __পিশ্ডিকাকে শ্রীমুত্তির » সহিত স্থাপন ও অগ্টন! করিয়। রথে 
আরোপণ পূর্ব্বক মণ্ডপে লইয়৷ যাইবে এবং তথায় স্থাপন করত পুনরায় পুজা করিবে । মতস্ত- 
পুরাণে লিখিত আছে, তৎপরে পঞ্চগব্য ছারা পিক! ধৌত করত পুনরায় সর্বথ। মন্ত্রপৃত 
কষায়োদক দ্বার। £ক্ষালন করিয়া এ পিগিকাতে দেবভারধ্যাশয় মন্ত্র গয়োগ করিবে । 
হয়শীর্ষপঞ্চর[ত্রে লিখিত আছে, প্রতি খাকৃকে ও পিগিকাকে শ্্রীস্ত্র দ্বার! প্জা 
করিতে হয় । ১৩৩। 

'নস্তর প্রাসাদে শ্রীমৃত্তির বিজয় ধাত্রা) কশিত হইতেছে ।-_শূর্বববহ মণ্ডশ হইতে শ্রীমৃর্তিকে 
রথে আরোপিত করত লীতবাদ্ধ প্রভৃতি মহোৎসব সহকারে নগর অথব। গ্রাম প্রদক্ষিণ করিয়া 
প্রাসাদের সম্মুথস্থ মণ্ডপে লইয়া! যাইবে । ২5৪। মংস্যপুরাণে লিখিত শাছে, সুধী বাক্তি 
“উত্তিষ্ঠ ব্রঙ্মণম্পতে” এই মন্ত্রে প্রভৃকে উত্থাপন করত মন্দিরাভ্যস্তরে আনয়ন পূর্বক 
পাঠান্তে সংস্থাপন করিবে । ভবিষ্যপুরাণে লিখিত আছে, হে নুপ! তৎপরে *উত্ভিষ্ 

ব্রহ্মণম্পতে” এই মন্ত্রে প্রকে উত্থাপিত করিতে হয়। তদনন্তর পবিত্র বেদশব্দ, পুণযাহ, 

জয়নাদ ও শঙ্খ ভেরী প্রভৃতির শব সহকারে রথ স্থুশোভিত করিয়া! তাহাতে শনৈঃ 

শনৈঃ আরোপণ করত “রথে তিষ্” এই মন্ত্রে হরিকে রথারূঢ করাইবে। পরে শনৈঃ 
শনৈঃ গ্রাম বা নগর প্রদক্ষিণ করিতে হয়। তৎপরে কুক্তুম, গন্ধ ও বিশুদ্ধ অম্নাদি 
সবার রথ পুররিত করিয়া শব্ধ-ভেরী-শব্ব, পতাকাধ্বজারোপণ, চামর, বিতান, কমল- 

শোভিত কুস্ত, দীপ, দর্পণ, গীত ও মঙ্গল শব সহকারে বলি দিয়া শনৈঃ শনৈঃ প্রদক্ষিণ পূর্বক 
গন করিবে। ১৩৫। 

১৫৪ 



" ১২২৬ শ্ীশ্রীহরিভক্তিবিলাসঃ| [১৯শ বিলাসঃ 

অথ রত্বাদিন্তাস:| 

অর্থ/পাস্ঠাদিকং দ! তত্র বিশ্রম্য চ ক্ষণম্। 
রঃ তন্তাং ব্রঙ্ষশিলায়াং তু স্যসেত্রত্বাদি মন্ত্রতঃ ॥ ১৩৬ ॥ 

ভষ্যে 1 
জানীয় মণ্ডপে পশ্চাদধ্যং পাস্ং চ দাপয়েৎ। তন্মিন্ মুহুর্তে বিশ্রম্য রত্বস্ঠাসং তু কারয়েৎ॥ 

সর্ববীজানি ধাতুংশ্চ রত্বান্তোষধয়স্তথা। কাঞ্চনং পদ্মরাগঞ্চ পারদেন সমস্থিতম্॥ 

পদ্মঃ কৃর্ধশ্চ পৃথিবী গরুড়শ্চানুপূর্বশঃ | ব্রন্ধস্থানে তু দাতব্যা মন্ত্রপূতা যথাবিধি ॥ ১৩৭ ॥ 

বীজং গাঢ়ং ন কুবর্বীত সমূলাংস্তান্ প্রপাতয়েখ। 
বাজে গাট়ে মহাঁদোষে। ব্যাধিদৌষভয়ং ভবেৎ। 

বী্জকানামলাভে তু স্বর্ণং সর্বত্র বিস্যমেৎ॥ ১-৮॥ 
মাংসে ।-- 

অর্থাপাছ্।দিকং তত্র মধুপর্কং প্রযোজয়েৎ। ততো মুহুর্নং বিশ্রম্য রত্বস্তাসং সমাচরেং 1১৯1 

বন্তরং মৌক্তিকবৈদূরধ্যং শঙ্খ: সা চ। টিনের নীলং পূর্ববাদিতঃ ক্রমাৎ ॥১৪০ 

 তত্রমণ্ডগে ক্ষণং বিশ্রম্য |  তন্াং গর্ভীধো ্ বস্তায়াং |] মন্্তঃ ঃ তত:  বর্বস্তাস- 

বিধিক্রমশ্চ মংশ্যপুরাঁণাদিবচনতোহগ্রে ব্যক্তিং যাস্যতোব ॥ ১৩৬ ॥ পন্মাদয়শ্চ ঘর্ণনিশ্শিতাঃ 

অগ্রে বেখ্য-শ্রহয়শীর্ষোক্যা জেয়া: ॥ ১৩৭ ॥ বীগ্জং গাঢ়ং দৃঢ়ং কঠিনমিত্যর্থঃ। জাতা- 
বেকত্বং ॥ ১৩৮ ॥ তত্র গর্ভভবনে প্রযোজবেৎ সমর্পয়েৎ ॥ ১৩৯ ॥ বহ্রাদ্যষ্টকং অষ্টদিক্ষু পুর্বব- 

দিশমারভ্য ক্রমেণ অগ্রে, লেখ্যতততনমস্তৈর্বিন্তসেৎ। এবমগ্রেহপি জেয়ং। তত্র প্রয়োগঃ-_ 
ইন্স্ত মৃহসা! দীপ্ত সর্বদেবাধিপো! মহান্। দণ্তোলিহস্তঃ সত্াঢ্যন্তন্মৈ নিত্য নমো নমঃ। ও" 
ইন্জায় নমঃ ইত্যাদি । পঞ্চরাপ্রান্নারেণ চাগ্রে লেখ্য তস্ত্রোক্মন্ত্েরেব। তত্র বজ্বং হীরকং ॥১৪৩॥ 

অনন্তর রতবাদি স্াস।-__অর্থ/, পান্ত গ্রতৃতি দিয়া কিয়ংকাগ মণ্ডপে বিশ্রী পুর্ববক পূর্বোক্ত 
্রঙ্চশিলায় তত্তন্বস্ত্র ছার! রত্বাদি স্থাপন করিবে । ১৩৬। ভবিষাপুরাণে লিখিত আছে, মণ্ডপে 

আনয়ন পূর্বক তৎপরে অর্ধ্য ও বাগ্ঠ দিবে এবং মুহর্ধ বিশ্রামাস্তে রত্ব স্থাপন করিবে। সর্ব 

বীজ, ধাতু, রত্ব, ওষধি, ত্বরণ, পারদ, পদ্ম রাগ, স্বর্ণময় পল্স, কৃর্ম, পৃথিবী ও গরুড় যথাবিধানে এই 

সকল মন্ত্রপূত করিয়া ব্রাঞ্মভাগে প্রধান করিবে । ১৩*' বীজ কঠিন করিবে না, উহা! সমূল 
প্রদান করিবে। বীজ কঠিন হইলে মহাদৌষ ও ব্যাধি-ভয় উৎপন্ন হয়। বীর্জের অভাবে 
সর্বত্র গ্বর্ণ গ্রদানই প্রশস্ত | ১৩৮। মংস্যপুরাঁণে লিখিত আছে উক্ত স্থানে অর্থ্য, পাণ্ত 

প্রভৃতি দিয়! মধুপর্ক প্রদান করিতে হয়। তদনস্তর এক মুহূর্ত বিশ্রাম পুর্ব রব স্থাগন করিবে 
৷ ১৩৯। পূর্যাদি অষ্ট দিকে যখাক্রমে বজ্জ, মুক্তা, বৈদূরধ্য, শব্ধ, স্ফটিক, পুষ্পরাগ, ইন্দ্রনীল ও 

নীল এই আটটি স্থাপন কবিতে হয়। ১৪০। তদনস্তর পূর্ববাদিক্রমে হরিতাল, মনঃশিলা, বার, 
শ্যামাঞ্চন ( সৌনীরাঞ্জন ), দৌরাষ্টি দেশজ মৃত্তিকা, সীনক, স্বরণমাক্ষিক, গৈরিকঞ্গোধুম, বব, 
তিণ, মুগ, নীবার, স্তামাক, সর্ষপ ও ধান্ত এই নকল স্থাপন করিবে। তৎপর প্র+ৰ উাচারণ 
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তালকঞ্চ শিলাবজ্রমণ্নং শ্বামমেব চ। কাক্ষীং কাশীন মাক্ষিকং গৈরিকঞ্চাদিতঃ ক্রমাং | 

গোধুমং চ যবং তদ্বত্তিলমুদগং ততৈব চ ॥ ১৪. ॥ 

নীবারমথ শ্তামাকং সর্ধপং ব্রীহিমেব চ। ন্যসেৎ ক্রমেণ পুর্ববাদৌ চন্দনং রক্চন্দনম্ ॥ 

অগুরুৎ চাঁঞ্জনং চৈব উণীরঞ্চ ততঃ পরম,.। বৈষ্ণবীং সহদেবীং চ লক্ষণাং চ ততঃপরম.। 

স্বলোকপালনায়। তু শুসেদোক্কা রপূর্ববকম্ ॥ ১৪২ ॥ 

সর্ববীজানি ধাতৃংশ্চ রত্বান্তোষধয স্তথা। ব্রহ্ম স্থানে তু দাতব্যাঃ সংহতাঃ স্থ্যঃ পরম্পরম.১৪৩॥ 

কাঞ্চনং পদ্মরাগঞ্চ পারদং পদ্মমেব চ। কৃশ্মং ধরাং বুষং তদ্বৎ স্যান্যেং পুর্ববাদিতঃ ক্রমাৎ ॥ 

মূলক বিজ্রমং তাং কাংস্তং চৈনারকূটকং । রজতং বিমলং পুষ্পং লে|হং চাহুক্রমেণ তু ॥ 

কাঞ্জনং হরিতালঞ্চ সর্ববা ভাবে বিনিক্ষিপেহ। দগ্াত্বীজৌষধি গানে সহদেবীং যবান্পি !১৪৪। 

হয়শীর্ষপঞ্চরাত্রে ।-_ 
নপুংসকশিলায়াং তু রত্বন্তাসং সমাচরেৎ: বস্ত্রাভরণগন্ধা দৈযেঃ পূর্বববুষিতো গুরুঃ। 

হুত্বাততিশতং বিপ্র নারসিংহেন বা পুনঃ । তেনৈবাম্ত্্য রত্বাদীন্ পিগ্িকাং স্বন্রকে ম্তসেৎ। 
_ গুগগুলুং দ্রাবয়িত্বাথ গর্ভে তু বিনিবেশয়েৎ। রত্বাদীনাং তু ন্ স্তানাং নিশ্চলীকরণায় তু। 
ততো নিবেশয়েত্াংস্ত দিশাস্থ বিদ্িশাস্থ চ। প্রথমাবঠণে ব্রীহীন রত্বান্তপি দ্বিতীয়কে । 

তৃতীয়ে বিদ্যসে্ধাতৃন্ লোহং চাঁপি চতুর্থকে । প্রত্যাবরণগর্ভে তু পঞ্চমাবরণে দিপ্স। 
চন্দনাদীংশ্চ বিপ্রেন্্রণ্চাষ্টদিক্ষু নিবেশপ়েং । এটককং দিক্ষু বিন্যস্ত মধ্যে চৈণাপরং শলেৎ। 

ন্র্যাং চ চন্দনং 2স্যমাগ্নেষ্য,ং রক্তচন্দনম্। কৃষ্কাগুরুং দক্ষিণন্ত।ং নিখ/ত্যামপরাগুরুম্। 
উশীরং পশ্চিমে ভাগে বিষুক্রান্তামণাপরে ৷ সহদেবীমুদীচ্যাং তু লক্ষণামীশগোচরে । 

ভালকং হরিতালকং। শিলা মনঃশিল।। বহ্্ং বজ্রাভ্রকং। শ্তামমঞ্জনং সৌবীরাঞ্চনং । 

কাক্ষীং সৌরাষ্মৃত্তিকাং। কাশীদং সীসং। মাক্ষিকং স্ুবর্ণমাক্ষিকং ॥ ১৪১ ॥ ত্রীহি ধান্যং। 
অঞ্জনং কৃষ্ণাগুরুং। বৈষঃবীং বিষুক্রাস্ত(ং ॥ ১৪২॥ এবং সর্বাণি বীজানি সর্বান্ ধাতৃন্ 

সর্ধাণি রত্বানি সর্ব ওষধীশ্ ক্রমেণ ম্যসেৎ। ব্রহ্গস্থানে চ মধ্যে বীজাদয়ঃ পরম্পরং সংহৃতা 

মিলিত। দাতব্যাঃ ॥ ১৪৩ ॥ পুনঃ কাঞ্চনং অয়স্কান্তলোহমিতি যাবৎ। বিধলং ত্রিবিধং হেম- 

বিমলং তারবিমলং কাংস্তবিমলমিহি প্রসিদ্ধং | পুষ্পং পোহবিশেষঃ যত্র পন্ধজাকার! বিন্দবে৷ 

বর্ধন্তে। লোহাভাবে কাঞ্চনং ধাতুং ৷ ওষধ্যভাবে সহদেবীং দষ্ভাদিতি প্জেয়ং॥ এতঙচ্চ সর্ববমগ্রে 

হ্য়শীর্ষপঞ্চরাত্রবচনতো৷ বিবৃতং ভাবি। তত্র কচিথ্িরোধশ্চ ফলভেদাদিকল্পনয়া পরিহরণীয় 

| পুর্বক লোকপালগণের সব নাম ছারা চন্দন, র চন, অগ্ডরু, কৃষ্ণা গুরু, বেপামূগ, অপরাজিহ। 
বল! ও শ্বেতকণ্টকারি এই সকল স্থাপন করিতে হয়। ১৪.-১৪২। ব্রাক্মভাগে সর্ববীজ, ধাতু, 

রত ও ওষধি-সমূহ একত্র করিয়। প্রদান করিবে। ১৪০। তৎপরে পূর্ববাদি দিকৃদ্মূহে কাঞ্চন, 

পদ্ধরাগ, পারদ, পদ্য, কৃর্ণ, ধরা ও বৃষ স্থাপন পূর্বর্বক ক্রমে ক্রমে মুলক, প্রবাল, তাত্র, কাং্ত, 

পিত্তর, বিমল, রৌপ্য, পুষ্প ও লৌহ স্থাপন করিবে। সমস্ত দ্রব্যের অভাব হুইলে স্বর্ণ ও 
| ছুরিড়াল স্থাপনই কর্তব্য। বীজৌবধির অভাব ৪ সহদেবী ও যব দিতে হয়। ১৪৪ হয়- 



১২২৮ করীশ্রীহরিভক্তিবিলা সঃ ূ [১৯শ বিলামঃ 1 

্াহ্মীং স্বর্চলাং মধ্যে বৃদ্ধি বরাদ্দে নিবেশয়েং | ধাঞ্চমৈজ্্যাং নিবেশ্তাথ অয়েষাং তু কুলখকম্। 
ষবান্ দক্ষিণভাগে তু গোধুমং নৈর্খতে সেং | তিলাংস্ক পশ্চিমে দদ্যান্'বারং বাধুগোচরে । 

মুদগমুত্তরতে। দদ্যাং নিষ্পাবমীশগোচরে। মধ্যে পিশ্কার্থকং দদ্যাপ্রত্বাং মমাচরেং | 
বং তু পুর্বতো দদাদাগ্নেষাং মৌক্সিকং তথা। বৈদূর্ধাং দক্ষিণে দদ্যাচ্ছজ্খং নিখ্তিগোচরে । 
স্কটিকং বারুণে দ্যা ং গন্মস্বাগং তু বায়বে। উত্তরে চন্ত্রক।স্তং তু এঁশান্ঠামিন্্রনীলকমূ্। 
গ্র্নরাগং স্তসেন্মধো যথাবদ্দিংসত্তম। হরিতালং স্সেং পুর্বে আগ্রেষ্যাং তু মনঃশিপাম্। 

অগ্রনং দক্ষিণে দদযাৎ মাক্ষি £ং রম্ধাগেচরে। লৌরাস্ট্রীং বারুণে দদযাদ্ধায় ব্যাং গৈরিকং তথ] । 
সীনং চৈবোত্রে দদাদৈশাগ্ঠাং গন্ধকং তথ|। পারদং তু ন্যসেন্মধ্যে যথা বত্রিদশেশ্বর | 
হিরণাং পূর্ববতে। দদ্যাদাগ্নেষযাং তারমুত্তমম্। আরসং দক্ষিণে ন্থন্ত নৈর্ধত্যাং অ্রপুষং তথ। ॥ 
পশ্চিমে বিন্যসেদেঘাষং নারং বায়ব্গোচরে। নিহলকং চোত্তরে গ্ঘস্ত শুবমীশানগোচরে ॥ 

পদ্ম কুম্মং তথানস্তং পৃথ্থীং মধ্যে নিবেশয়েৎ। নমেরুঞ্চ স্থরশরেষ্ট সর্ব্ব মেতদ্ধিরগ্নয়ম্॥ 
এযামেকতমং মধ্যে স্তসেং সর্বাণাথাপি বা। নমে। হিরণ্যমন্ত্েণ বরন্বস্থ।নে নিবেশয়ে। 

কিঞচ।--ওষধীনামলাভে তু বিষু্রান্তাং বিশাম্পতে । বীজানামপ্যলাতে তু যবং সর্বত্র দাপয়েৎ | 
অলাভে সর্বরত্বানাং মুক্ত। সর্বত্র শম্ততে। অলাভে সর্বধাতনাং হরিতাপং বিনিক্ষিণেৎ। 

অলাঠে সর্বলোহানাং কাঞ্চনানি প্রদাপয়েং ॥ 

ভবিষে) '-_ 

ইন্্্ত মহসা! দীপ্ত: সর্ববদেবাধিপো! মহান্। 
দৃক্তোলিহস্তঃ পত্বাচ্যন্তটমৈ নিত/ং নমো! নমঃ ইতি পূর্ববদিশি ॥ 

আগ্নেয়ঃ পুরুষে দীপ্তঃ সর্ববদেবময়োইবায়ঃ 

_ ধৃমকেতুরনাধযাম্তশ্যৈ নিত্যং নমো নম: ॥ ইতি আগ্নেষযাং ॥ 

ইতি লিবিতমেবিতি দিকৃ। অন্যৎ হুগমং ॥ ১৪৪ | স্টিতনত তত্তদ্বব্যোপরি অবস্থিতে 

সতীত্যর্থ: ॥ 

নর্ধপঞ্চরাত্রে লিখিত আছে, হে ঘিজ | নপুংসক শিনায় রত প্রদান করিবে। গুরুদেব পূর্ববৎ 

বসন, ভূষণ ও গন্ধাদিতে অলঙ্কত হইয়া নারসিংহ্মন্ত্রে শত ধোম করত উক্ত মন্ত্রেই রত্বাদি ও 
পিিকার আমন্ত্রণ করিবেন। পরে এ রত্বাদি ও পিক! গর্তে স্থাপন করিতে হয় আর গুগ গুল 

ভ্রব করত গর্ডে প্রদান করিবে। তদনস্তর স্থাপিত রত্ব প্রভৃতির স্থিবীকরণার্থ এ সমস্তকে 

দিক্ বিদিকে সন্নিবেশ করিবে। হেবিপ্র! প্রথমাবরণে ত্রীহি, দ্বিতীয়ে রত্ব, তৃতীয়ে ধাতু ও 

চতুর্থ আবরণে লৌহ নিক্ষেপ করিতে হয় । প্রত্যেক আবরণে ও পঞ্চম আবরণে অষ্ট দিকে চন্দ- 
নাদি দিবে। (বক্ষামাণমন্ত্রে) এক একটা করিয়া সমস্ত দিকে স্থাপন পূর্বক মধ্যভাগে অপর 
একটা স্থাপন করিবে। চন্দন পূর্বে,রক্রচন্দন অগ্িকোণে, কৃষ্ণা গুরু দক্ষিণে, ক্লাগুর নৈর্ধতে। 
বেণামূল পশ্চিমে, অপরাজিত! বায়ুকোণে, বল। উত্তরে এবং লক্ষণ! ( শ্বেতকণ্ট কারি ) ঈশান .. 

কোণে স্থাপন পূর্বক মধ্য ব্রাঙ্মণযিক! ও হুবর্ছলা! (অতসী) আর ব্রাগতাগে বৃদ্ধি 'দীগক রর 



১৯শ বিপাসঃ।] শ্রীঞ্ীহরিভকিবিলাসঃ | ১২২৯ 

যমশ্চোংপলবর্ণাভঃ পুরুষে! দগ্ডধৃ্বহান্। 

ধসাক্ষী বিশুদ্ধাত্ম। তম নিতাং নমে। নমঃ ॥ ইতি দক্ষিণস্যাং ॥ 
নৈধ'ত: পুরুবঃ কৃষ্ণ: সর্ববরক্ষোহধিপো! মহান্। 
খড়াহস্তে। মহাসত্বস্তন্মৈ নিত্যং ননে। নমঃ ॥ ইতি নির্ধত্যাৎ ॥ 

বরুণঃ সবলে! ধীমান্ পুরুষে। নিয্নগাধিপঃ | 

পাশহস্তো মহাবাথম্তশ্মৈ নিতাং নমো। নমঃ ॥ ইতি পশ্চিমিশি ॥ 

বায়র্বৈ শ্তামবর্ণোহ্য়ং সর্ববগন্ধবহঃ শুচিঃ । 
পুরুষে ধ্বজহন্তশ্চ তন্মৈ নিতাং নমো! নমঃ ॥ ইতি খাদব্যাং ॥ 

আত্রেদ: পুরুষঃ লৌম্য+সর্ববৌধধিসমস্থিতঃ | 

নক্ষত্াধিপতি; সোমন্তন্মৈ নিতাং নমে। নমঃ ॥ ইতি উদচ্যাং। 

ঈশানঃ পুরুষঃ শুক্র; সর্বববিষ্যাধিপন্তথা । 

শূলহস্তে বিরূপাক্ষত্তন্মৈ নিত) নমো! নমঃ ॥ হতি এশাগ্তাং ॥ 
পদ্মঘোনিশ্চ তন্মততির্বরবদব্যাসং পিতামহঃ। 

যজ্ঞাধাক্ষণ্চ সততং তশ্মৈ নিত্যৎ নমে! নমঃ ॥ ইতি উর্দে॥ 

যোংসাবনন্তরূপেণ ব্রদ্ধাওং চরাচরম্। 
পুষ্পবদ্ধায়েন্স-্সি তন্মৈ নিত্যং নমে! নমঃ ॥ ইতি মধঃ? 

মাৎন্তে চ প্রায়ঃ সর্ধমেবমেব॥ 
কিঞ্চ। _ও'কারপূর্ব্বিক। হতে স্তাসে বলিনিবেদনে। মন্ত্র স্থা; সর্ববদেবান।ং বুদ্ধিপুত্রফল গ্রদাঃ। 

হয়নীর্ষপঞ্চরাণ্ে চ। -দ্রিগীশানাং তু মস্ত্রেণ রত্বুদীন্ বিনিবেশয়েহ ॥ 
৮৮৫ ০ 0 ডা পি ০০ রত 

এবং মংস/ভবিষ্যপুরা'পাক্তান্সারিপাং লষ্চাং মতে পথম প্রাসাদে শ্রীমূর্ভেবিজয়স্ততো 

ওযধিবিশেষ বিন্তান করিবে। তনপস্তর র্ পৃ ভাগে ধান্ত, বহ্িকোণে,  কুলখ, দক্ষিণে যব, 

নৈধাতে গোধুম, পশ্চিম দিকে ভিন, বায়ু: গণ! নীবার, উত্তরে মুগ, ঈশান কোণে নিষ্পাব ও 

মধো সিদ্ধার্থ প্রধান করিবে। পরে রত্বন্তান করিতে হয় গর্থাৎ পূর্বদিকে বস্তরাত্র, বহিকোথে 

মুক্তা, দক্ষিণে বৈদুর্ধ/ নৈথ'তে শঙ্খ, পশ্চিমে ক্ষটক, বাযুকোণে পল্মরাগ, উত্তরে চন্তরকাস্ত, 

ঈশানকোণে ইন্দ্রনীল ও মধ্যলে পদ্মরাগ স্থাপন করিবে। হে-স্থরেশ্বর | তৎপরে পূর্বে 
হরিতাল, বহিকোণে মনঃশিলা, দক্ষিণে অঞ্জন, ননর্ধতে মাক্ষিক, পশ্চিমে পৌরাষ্টি.ক, বায়ু- 

কোণে গৈরিক, উত্তরদিকে সীসক, ঈশান কোণে গন্ধক এবং মধ্যভাগে পারদ প্রধান করিবে। 

তদনন্তর পূর্বদিকে সুবর্ণ, বহ্ছিকোণে মুক্তা, দক্ষিণে লৌহ, নৈর্ধত সীনক, পশ্চিমে কাংসা, 

. বাঁদুকোণে জল, উত্তরে গিহলক (একপ্রকার গন্ধপ্রব্য) এবং ঈশান কোণে তাস স্থাপন 

করিবে। ম্বর্ণ হবার! পদ্ম, কৃ, অনন্ত, বন্ধ! ও স্থমেরর মুর্তি প্রস্তুত করিগা মধ্যছলে বিদ্তাস 

করিতে হয়। এই কয়েকটীর মধ্যে একটী ব। সমন্তগুলি9 মধ্যে সঙ্সিবেশন কর! ঘায় এবং 

পি হিরণ)” এই নস্বে বন্ষগানে (মধ্যে ) সঙ্গিবেশ কগিবে। 'আদগ্মও লিখিত আছে বে, 
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তদবথ। ._ 

ও*শত্রঃ সুরপতিঃ প্রীমান্ সহশ্রনয়নৌজ্জলঃ | যষ্ট! ষঃ ক্রতুমুখ্যানাং নমন্তুশ্রৈ মহাম্মনে ॥ 
সু ত্র/তারমিতি মন্ত্রেণ সান্নিধ্যং তত্র কারয়েৎ ॥ ইতি পূর্বস্যাং ॥ 

ও অজ; সর্বগতঃ শক্তির্সয ছায়েব রাজতে। হবাকব্যবহে। ষে। বৈ নমস্তশ্মৈ মহাত্মনে ॥ 

ও' অগ্ন আয়াহি মন্ত্রেণ সান্গিধ্যং তস্য কারয়েৎ ॥ ইতি. আগ্নেঘ্যাং ॥ 
ও" কৃষ্ণাঞ্জননিভে। রৌদে। দ গুপাণিঃ শ্র গুজ্জল: । সর্ব্প্রে তাধিপো! দেবে নমস্তন্মৈ মহাত্সনে ॥ 

সানিধ্যকরণে তস্য মন্ত্স্বলি যম: স্বতঃ ॥ ইতি দক্ষিণনাাং॥ 

ও ঘোরদংষ্টাকরালত্ ধড়গাপাণি: স্থভৈরবঃ ৷ রাক্ষলাধিপতির্দেবে। নমণ্তন্মৈ মচাত্মনে ॥ 
সানিধ্যার্থ, তস্য মন্ত্র এষ তে নির্খতে স্বৃতঃ ॥ ইতি নৈখ ত্যাং॥ 

_র্বাদিন্তাদ ইতি লিবিতং । শ্রীহয়ধর্যমতে চ তদ্বিপরীতমিত্ারিখন্ তত্ৈব পরমপি কত্যবিশেষং 

ছে বিশাম্পতে ! ওষখি-সমৃহের অভাবে বিষ্বুকরান্ত স্ত। (অপরাজিতা) এবং বীঙ্জের অভাবে 

যব প্রদধানই সর্বর ব্যবস্থেয়। বত্বমূহের অভাব হইলে একমাত্র মুক্তা, সমস্ত ধাতুর 

অভাবে হরিতাল এবং সর্বপ্রকার লৌহের ( ধাতুর ) অভাবে স্বর্ণ দিবে। 
অতঃপর রত্বস্তাস-মন্ত্র। _ভবিষ্যপুরাণে লিখিত আছে, “যিনি মহাতেজে দীপ্রিমান্, সর্ব- 

দেবের অধিপতি, মহাঁন্, বহ্তরহস্ত ও মহাঁবল, সেই ইন্দ্রকে নর্ধদ! দুনঃ পুনঃ নমস্কার ।” এই 

মন্ত্রে পূর্বদিকে বিন্তাস করিবে । যিনি দীপ্িমান্, সর্বদেবময়, অব্যয়, ধূমকেতু ও অনাধৃষা, 

সেই আগ্নের পুরুষকে সর্বদ। নমস্কার করি।” এই মন্ত্রে অগ্নিকোণে বিস্তাস করিবে। যাহার 

বর্ণ উৎপলসন্ধিভ, ধিনি দ গুধারী, মহান্, ধর্দসাক্ষী ও বিশুদ্ধাত্মা, সেই পুরুষপ্রবর ষমকে নিত্য 

নমন্কীর | এই মঙ্ত্রে দক্ষিণদিকে বিন্তান করিবে। “ঘিনি কষ্ণবর্ণ, রাক্ষলগণের অধিপতি, 

মহান, খড়াহত্ত ও মহাঁবল, সেই পুরুষবর নৈর্খতকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার।৮” এই মন্ত্রে 

নৈখতকোণে বিগ্কাস করিবে। “যিনি সবল, ধীমান, নদীপতি, পাশহস্ত ও মহাবাছ, সেই 

পুরুষরত্ব বরুণধেবকে নিত্য পুলঃ পুনঃ প্রণাম করি।” এই মন্ত্রে পশ্চিমদিকে বিস্তাস্ 
 ক্করিবে। পনি শ্তাম বর্ণ, গন্ধবা হী, পবি এ, ধব হস্ত, সেই পুংসুর্তি বাঘুদেবকে নিতা নমস্কার 

এই মন্ত্রে বাযুকোণে বিন্তান করিতে হয়। “যিনি সৌম্যমুর্তি, সর্কবৌষধিবিশিষ্ট ও নক্ষআাধি- 

পতি, সেই অত্্িনেত্রজা ত পুরুযোতম সোমদেবকে সতত প্রণাম।” এই মন্ত্রে উত্তর দিকে 

বিস্তাম করিবে। “থিনি শুক্র শবে অভিহিত, সর্ববিদ্যাধিপতি, শৃলপানি ও বির্বপাক্ষ, 

সেই পুক্রষপ্রবর ঈপানকে স£ত পুনঃপুনঃ প্রণাম 1৮ এই মন্ত্রে ঈশানকোণে বিল্তাস করিতে 

হয়। “যিনি বেদব্যাসমুর্তিধারী, ধিনি পিতামহ ও যজ্ঞাধ্যক্ষ বলিয়া প্রথিত, সেই পদ্মযোনিকে 

নিরস্তর পুনঃপুনঃ নমস্কার ।” এই মন্ত্রে উর্ধাদিকে বিশ্তান করিবে। “ধিনি অনন্তরূপে এই 

সচরাচর ত্রদ্ধাপ্তকে ম্তকোপরি পুষ্পব ধারণ করিতেছেন, হাকে সর্বদা নমস্কার করি”! এই 

মন্ত্রে অধোদিকে বিস্তাম করিবে। মংস্যগুরাণেও প্রায়শ; এই সকল মন্ত্র দৃষ্ট হয়। আরও 

লিখিত আছে, যাবতীয় দেবতার স্তাসকালে ও রলি-প্রদানসময়ে প্রথমে প্রণব-সংধূক. করিয়া 
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ও সপ্তসাগরদেহস্ব পাশপাণিশ্শহাছ্যতি: | যাঁদসাং পতিরেকো যে। নমন্তশ্বৈ মহাত্বনে ॥ 

তশ্তালভনম্্রস্ত পল্পনদ্যঃ সরন্বতী ॥ ইতি পশ্চিমায়াম্ ॥ 
ও সধম্বরানূগা যন্ত যোনির্গীত| মনধিভিঃ | অশরীরেতি বিখ্যাতো নমন্তশ্বৈ মহাত্মনে ॥ 

ম্ত্স্তস্তাপি সান্নিধো বাত আবাতু ভেষজম্ ॥ ইতি বায়ব্যাম্॥ 

৬ ধনাধিপো! হম্বমৃততিগদাহস্তো নৃবাহনঃ॥ উত্তরাশাধিসঃ শ্রীমান্ নমন্তশ্মৈ মহাত্মনে | 
সোমং রাজেতি মস্ত্রোহয়ং তন্ত সান্লিখাকারকঃ ॥ ঈতি উদ্দীচণাং ॥ 

ও বিদ্া ধপো বৃষারূঢ়: শূলপ। ণির্শহাবলঃ | জৈলোক্যবন্দিতঃ শ্রীমান্ নমস্তন্মৈ মহাতনে ॥ 
ঈশাবাদ্যেতি মন্্রেণ তংসান্নিধ্যং গ্রক্ল্পরেৎ ॥ ইতি এঁশান্তাং ॥ 

ও' য ইমাং সকলাং পৃর্ণীং সগ্ডনাগরভূষিতাম্। বিভর্তি মালা প্রতিমাৎ নমস্তশ্রৈ মহাত্বনে | 
নমোহস্ত সর্পমন্ত্রেণ সাক্লিধ/ং তস্য কল্পয়েৎ ॥ ইতি অধঃ॥ 

ও ব্রহ্ম! চতুর থঃ স্বামী পর্বগোকপিতামহঃ। কমগুলুধরঃ শ্রীমাপ্ম শুন্মৈ মহাত্বনে ॥ 

ব্রহ্ম! দেবেতি মন্ত্বেণ পান্নিধাং তস্য কল্পয়েৎ ॥ ইতি উর্দ্ধে । 

এই সকগ মগ্ন উচ্চারণ করিবে। এই সমস্ত মন-বু্ধি (জান) ও পু্রকল প্রদ। হশীররনকরাজে 
লিখিত আছে, দ্িক্পালগণের মন্ত্র উচ্টীরণ পুর্ব্বক রত্ববিন্তান করিতে হয় অর্থাৎ প্রত্যেক দিকে 
সেই দিগধিপতির ( বক্ষ্যমাণ ) মন্ত্র পাঠ সহকারে রত্ব বিস্তান করিবে। যিনি স্থুরপতি, শ্রীমান্, 
সহশ্রনেজে সমুদ্ভাসিত ও প্রধান প্রধান যজ্ঞকারী, সেই মহাত্মা ইন্দ্রকে নমস্কার” এই মন্ে 
পূর্বদিকে বিস্তান করিয়! “ও ত্রা ঠারং" ইত্যাদি মন্ত্রে তথায় ইন্দ্রের সান্নিধ্য করাইতে হয়। ধিনি 
জন্মরহিত ও সর্বগত, ধাহার (স্বাহানায়ী ) শক্তি ছায়ার ন্যায় সতত বিরাজিতা আছেন, সেই 
হব/কব্যবছ মহাত্ম। অগ্রিকে নমস্কার করি+ এই মন্ত্রে গ্নিকোণে বিন্যাস করিয়া “ও" অগ্ন আয়াহি'ঃ 
ইত্যাদি মন্ত্রে অগ্নির নান্নিধ্য করাইতে হয়। “ধাহার বর্ণ কৃষ্ণাঞ্জননরিভ,ষিনি ভীষণমূর্তি, দ গুহ্প্ত- 
মাল্যে বিভূষিত € সর্ব-প্রেতাধিপতি, সেই মহাত্স। যমকে নমস্কার” এই মঞ্ধে দক্ষিণ দিকে বিদ্তান 
করিবে। ইহার সান্লিধ্যকরণে ও" অপি যম” ইত্যাদি মন্্। “যিনি ঘেরদর্শন ধারণ হেতু করাপমূর্তি, 
খড়গাহত্ত, তৈরবাকার ও রাক্ষলা-ধপ ত, সেই মহাত্ব। নৈর্তকে নমস্কার |” এই মন্ত্রে নৈর্ধত- 

কোণে বিস্তাস করিয়া “এষ ০5 নিঞতে” ইত্যাদি মন্ত্রে সন্গিধীকরণ করিবে। “সপ্ত সাগরই 
ধাহার দেহস্বরূপ, ধিনি পাশহস্ত, মহাছ্যতি ও যাদঃপতি (জলজীবগণের অধীশ্বর )) দেই 

মহায্ম। বরণদেবকে নমস্কার” এই মন্ত্রে পশ্চিম দ্রিকে বিন্তাদ করিয়া “পদ্মনস্তঃ সরহ্বতী” 
এই মঞ্ত্রে আলভন (লন্গিধীকরণ বা আমববণ ) করিবে । 'ত্ধাহার উৎপত্তি নপ্তন্বরাহ্গ-বলিয়া 

মনীবিগণ কর্তৃক কীর্চিত হয় এবং ধিনি অশরীরী বলিয় বিখ্যাত, সেই মহাত্মা পবনদেবকে 
নমস্কার” এই মন্ত্রে বায়ুকোণে বিন্ত।দ করিয়া “বাত আবাতু ভেষজং” মন্ত্রে সম্গিধীকরণ 
করিবে। “যিনি ধনাধিপতি, হৃম্বমুর্তি, গদাপাণি, নৃবাহন, উত্তরদিকৃপতি ও শ্রীদান, সেই 

মহাত্মাকে নমস্কার” এই মঞ্ে উত্তরদিকে বিভ্তাপ করিয়া! “লোমং রাজা” ইত্যাদি মন্ত্রে ফুঝে, 
স্বের স্ন্নিধীকরণ করিবে। “যিনি বিঞাঁধিপতি, বৃষবাহন, শুলপাণি, মহাবল, অৈলৌক্যপৃজিত 



১ই৩ই ৃ ীহরিভক্তিবিলাসঃ। রি ১৯শ-বিলানঃ। 

€ঘিষ্যে সপ | | রে কামবিশেষেণ দ্রবাবিশেষন্তাসঃ। 

কষীরবৃক্ষ বচং পুষ্পম্টমঙ্গলদংযুতম্। শ্রীকামস্ত ম্চলেৎ, সম্যগ দেশবৃদ্ধিকরং শুভম্॥ 

পারদং দ্বহগোধুমান্ দৃর্বা রোচনয়। সহ। গোশুঙ্গমৃত্তি কাং চৈব কুর্চেন সহ নিক্ষিপৎ॥ 

স্থিতদ্য তস্য দেবপ্য শ্রিয্ো বুদ্ধি' সদ! ভবেং। রুষরং কাঞ্চনং চেব পল্মেন সহ বিস্তসেৎ। 

স্থিতদ্য তস্য দেবপ্য চাতুরবরযহিতং ভবেং। চতুষ্পাদাশ্চ বর্ধন্থে দৌর্ভাগ্যঞ্চ প্রণশ্তাতি ! 

লাক্ষা মধু ঘ্বতঞ্ণেব শমী চাশ্বখমেবচ বেস্তা সহ চ দাতব্য যজ্োৎদবকরাস্তথা ॥ 

মৃত্বিক। পর্বতস্যাথ হুদাদাদায় মৃত্তপা। যথাক্রমেণ দাতবা। রাষ্রবৃদ্দিকরী নৃপ ॥ 

কাঞ্চনং সর্বববীগানি মেদিন্ত1 দহ বিন্যসেৎ। স্থিতসা তন্য কৃষ্ণস্য প্রজা রাজ। চ বর্ধতে ॥ 

বক্স্থানে চ বিন্যপ্য সর্ববকা মার্থদং স্টভম্। ন ভয়ং ন চ ছুর্ভিক্ষং তন্তদদ্রব্যে ব্যবস্থিতে ॥ইতি। 

প্রহয়গ্রীবদ্দেবেন রত্বন্তাসাদনত্তরম্।-- 
বৃত্তে শান্ত/স্বসেকে তু গাঁসাদে বিজয়ে। মঃ ॥ 

যথ। হয়শীর্ষে।- 

রত্বন্তাস'বধিং কৃতা। প্রতিষ্ঠামারভেদ্গুরুঃ | সশলাকৈর্দর্তপিখৈ; সহদেবীনমহ্ছিতৈঃ । 

মহাক্ষতৈম্ব সংরুতা পঞ্চগব্যেন শো ধয়েৎ। প্রোক্ষয়েদগন্ধাতোয়েন নদীতীর্থোদকেন চ ॥ 

চোঁমার্থে স্থগ্িলং কৃর্ধ্যাৎ সিকতাভিঃ সমস্ত *:। সার্দং হস্ত প্রমাণস্ধ চত্রত্র স্শোভনমূ। 

অষ্টদদিক্ষু ষথান্ায়ং কলসাঁনপি পৃজয়েৎ। মন্ত্েণাষ্টাক্ষরেণৈব পৃ্গাধিক্রমষে/গতঃ | 

আনীয় সংস্কৃতং বহ্িং ত্বম'প্ন প্রয়তে হ্যাচা। পলাশসমিধানাং তু স্বতাকতানা হরেশ্বর ॥ 
পাশপাশি 

লিখতি রত্বস্ভাগমিত্যাদিনা নিবেদয়েদিত্যন্তেন। সুষস্ত্রিতং সাবধানং রপেন সহ সং সহ সংযোজিত- 

ও জ্রীমান্, সেই মহাত্মাকে নমস্কার” এই মন্ত্র ঈশানকোণে বিস্তাস করিয্। “ঈশাবাস্য” 

ইত্যাদি মন্ত্রে ঈশানের সঙ্মিধীকরণ করিবে। “যিনি নগ্ডদাগরভূষিত! এই খিল বন্ুদ্ধরা 

মালার স্তায় শিরোপরি ধারণ করিতেছেন, পেই মহাত্মাকে প্রণাম* এই মস অধোদিকে 

বিস্তাদ করিয়া! “নমোহস্ত” ইত্যাদি সর্পনস্ত্রে অনন্তের সরিধীকরণ করিবে। “'যিনি চতু,খ, 

নকলের প্রত, সর্ববঙ্গনপিতামহ, কমগুনুধারী 9 শ্রীমান্, সেই মহাত্মা ব্রঙ্থাকে নমস্কার” এই 

মন্ত্রে উর্ধদিকে বিন্তান করিয়। “ক্রক্ দেব” ইত)াদি মন্ে ব্রার সন্িবীকরণ করিবে। 

অন্তর কামনাভেদে প্রব্যবিশেষস্/স। --ভবিষ্যপুরাণে লিখিত আছে, শ্রীকামী ব্যক্তি 

্সীরবৃক্ষের বধ ও অষ্টমঙ্গলা্িত কুম্থম সম্যকৃবিধানে স্থাপন করিবে। এ বন্ধল ও পুষ্প 

দেশের উন্নতিগ্রনক ও শুভ প্রদ। কুশমুষ্টি, পারদ, ঘ্বৃত, গোধুম, দুর্ব॥ রোচন! ( গোরোচন! 

বা হরিআ্রা), গোশুক্ষের মৃত্তিক এই দমন্ত বিস্তাস করিতে হয়ঃ এই সকল বিস্তাদ পূর্বক 

তছুপরি গ্রতুকে স্থাপন করিলে ঠিনি শ্রীমান্ হইয়৷ থাকেন। কৃধর, কাঞ্চন ও গল্প এই 

সকল [বিন্তাস পূর্বক তছপরি দেবস্থাপন করিলে ব্রান্ধণা্দি বর্ণ১তুষ্টয়েরই কল্যাণ হক 

চতুষ্পদগণ ( গোধন) বৃদ্ধিপ্রাপু হয় এবং দৌর্ভাগয দূর হইয়া থাকে। লাক্ষা মধু বত, শমী, 

অ্থখ ও বেদি বিস্তাম করিলে উহা! যজ্ঞ -লব-সম্পাদক হয়। হেন্বপ! . পর্বত. ব! হু 



১৯শ বিলাসঃ] জহরিভক্তিবিলাসঃ। , ১২৩৩ 
শতং বাথ সহঅং বা গারত্র বিযুঃদংজয়া | ভুহঙ্াচ্চ শতং দগ্যাদাজ্যমন্টাক্ষরেণ তু ॥ 
পূর্ণাহতিং শাস্তিতোয়ং কুর্ঘযাত্তত্র বিচক্ষণঃ। কলসেযৃদ্বকং গৃহ তাত্রপাজে নিবেশয়েৎ ॥ 
মন্ত্রয়েচ্ছতবারাংঘস্ব মূলমন্ত্রেণ দেশিকঃ। সেচয়েদে বতামুদ্ধি, শ্রীশ্চ তেত্যনয়াইনঘ । 
র্ষযাশেন চোস্ ত্য উত্তি্ঠব্রক্ষণম্পতে | ত্বং বিফোরিতি মন্ত্ণ প্রাসাদাতিমৃখং নয়েং | 
শিবিকায়াং হরিং স্থাপ্য রথে বাথ হ্যস্ত্রতম্। ভ্রাময্ীত পুরং সর্বমথবায়তনং শ্বকম্॥ 
গ্রদক্ষিণেন দেবেশং সর্বশোভাসমন্থিতমূ। ততো! মঙ্গলঘোষৈশ্চ গীতৈশ্্ধুরনিত্বনৈ: ॥ 
স্বস্িষ্মাগধৈ: সথতৈর্বাদোননাবিধৈঃ শুভৈ:। গায়তিরাদ্ঘণৈঃ সাম শঙ্খাকারেণ সর্বশঃ ॥ 
পতাকাভির্কিচিত্রাভিধর্ব জৈর্নীনাবিধৈঃ শুভৈ:॥ দেবদেবং মহাদেবং হবিং সর্বজগদ্গুরুমূ॥ 
সংসারার্ণবসন্তারপোতভূতং সথরেশ্বরম্। কর্তূপাং স্থপতীন।ং চ শিল্পিনাং পুরবাসিনাম্ ॥ 
স্থাপকানাং চ ভূত্যানাং পাবকং পুণ্যবর্ধকম্। ভ্রাম্য প্রানাদাভিমুখং কৃত্ব। দেবং নিবেশয়েৎ ॥ 

অথ তত্র মঙ্গলন্রপনদ্। ৪ 

এরকায়াং তু সংস্থাপা ন্বপয়েন্নঙ্গলান্বিতম্। চতশোহবিধবাস্তত্র দ্দিব্যমন্ত্রাভিমস্ত্রিতাঃ। 
সব্য।পসব্য্ত্রেণ ঝেষ্টা স্পৃশ্ত কুশেন তৃ। আচার্যেগাভ্যন্জ্ঞাতা ঘটেশ্লয়ভূষিতৈঃ। 
্বপয়স্তি হরিং ভক্ত্যা অষ্টমঙ্গলসংযুতম্। ততো গন্ধাধিনাভ্যর্চ্য মূলমন্ত্রণ দেশিকঃ। 

শুরুবন্ত্রেণ সংছাদ। অষ্টাঙ্গার্থযং নিবেদয়েৎ ॥ ১৪৫ ॥ 

মিত্যর্থঃ। অন্তৎ স্থগমং ॥ ১৪৫ ॥ নম্বেবং কৃত্যে ক্রমে চ পুরাণাগমাদ্দিবচনতে। বিরোধাপত্ত্যা 

কথং ব্যবহত্তব্যং তত্র লিখতি এবমিতি ৷ নিজগুরুসং প্রদায়াচারান্থসারেণ তত্র তত্র ব্যবহারঃ 

হইতে মৃত্তিকা আনয়ন পূর্ব্বক যথাক্রমে বিস্তাস করিলে রাজ্যের উন্নতিপাধন হয়। কাঞ্চন, 

সর্ব প্রকার বীজ ও মেদিনী (ভূমি) বিন্যাস পূর্বক কুষ্ণকে স্থাপন করিলে রাজ। প্রজ। 
সকলেরই বুদ্ধি হইয়া থাকে। ব্রন্বস্থানে সমস্ত ভ্্বা বিন্যাস করিলে সর্ব্কাম পূর্ণ হয় ও 

কল্যাণ প্রাপ্তি হইয়া! থাকে! এঁ স্থানে সকল দ্রব্য ব্যবস্থিত হইলে কোনরূপ ভদ্ব বা! ছুর্ভিক্ষের 
আশঙ্কা থাকে না। শ্রীহয় গ্রীবন্দেব বলিয়াছেন যে, রত্ববিন্যাসের পর শাস্তাদক সেচনাস্তে 
প্রাপাদে বিজয় (যারা) করা কর্তবা। হয়শীর্পঞ্রাত্রে পিখিত আছে, গুরুদেব যপাবিধানে 

রত্বন্যাস পূর্বক প্রতিষ্ঠায় প্রবৃত্ত হইবেন। শলাক। ও সছদেবীপংযুক্ত দ্ভপিঞ্চ এবং মহাক্ষত 
সারা সংকার পূর্ব্বক পঞ্চগব্য ঘারা৷ শোধন করিবেন। গন্ধোদক, নদীজজল ও তীর্থবারি দ্বারা 
সেচন করিয়া হোমার্থ বালুক! বিস্বৃ্ত করত স্বপডল করিতে হইবে। এ স্থগ্ডিলটাকে অর্ধহস্ত- 

. পরিমিত ও মনোরম চতুকোগ করা কর্তব্য । উহার অষ্ট দিকে যথাবিধানে পূর্বাদিক্রমে 
অষ্টাক্ষর মন্ত্রে কুস্ত-সমূহের অঙ্চন। করিব্রে। হেস্থরেশ্বর! তৎপরে সংস্কৃত বহ্ধি আনয়ন 

: পুর্বাক “ৰং অধ গ্রয়ত* এই মন্ত্রে কিংবা বিষ্ুগায়ত্রী ছার! স্বতমিশ্রিত পলাশকাষ্ে শতসংখ্য 
বা'সহশ্রসংখ্য হোম করিতে হইবে এবং অষ্টাক্ষর মগ্ত্রেতে শত হোম করিবে । তদনস্তর সুধী 

ব্যক্তি পূর্ণাছতি দিয়া শাস্তি্ল করিবেন । আচার্য্য সমস্ত কৃত্ত হইতেই জল লইয়া তাষপাত্রে 
স্থাপন পূর্বক মূলমন্ত্র তথা! অভিমন্ত্িত করত “তীশ্চ তে* মনে দেবতার শিরে।দেশ অভিযিক 

| ১৪৫ ০ 
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এবং ক্রেমো বছবিধঃ কৃত্যং চ বিবিধং ভবেৎ। 

প্রতিমায়াং বুধেশ্চাত্র কাধ্যং স্বগুরুসম্মতম্ ॥ ১৪৬ ॥ 
অথ গর্ভলেপনাদি। 

পায়সেনোপলিপ্যাদে গর্ভমাচ্ছাদ্য বাসস|। অগ্র্যাদিভ্যন্ত জুহয়াৎ দিদ্ধ্যর্থ, তন্য দক্ষিণে ॥ 
হথ। চ মাতৎন্তে (--- 

গ্ভাসং কৃত্ব। তু রত্বানাং পায়সেনাহলেপিতম্ ৷ পটেনাচ্ছাদয়েচ্ছভ্রং শুরেনোপরি ধারয়ন্ ॥ ॥. 
ভবিষ্যে চ।-- 

রত্বস্তাসে কৃতে পশ্চাৎ পায়সেনোপলেপয়েং । পটেন মহতা পণ্চাৎ শুরেনোপরি ছাদয়ে। 

কঞ্চ।-__ | 

[ভন্ত দক্ষিণে পারছে সর্ষপ।ন্ জুহম়াদবুধঃ | অগ্রয়ে ব্রহ্মণে চৈব রুপ্রায় চৈব বিষবে। 
রি স্কন্দায় গণরাজায় গণমাতৃভ্য এব চ ॥ ১৪৭ | 

কর্তব্য ইত্যর্থঃ। এবং র্বত্েবোহং। সর্বকর বিবিধবিরোধার্শনাৎ পুন; পুনরেব পিখ্যতে 
ইতুযুন্ধেয়ং ॥ ১৪৬ ॥ 

কেভ্যে। জুছয়াতানেব নিদিশিতি | অত্র প্রয়েগঃ ও" অগ্নরে স্বাহা ও' ব্রব্ধণে স্বাহেতঢাদি।১৪৭1 
০ 

করিবেন। পরে “*উত্তিষ্ট ব্রক্ষণন্পতে” বলির ব্দ্ষষানে উত্তোলন পূর্র্বক “ত্বং  বিষ্টোঃ» 

ইত্যাদি মন্ত্রে প্রাসাদাভিমুখে লইয়া! ধাইবেন। বিবিধ শোভায় বিভূষিত দেবদেব হরিকে, 
শিবিকায় ব৷ রথে স্থাপন পূর্বক দক্ষিণীবর্তভাবে সমস্ত পুর বা নিজ্ব মন্দির ভ্রমণ করাইবেন। 
তৎপরে মঙ্গলধ্বনি, মধুর সংগীতশব্দ ও স্ততিপাঠক মাগধ-স্থতাদিকৃত বিবিধ মঙ্গলমম় ধ্বনি 

_ সহকারে এবং শঙ্খব্*উগ্চরবে সামগানপরায়ণ বিপ্রগণ ও ন'নাবিধ বিচিত্র মঙ্গলময় ধ্বজ- 

পতাঁকাদির সহিত জগদ্গুরু, ভবদাগরের তোরণস্বরূপ, স্থরেশ্বর ) কর্তা, স্থত্রধার, শিল্পী, 
পুররক্ষী, স্থাপক ও ভৃতাগণের পবিভ্রকারক, পুণ্যবর্ধন, দেবদেব হরিকে ভ্রমণ করাইবা 
প্রাসাদাভিমুখ করত তন্মধ্যে প্রবেশ করাইবে। 

অতঃপর তথায় মক্গলন্নপন। _মঙ্গলময় হরিকে এরকায় স্থাপন পূর্বক স্নান করাইতে হয়। 

চাঁরিটা নধবা রমণী গুরুকর্তৃক অহুজ্ঞাত হইয়। দিব্য মন্ত্রপৃত স্তর দ্বারা বেষ্টন ও কৃপম্পর্শ পূর্ববক 
ভক্তি সহকারে অষ্টমঙ্গলযুক্ত হরিকে মপয়চন্দনাক্ত কলম দ্বারা গান করাইবে। তৎপরে 

গুরুদেব মূলমন্ত্র পাঠ সহকারে গন্ধাদি বার! পৃজা। করিয়া শুক্লান্থরে আবরণ পূর্ব্বক অন্টান্গার্থ্য 
প্রদান করিবেন। ১৪৫। প্রতিমা সম্বঞ্জে এইরূপ নানাপ্রকার প্রণালী নানা অনুষ্ঠান দৃষ্ 
হয়। ফল কথাঃসম্প্রদায়ান্সারে নিজ নিজ গুরু-প্রদর্শিত প্রণালীতে প্রতিমা-সন্বন্ধীয় রিয়া 

: ছুষ্ঠানই সুধী বাকতির কর্তব্য | ১৪৬। 
:_. অতঃপর গর্তলেপনাদি।_ প্রথমতঃ পায়স দ্বারা উপলেপন করিয়। বগনাচ্ছাদন পূর্বক 

সিদ্ধার্থ গর্তের দক্ষিণে বহ্যাঁদি দেবগগণের উদ্দেশে হোম করিতে হইবে। মৎস্তপুত্াণে লিখিত . 
আছ্ছে, রত্বসমূহ '্থাপনাত্তে পায়স দ্বারা গর্ত অলি করিয়া তদুপরি শুরলান্বর আচ্ছাদন, দিকে. 
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অথেন্তাি-বলিদানম | 

দদযাৎ শ্রীমুততিমুখাপ্য শক্রার্দিভ্যো। বলিং বুধঃ ॥ ততঙ্নাম্ন। চতুথ্যস্ত-নমোহস্থ-গ্রণবাদিনা ॥ 

তথা চ তত্রৈব।__ | 
ইন্দ্রাদী'ল্লাকপালাংশ্চ আদিত্যাংস্চ বসুংস্তথা। বিশ্বদেবাংস্তথা সর্বান্ দ্বনায়া চোপলক্ষিতান্॥ 

ওঁ কারাদ্যা্নমোইস্তাংশ্চ কৃত থাপা বলিং হরেং ॥ ১৮৮ ॥ 

অথ প্রামাদাস্তঃ তরীমু্তপ্রবেশনম,। 

দেবং গোবালরজ্ছাইভিঝেষ্টয স্বস্ত্যভিবাচয়েৎ | আচার্য্যো বিধিব্তঞ্চ প্রাসাদাত্তঃ প্রবেশয়েৎ ॥ 
তদ্বিধি-বিশেষঃ | 

তব্রৈব।-_ | 
উখ্িতং তত্র দেবেশং বালরজ্জহি দণ্ডবং। ততঃ সুযন্ি ৬ রুত্বা ব্াঙ্মণান্ স্বত্তিবাচ্য চ॥ 

জীবদানং ততঃ কতা দেবদেবং সমূৎক্ষিপেৎ। স্থাপকঃ স্থাপয়েদ্দেবং মুন্তিপেব'লবন্তরৈঃ। 
পুণ্যাহজয়শৰৈশ্চ ত্রহ্মঘোষৈশ্চ পুফলৈঃ। আচার্য্যন্বগ্রতো গচ্ট্বর্খযহঃ সমাহিত: | 
পৃষ্ঠতো যজমানস্ত ভক্ত্যা দেবন্ত সংস্পৃশন্। পুত্রভ্রাত্বকলত্রৈশ্চ বন্ধুভিঃ পরিবেষ্টিত: ॥ 
সর্বেন্টোহন্তমসংলগ্। ধ্যায়মান। জনাদ্দিনম। দ্বারদেশে সমানীয় অর্থযং ত্মৈ নিবেদয়েৎ ॥ 

ততঃ প্রবেশয়েদেবং ন ক্রুতং ন বিলম্িতম্। তির্াগুর্ধমধশ্চৈবমস্প্ শ্তং প্রবেশয়েৎ 
 হয়শীর্ষপঞ্চরাত্রে চ।__ 

পাশেন যন্ত্রিতং কৃত্ব। ততো দেবেতি চালয়েৎ। অধারবন্ধে গ্রাসাদে দ্বারেণৈব প্রবেশয়েৎ ॥ 
পর ০ পপ চিত পাপ 

টন্দ্রাদিভাশ্চ পায়সবলিং তত্তন্লামমন্ত্রেণ দদ্যাৎ। তত্র প্রয়োগঃ | ও" ইন্দ্ায় নম ইত্যাদি (১৪৮ 

দপ্তবন্ধালরজ্জ। স্থযস্ত্রিং কৃত্বা যত্ত ইত্যাঁদিজীবস্ক্তেন জীবদানং কুত্বা সর্বেইন্টোন্তমসংলগ্নাঃ সস্তে! 
সস পা» সা ও 

হয়। ভবিষাপুরাণে লিখিত আছে, রত্ব স্থাপনের পর পায়স ঘ্।রা উপলেপন করিতে হয়। 

তদনন্তর শুর্ান্বর দ্বারা তদুপরি আবরণ দিবে । আরও লিখিত আছে, বহ্ি, ব্রদ্মা, রুদ্র, 

বিষু, স্বন্ম, গণপতি ও মাতৃগণের উদ্দেশে গর্ভের দক্ষিণ দিকে সর্প হোম করিবে। ১৪৭। : 

 অনস্তর ইন্জ্াদির উদ্দেশে বপিদান।--্রীমূর্তি উত্থাপন পুর্ববক ইন্ত্প্রমুখ হ্থরগণকে চতু- 

ধ্যস্ত ততয্ামের প্রথমে প্রণব ও শেষে নমঃশব যোগ করত পায়সবলি প্রদান করিবে অর্থাৎ 
ও" ইন্জায় নমঃ ইত্যাদি মন্ত্রে দিবে। ১৪৮। 

. অতঃপর প্রাপাদমধো শ্রীমুর্তিপ্রবেশন। গুরুদেব গোবালরজ্ছু বার! প্রতুকে পরিবেষ্টন 

করত হ্বস্তিবাচন করিয়া বিধানে প্রাসাদাভাস্তরে লইয়া! যাইবেন। 
"উক্তবিষয়ে বিশেষ বিধি। দণ্ডবৎ বালরজ্জ, দ্বার] গ্রভৃকে হুযস্ত্রিত করত দ্বিজাতিগণ ঘারা 

স্বস্তিবাচন-দম্পাদনান্তে প্রাণদান করিয়! গ্রতৃকে উত্থাপিত করিতে হয়। তৎপরে স্থাপনকর্তা 

বলশালী যুর্তিগগণ ছার! গ্রতৃকে স্থাপন করাইবেন। তদনস্তর গুরুদেব পুণ্যাহ, জঙরধবনি ও 

বিশুদ্ধ. ব্দেপাঠ সহকারে অর্ধ্যহত্ত ও সমাহিত হইয়া অথ অগ্রে- গমন করিবেন। বজমান 
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দ্বারবন্ধে কতে দেবমাকাশেন প্রবেশয়ে। দ্বারবন্ধে কৃতে চাপি অম্পৃশস্তং প্রবেশয়েং। 

দেবন্ত তবেতি মন্ত্রেণ তির্যাগৃর্ধীমধস্তথ। ॥ ১৪৯। 
অথ পিগিকান্যামাদি। 

পাদাং দত্বা পিগ্ডিকাঞ্চ বিভ্ুস্ত বিধিনা চ তাম.। প্রক্ষাল্যাভ্যচ্চ্য তদগর্ভং পায়নেনোপণেপয়েত ॥ 
ভবিষ্যে।__ : | 
বিষুঃগীঠং স্যসেৎ পশ্চাদর্ঘাং দত্ব। সমাহিতঃ। কপিলাক্ষীরসংললিগ্ধং পরমারং তু সংস্কৃতম্। 

কপিলাজ্যেন সংমিশ্রং তৈঃ শ্বত্রমুপলেগয়েৎ ॥ | 

হয়শীর্ষে।_ | 
রত্বন্তাসমিমং কৃথ্ধা! নপুংসকশিলাুলে। স্তসেৎ পাদশিলাং তত্র স্ত্রীলিন্ৈরপলক্ষিতা ম্॥ 
তত্র সংপুজয়েদিদ্বান্ পিগ্িকাং শক্িকূপিণীম্। সহ রঙ্গেন বন্ধেণ।চ্ছাদা গন্ধাদিনার্চয়েৎ। 

পুট্পৈমৃ্টলঃ ফলৈহহ দৈযঃ সিতয়! চার্রকেণ চ।. 
অভার্চ্য ব্রিন্তসেঘ্িদ্বান্ লক্ষ্মীবীজং সমাহিতঃ॥ ১৫০ ॥ 

কতৈব পিগডিকাকর্ম্ম তদৃর্ধং প্রতিমাং স্তসেৎ। প্রাসাদানাং তু সর্ধেষাং প্রতিমাবীজ্প উচ্যতে। 
প্রতিমানাং তু দর্বানাং পাদপীঠ: শিলাময়ঃ।' তম্মাৎ সর্ববপ্রধরেন পীঠোর্ধং প্রতিমাং ন্তসেৎ। 

গচ্ছেমুরিতি শেষ: দ্বারদেশে চ নর্ববগন্ধজলৈঘ্ীরি সংতিষ্ঠতে নমঃ ইতি দেবং ম্বাপয়েৎ। 

ততোধধ্যং নিবেদয়েদিতি কেধাঞ্চিসতং ॥ ১৪৯ | 
বিধিনেতি গ্রতিপদসীতি মন্ত্রেণ পিগ্ডিকাং বিন্তম্ত পঞ্চগব্যেন কষায়োদকেন চ গ্রক্ষাল্য 

লগ্বীমন্ত্রণোভার্চ্োতি । পূর্বমধিবাসে প্রক্ষালনার্দিকমস্তপি লিখিতম্, ইদানীঞ্চ প্রাসাদাস্তঃ 

ভক্তিমান্ হইয়। পৃষ্দেশে প্রতৃকে স্পর্শ করত পুত্র, মাতা, ভার্বয। ও বন্ধু্জনে পরিবেষ্টিত হইয়া 

সর্বজন সহ অস্পষ্টভাবে ধ্যান' করিতে করিতে হরিকে হারদেশে আনয়ন ও অর্ঘ্য প্রদ্ধান করি, 

বেন। তৎপরে প্রভৃকে এরূপ ভাবে প্রবেশ করাইতে হইবে ঘে, ক্রুতগতি বা অতি ধীরগতি 
লক্ষিত ন হয় এবং উর্ধদিকে, অধোদিকে ব1 তিধ্যক্ দিকে প্রভৃর গাত্রে কিছু স্পর্শ না করে। 

হয়শীর্ষ পঞ্চরাত্রে লিখিত আছে, তৎপরে রঙ্ছু দ্বারা যস্ত্রিত করিয়া“দেবন্ত ঘা” ইত্যাদি মন্ত্র 

পাঠ করত “দেব” এই মন্ত্রে চালন করিয়। ঘারবন্ধহীন (মুক্তত্বার) প্রাদাদে দ্বারযোগেই প্রবেশ 
করাইতে হয়। হার বন্ধ থাকিলে তিথ্যক্, উর্ধ ব৷ অধোদিকে কিছু স্পর্শ না হয় এন্সপ 
ভাবে “দেবন্ত তব” ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করত শৃন্তমার্গ দিয়। গ্রবেশ করাইবে। ১৪৯। 

অনস্তর পিগিকাম্থাপনাদ্দি। পাদ্যদানাস্তে বিধানে পিগ্ডিকা স্থাপন পূর্বক তাহা প্রক্ষা” 

লন ও পুজা করত পাল দ্বারা গর্ভ উপলেপন করিবে। ভবিষাপুরাণে লিখিত আছে, 

অবহিতভাবে অর্থ দিয়া পরে বিষুচগীঠ স্থাপন করিতে হয়। তাদনস্তর কপিলা-ছগ্ধ দ্বার! নিক 
ও কপিলাত্বতমিশ্রিত স্থসংস্কৃত পায়স দ্বার গর্ভে উপলেপন দিবে। হয়শীর্বপঞ্চরাত্রে লিখিত 

আছে,স্থধী ব্যজি নগুংসকশিলায় রত্বপ্তাসাস্তে তথায় স্ত্রীলিঙ্গ-টিছিত পাদশিলা স্থাপন ক্রিবেন। 

তথায় শক্তিরূপিদী পিগিকার অর্চনা ও রঙ্গবসনে আবরণ করিতে হয়। পয়ে গন্ধ, পদোহয় 
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অথ ীমুর্তিস্থাপনম,| 

গন্ধপুষ্পাদিনাভ্যচ্চ্য বিবিখধৈম'্ললন্বনৈ; । গীতারদিভিশ্চ তাং মূর্ভিং স্থাপয়েৎ পিগ্ডিকোপরি॥ 
মাৎগ্টে।-_ 

তত উদ্বাপা দেবেশমিষ্টাংশে তু স্থভাজনে। গ্রবা গ্র্যোরিতি মন্ত্রে শ্বভ্রোপরি নিবেশয়ে ॥ 

ভবিষ্যে চ।-- 

_ স্থাপয়েত্তমলংলগ্নমক্রুতঞ্চাবিলম্িতমূ। পুণহজয়শবৈশ্চ বক্মঘোধৈশ্চ পুফলৈঃ । 

শঙ্খভেরীনিনাদৈশ্চ গীতবাদিজনিত্নৈঃ ॥ ১৫১। 

হয়শীর্ষপঞ্চরাত্রে ।-- 

পি্ডিকোর্ধং ততো! দেবং যন্ত্রিতে! ধারয়ে ক্ষণম্। 

ততঃ শঙ্ঘঘটাতোয়ৈর্দৈবজ্ঞান্ লক্নমাদদিশেং ॥ ১৫২। 

জাত। সম্যক স্থিরং লগ্রমলগ্নং বা নিবেশয়েং। পিওিকারাং সুরশ্রেষ্ট মন্ত্রণোনেন দেশিকঃ | 

ও" ত্রলোক্যবিক্রান্তায় জিবিক্রমায় নমে! নমঃ ॥ ইতি ॥ 

হস্থাপ/ পিগিকায়াস্ত গ্রিরং কুর্ধ্যা্িচক্ষণ; | গ্ুব! দেযৌরিতি মস্ত্রেণ বিশ্বতশ্চক্ষুরিতাপি ॥ ইতি। 
পাল পাপ পপ স্পা ৩ ০ 

ইতি ভেদঃ॥ ১৫০ ॥ লীঠস্কোর্ধমুপরি ই ইষ্ট স্থ স্থাপনযেগে। অংশে প্রদেশভাগে। তন্ন চ স্থভা- 

জনে সংপাত্ে পিগিকোপরীত্যর্থ: ॥ ১৫১ ॥ আদিশেং পৃচ্ছেদিত্যর্থ: ॥ ১৫২ ॥ 

আদিশব্বাং মধুসর্পিষ| ৷ তথা পুরা শাস্তিঘটন্তত্তাবশিষ্টসংপাতাহতিজলেন চ। অবস্থিত: 

মূল, ফল, শর্করা ও আর্্রক প্রভৃতি দ্বার পুজা করিয়া অবহিতভাবে লক্মীবীজ (প্র) সাদ 
করিবে। ১৫০। এইরূপ পিগ্িকাক্রিয় সপ্ধাধ। পূর্বক তছুপরি প্রতিমা স্থাপন করিবে। 

এই ক্রিয্বাই গ্রতিমা-বীজ বলি! কথিত। যাবতীয় প্রতিমার পাদপীঠই শিলা বার! প্রস্তত 

করিতে হয় এবং সর্বথা যত্ব সহকারে লীঠোঁপরি প্রতিম। স্থাপন করিবে। 

অনন্তর মূর্তিস্থাপন ৷ পুষ্প, চন্দন প্রভৃতি ঘ্বারা পূজা করিয়া নানারূপ মঙ্গল ও গীভাদি- 
বাদ্য সহকারে পিগ্িকোপরি শ্রীমূর্তি সংস্থাপন করিতে হ্য়। মতম্তপুরাণে লিখিত আছে, 

তৎপরে দেবদেবকে উঠাইরা স্থাপনোচিত স্থলে “ঞবা দেটা” ইত্যাদি মন্ত্রে গর্ধোপরি পিপ্ডি- 

কাতে স্থাপন করিবে। ভবিব্যপুরাণে লিখিত আছে, পুণ্যাহ, জয়ধ্বনি, বহুল বেদশব, শঙ্খ- 

ভেরীধ্বনি ও গীতবাদ্যনাদ সহকারে তাহাকে অগ্রতভাবে ও অবিলখিত ভাবে স্থাপন করিতে 

হয়। ১৫১। হয়শর্ষপঞ্চরাত্রে লিখিত আছে, তৎপরে মন্ত্রী পিঙিকোপরি কিয়ক্ষণ প্রতুকে 

ধারণ পূর্বক তাদনস্তর শঙ্খ ও ঘটীযন্ত্স্থ জল হবার! দৈবজদিগকে লগ্ন জিজ্ঞাস] করিবেন।১৫২। 

হে দেবসতম! শুভ লগ্ন বা অগ্ুভ লগ্ন তাহা সম্যকৃরূগে স্থির জানিরা, শুভ লয়ে প্রতুকে 
4৩" অ্রৈলোক্যবিক্রান্তায়” ইত্যাদি মন্ত্রে পিণ্ডিকোপরি স্থাপন করিবেন। স্থধী ব্যক্তি প্রতৃকে 

পিণিকোপরি স্থাপনপূর্ববক « পরব! ছ্যৌ” এবং টির ৮ এই মন্ত্র দ্বার! তাহার স্থিরী- 
করণ সম্পাদন করিবেন । 

্রনূর্তি স্থাপনান্তে যে যে ক্রিয়ার টিন করিতে হয়, অত;গর তাহাই কথিত হইতেছে ।-- 



ন্ট 
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অথ ্রীমুর্তিস্থ।পনানস্তয়-কৃত্যানি। 

ততঃ স্বর্ণাদিনা দেবং সংস্থাপযার্ঘ প্রদায় চ। ধূপাদি দত্বাবহিতে। মহ মন্ত্র জপেম্প্তরুঃ ॥ 

ভবিষ্যে।-- | 

স্থিতমান্রং স্থবণেন স্নাপয়েদথ সর্পিষা। তন্তান্তে স্বাপয়েত্তেন সংপাতাহুতিবারিণ| | 

অর্থ্যং দত্ব। নমন্কৃতা অর্চয়িত্বা যথাবিধি। সম্বতং গুগ গুলুং দদ্যামিঃশবং কারয়েত্ততঃ ॥ 

 প্রশানে তু দিশাভাগে স্থিতস্ত,ফীং সথস'ঘতঃ॥ উচ্চারয়েন্মহামন্ত্ং দ্বাদশাক্ষরমক্রতম্ ॥ 
তেন বৈ জপামানেন বিধেরচ্ছিদ্রতা ভবে ॥ ১৫৩ ॥ 

মন্্রহীনে! বিধির্বশ্চ অঙ্গহীনশ্চ যে! ভবেৎ। ভীনে! বৈ দক্ষিণাভিশ্চ ন প্রশম্তঃ কদাচন ॥ 

এষ গুহাবিধিঃ প্রোক্তঃ সংহিতোক্তে। ময়। তব ॥ ১৫৪ ॥ 
অথ মন্ত্রেঃ ঞীমদলগীলভনম্। 

ও যজ্জা গ্রত ইত্যা দৈযশ্মগৈ: যড়ভিঃ ক্রমাৎ নাঃ । দেবস্য দৃক্ষিণং পার্শবং বামং পৃষ্ঠং শিরঃ পদৌ ॥ 

ভবিষ্োে।-_ 

অধুনা খৈদিকং বক্ষ্যে বিধিং সামান্তযোগতঃ | এতাভিখ গ.ভিঃ ষড়.ভিশ্চ বিষুণং সর্বত্র সংস্পৃশেৎ। 

দক্ষিণৎ পশ্চিমং চৈব উ উত্তরং পূর্বমেধ চ_ চ মুঝধি, মুলে চ যত্বেন সংস্পৃশেৎ প্র প্রয়তো বুধঃ ॥ 
সপ্ত সপপশ শশী শশা ৮ এ শি শী শা শী 

নিঃশবতাদ্যাপাদনেন সাঁবধানঃ ন্ মহামন্ত্রং ঘ্বাদশাক্ষরং জপেৎ। তেন পূর্ববং ডে 

ঘটন্যন্তেন ৷ অর্পস্বিত্বেতি পাঠে আদে। মঃম পার্ধ্যং বিস্বজয পশ্চাতেন অর্থ্যং কৃত্বা। যঘ! অর্প- 

রিতা অর্চয়িত্বেত্যেবাধঃ ॥ ১৫৩ ॥ বিধেং কম্মণঃ 1 ছিন্্রতামেব দর্শয়তি মন্ত্রহীন ইতি ॥ ১৫৪ ॥ 

তৎপরে গুরুদেব দব স্থবর্ণাদি দ্বার! প্রভুকে স্থাপন করত অধ্য ও ধূপাদি দিয়া মহামন্্ জপে প্রবৃত্ত 

হইবেন। ভবিষ্যপুরাণে লিখিত আছে, প্রভুকে সুবর্ণ ছ্বার! স্থাপন পূর্ববক গ্বত দ্বার স্নান. করা- 

ইতে ভয়। তদনস্তর সম্পাতাহুতিবারি দ্বার শান করাইয়! অর্ধ্য প্রদান করিবে। পরে প্রণাম 

ও বিধানে পুজ। করিয়। স্বতসমন্থি  গুগ গুলু অর্পণ করিতে হয় ; তদনস্তর তথায় যাহাতে কোন- 

রূপ শব্ধ ( কোলাহল ) উখ্িত না হয়, তাহা করিবে। পরে ঈশানকোণে মৌনভাবে অবস্থিত 

হইয়। অক্রতভাবে ঘ্াদশাক্ষর মহামস্ত্রজপ আরম্ভ করিবে । এইব্পে মন্ত্র জপ করিলে বিধি. 

দোষরহিত হইয়া থাকে । মন্ত্রর্জিত, অজবর্জিত ও দক্ষিণাবর্জিত বিধি বদাচ প্রশস্ত 

নহে। সংহিতা-কথিত গুহ বিধি আমি ত্বৎসকাশে কীর্তন করিলাম। ১৫৪। 

অনস্তর মন্ত্রূহ দ্বারা প্অঙ্গ স্পর্শন 1--ও' যজ্জাগ্রতঃ” ইত্যাদি মগ্ত্রষ্ক উচ্চারণ পুরা 

যথক্র্ে, প্রভুর দক্ষিণ পার্খ, বামপার্খ, পৃষ্ট, মন্তক ও চরণযুগল এই ছয়টা অঙ্গ ম্পশ করিতে, 

হয়। ভবিষাপুরীণে লিখিত আছে, অধুনা সামান্ততঃ বৈদিক বিধি কীর্ন করিতেছি। এট | 

ছস্কটি মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক হরির সর্বব অঙ্গ স্পর্শ করিতে হয়।, সুধী ব্যক্তি সযত্বে দক্ষিণ, পশ্চিম, 

উত্তর, পুর্ব, শিরঃপ্রদ্দেশ ও মূল ( পদাদি অধোদিক্ ) সর্বস্থানই স্পর্শ করিবেন। 

উক্ত ছছটা ম্। “বজ্জাগ্রতো'” ইত]াদি ছয়টি মন্ত্র দ্বারাই প্রতৃকে স্পর্শ করিবে। মতন্ত-. 

পুরাণে লিখিত আছে, ছেব্ধ্যানপরায়ণ হই! একটিতে এই সকল মঞ্পাঠ করিতে হুয়। সমস্ত 



১৯শ-বিলাসঃ |] জী শ্রীহরিভক্তিবিলালঃ | : ১২৩৯ 
অথ মন্থাঃ | . 

ও যজ্জাগ্রতো দূরমূদৈঠি দৈবম্॥ ইতি॥ ও ষেন কর্ধণাপগে। মনীষিণে যজ্॥ ইতি॥ 
ও-বহ প্রজ্ঞাম্বতচেতে! ধৃতিশ্চ। ইতি ও' যেনেদসভূতং হুবনং ভবিষাং ॥ ইতি। 
ও বশ্রিমূচঃ সামঘজ,ষি বস্থিন্॥ ইতি। ও" হুখারধিরস্বাতিবয়ন্মন্ষ্যান্॥ ইতি ॥ 

মাৎস্যে।__ . 
দেবধ্যানৈকচেতাস্ত মন্ত্রানেতানুদীরয়েৎ | 

ও জ্ছাগ্রতে। দুরমূদৈতি ইতি। ততো বিরাড়জায়ত ইতি। সহ্রনীর্ষ। পুরুথ ইতি॥ 
অভিত্ব। শূর নোক্ছম খতি। ও" পুরুষ এবেদং সর্বম ইতি। ও" ধেনেদং ভৃঙং 
ভুবনম্ইতি। ও" ন ত্বা বা! অন্য ইতি। 
সর্বাস্বেতান্ প্রতিষ্ঠান জপ্তধ! মন্তান্ পুনঃ পুনঃ। চতুষ্ত্ প্ শেদথিশ্ম [লে মধ্য শিরসাপি ॥১৫২। 

ভথ জপবিধিবিশেষ2। 
দেবমৃদ্ধি, করং ন্যস্য দেবং ধ্যায়ন্ জপেক্গুরুঃ । সৃক্তান্তথাত্ম ততবঞ্চ ভাবযিতব পঠেন্মনৃন্। 

তত্রৈব।-- 
ততঃ সথিরীক তসাস্য হস্তং দত! তু মন্তকে। ধ্যাত্বা পরমসন্ভাবং দেবদেবন্ত নিক্লম্॥ 
দেববরতং তথা সাম রুদ্রন্ক্তং তথ! পঠেৎ। আত্মানমীশ্বরং ধ্যাত্বা নানাভরণভূষি হম্। 

য্ত দেবস্ যদ্্পং তদ্ধ্যানে সংস্মরে সদা ॥ ১৬৬॥ 
অথ মন্ত্রাঃ। 

তত্রৈব।-__ 

অতনীপুষ্পসঙ্কাশং শঙ্খচক্রগাধরম্। সংস্থাপগ্থামি দেবেশং দেবো তৃত্ব! জানর্দীনম্ ॥ ১৫৭ ॥ 
অগ্ে লেখা ফড়ভিম টা: করমেণ দেবসা দক্িণা্থনিসথানযটকং সপ লে॥১$ ৫॥. 
সুক্তানি দেবব্রতাদীনি জপেৎ। আত্মতত্বং ভগবদ্দাসোহশ্বীত্যেবং ধাতা। আত্মানং 

সর্ববাস্তর্যামিণ ॥ ১৫৬ ॥. 

দেবঃ দেবস্যাধীনো দাল ইত্যর্থ;॥ ১৫৭ ॥ বেদমন্ত্জপে হেতৃমাহ বেদেতি। অতো! ঠবদিক- 
দেবতার প্রতিষ্ঠাকর্দেই এই সমস্ত ( মূলের লিখিত ও' যক্জাগ্রত ইন্যাদি) মন্ মুহম্মহ: জপ 
করত জলদ্বার| চারিবার করিয়া মূল, মধ্য ও মন্তক স্পর্শ করিতে হয়। ১৫৫। 

অতঃপর জপবিধি বিশেষ ।_্রগুর দেব-মস্তকে হস্ত স্থাপন পূর্বক প্রভূকে ধ্যান করিয়া, 
হৃক্তে জপে প্রবৃত্ত হইবেন এবং আত্মতব চিন্তন পূর্বক মন্ত্রধূহ পাঠ করিবেন। উল্তি পুরাণেই, 
লিখিত আছে, ৎপরে স্থিরীকুত প্র্ুর শিরে!পরি করম্পর্শ করিয়া সন্ভাবপূর্ণ, নিষ্কল দেবদেবকে 
চিন্তা করত দেবব্রত, সাম ও রুত্রন্থক্ত পাঠ করিতে হয়। পরে নানা অরঙ্কারে অলঙ্ত,. 
র্বান্তর্যামী ঈশ্বরকে চিন্তা করিয়া যে দেবের যেগ্রার রূপ, মনে মনে ভাহাই 
চিন্তা করিরে। ১৫৬। : | | | 

“উড ময়।-_-উক্ত পুরাশেই পিখিও আছে, “আমি প্রতুর অধীন দান হইয়া, অতদী- 



১৯শ বিলাসঃ। ] স্ীস্রীহরিভক্তিবিলানঃ। ১২৪১ 

আযুধান্তস্ত মন্তৈস্ত নমোইস্তৈঃ স্থাপয়েদ্বুধঃ। 

ততঃ সন্দর্শয়েখ পশ্চাং স্বকাং মুন্লাং পৃথক্ পৃথক্। 

সান্নিধ্স্ত পৃথক কুর্ধযাৎ প্রণবেন প্লুতেন তু 

অথ মহাপুভ1। 
কষে, স্বন্ত গুরুশ্চিত্বং মনত্রোবাহনাদিকম.। রুষ্! তু স্বাবয়েদগী ভাদিন। পঞ্চামূ তাঁদিভি; ॥ 

তথা চ ভবিষ্য।-- 

পশ্চাদাবাহনং কৃরধ্যাদ্দেবদেবন্ত শার্িণঃ। ধ্যাত্বা পরমসন্ভাবং চতুর্হং চতুতুজিম্। 
তত্র সন্ধায় চিত্তং তু নিশ্চল: কুরুনন্দন। আবাহনং ততঃ বুরয|াম্মুনিভিরবন্তংযুতৈঃ ॥ 

তত এস্ত্র | 

ও আগচ্ছাগচ্ছ ভগবরন্গ্রাহয় জনারদিন। শাশ্বত পুরুষ: পূজাং প্রতিগৃহ্াতু নমে। নমঃ ॥ 

শু স্বাগতং ভগবতে সগণীয় সপরিবারায় প্রতিগৃহাতু ভগবাঁন্ মন্ত্পূতমিদমর্ঘ।ং পাদ্যমাচমনীয়ং 

চৈতদামনং ব্রহ্ষণ| বিহিত স্বয়ম্ ॥ ১৬. ॥ 
মস শা ১৮ চান জিত পর আরা ৯, সন 

মন্ত্ররগ্রে লেখো; ও" আগচ্ছে£্য!দিভিঃ অগ্ঠৈষ্চোগঘুিরাবাহনং । আদিশেবেন ধ্যানাদি চ 

কৃত্বা। গীতেন আদিশবাং নৃত্যবেদঘোধাদিন! চ। ইত্যাদি সর্কমগ্রে ব্যক্তং ভাব্যেব ॥ ১৬১ ॥ 
».-প্স এ্ শা ০১৯ ০০০৯৭ গল পপ পা জন এসপি সস সা শপ 

মাণু ঘার| তদীয় বিগ্রহ কল্পন! করিবে। তৎ্পরে তেজোময়, শহচক্রুগদাপন্থধারী মূর্তির ধ্যান 

করিয়া মূলমন্ত্রে হরিকে মন্ত্রমুর্মি করিতে হয় । তদনস্তর জনার্দিন সংস্থিত হইলে স্থিতিন্াল, সমা- 
সীন হইলে কৃষ্টিন্যাস, শয়ান হইলে সংহারগ্তাস এবং যানাূঢ হইলে নিখিল ্ াসই করিবে। 
এইরূপ ন্তাসবিধান করত -দেবদেব হরিকে ধ্যান করিতে হয়। তদনস্তর সর্বকর্শসাক্ষী, 
ক্ষেত্র, চিংম্বভাব, অণু অপেক্ষাও আণীয়ান্ প্রভৃকে হ্বংকমলগত করিয়া নি্ষপুষ প্রমধি- 

গণকে গ্রতিমীতে সঙ্নিবেশ করিবে এবং সজীবকরণ সম্পাদনান্তে প্রণবযোগে নিরোধ করিতে 

হইবে । তৎপরে গুরুদেব সন্নিধীকরণার্থ হৃদয়দেশ স্পর্শ পূর্ব্বক পুরুষস্থক্ত জপ ও দ্বেবদেবকে 

ধ্যান করিয়া পরমণ্ডহ্ এই (বক্ষ্যণাণ) সনাতন মন্ত্র জপ করিবেন। “হে ভগবন্! তুমি স্থরেশ্বর, 
সূভোয্রূপ-বিভবশালী, জ্ঞানবিজ্ঞানম্বরূপ, ব্রদ্মতেজে তেজীয়ান্, যাবতীয় গুণে গুণবান্, মহাঁ 
দুধ অক্ষয় ও পুরাতন, তোমাকে নমস্কার । হেবিষ্জো! (এই প্রতিমাতে ) সন্নিহিত 
হও। তোমার পরম তত্ব ও জানময় বপু যুগপৎ এই দেহে বিলীন হইয়| প্রতিবুদ্ধ থাকুক্।” 

এই মন্ত্র ঘার! দৈত্যনিস্থদন প্রভৃর সন্নিধীকরণ পূর্বক ব্রন্ষার্দি পরিবারদেবতাগণকে ্বন্ব নামে 
পৃথক্ পৃথক্রূপে স্থাপন করিতে হয়| ১৬০। নমোস্ত মনে গ্রভূর পন্থ-সমূহ স্থাপন করাই 

সুধী ব্যক্তির কর্ত্য। তৎপরে পৃথক পৃথক্রপে ্বস্ব মুদ্রা দেখাইয়া প্রত প্রণবযোগে পৃথক্ 
গৃথক্রূপে সন্নিধীকরণ করিবে। 

. অনন্তর মহাপুন্ধ।।-_আচার্ধ্য হরিতে চিত্ত গ্রণিধান করিয়া মন্ত্রপাঠ সহকারে আবাহন 

পূর্বক গীতাদি সহকারে গধ্মৃভাদি দ্বার! তাহাকে স্নান করাইবেন। ভবিষ্যপুরাণে লিখিত 
১৫৬. 



২২৪২ শরীপ্রিহন্লিভক্তিবিলাপঃ [১৯শ বিলানঃ। 

মাংসে ।- 

ততঃ পুণ্যাহঘেষেণ ব্রহ্মঘোষৈশ্চ পু্ষলৈঃ। গ্াপয়ীত ততো দেব দিক্ষীরত্বতেন চ। 
মধুশর্করয়! তদ্বৎ পুণ্যগন্ধোদকেন তু ॥ ১৬২ ॥ 

কতাথোবর্ভনং দত্ব। বস্ত্রাদি বিধিবদ্বুধঃ | নত্বা প্রদক্ষিণীকৃত্য স্ব চাভ্যর্য়েৎ প্রতৃম্ ॥ 

ভবিষ্যে।_- 
ততঃ পৃজাং গ্রকুব্রীত সংহিতোক্তাস্ত মন্ত্রবিৎ। চন্দনাগুরুকপ্ূর-কুক্কুমাদ্যেশ্চ লেগয়েৎ। 

নারায়ণেতি মন্ত্েণ বঙ্বৈধূপৈশ্চ যোজয়েখ। এবং সপুজিতং কৃত! দেবদেবং জনার্দনম্। 
প্রণম্য দওবদ্ভুমৌ শনৈর্গচ্ছেৎ প্রদক্ষিণম্। পুনরাগত্য পুরতো বিজ্ঞপ্তব্যো জনার্দনঃ | 

স্থকৃতং ছু্কৃতং বাঁপি জ্ঞানতোইজ্ঞানতোহপি ব1। তৎ সর্বমাত্মন! সার্ঘং ময়। তুভ্যং নিবেদিতম্॥ 

ফিঞ্চ ।__শাস্তিং ভবন্ কুর্বথ লোকনাথে। রাজ্ঞশ্চ রাষ্ট্র স্য চ ব্রাহ্মণানাম্। 
সবালবৃদ্ধন্ত গবাঞ্চ শান্তিং, কন্তান্ু সর্বাস্থ পতিত্রতান্ু । 
নশ্থ্ন্ত রোগ। অথ ঈতয়শ্চ, ভবস্ত সর্ব সুখিতাণ্চ ভূতাঃ 

শাকেযু ্ রীহিতষথ কর্ষকাণীং, স্ুভিক্ষকালং কুরু পন্মনাভ ॥ ১৬০॥ 

ততঃ স্থাপনানস্তরং। অত্র চ দ্নপনানস্তরং কেধাঞ্চি্স তমিদং ৷ ও যজ্জা গ্রতা দুরমিত্যাদিমন্ান্ 

জণ্ত। জরিরুতে। মূলে মধো শিরদি পুনর্দেবমভিম্পৃশেং, সর্বাস্থেতান্ প্রতিষ্ঠান মন্তরান্ জগত 

পুনঃপুননরিতি পূর্ব-লিখিত-মাংস্তবচনাং। ততো৷ দেবাগ্রেইগ্রিমাধায় পরিস্তীর্ধ্য গায়ত্র্যা বৈষণবেন 
চ মন্ত্রেণ চতম্থভিরাহুতিভিরেকৈকং জা'তকর্ধনামকরণনিক্ষমণান্ন প্রাশনচূড়া করণোপনয়নাদিকাং 
ক্রিয়াং কুধ্যাং। ততম্চতুদ্দিক্ষ ও" ভ্রাতীরমিত্যাদিচতুর্দস্তৈ: ক্রম্ণোজ্যানুতিং দত্ব। বিধিবং যাগং 

কতা শি্টিকতং জুহ্য়া২॥ ১৬২ ॥ অথ পঞচামৃতাদি-নপনানস্তরং দেবস্তোঘর্তনং সথগঞধিুপেন কতা 
আছে, দেবদেব গ্রীহরিকে ধ্যান করিয়া! পরে আবাহন করিতে হয়। হেকৌরব! এইরূপ 
পরমসপ্ভাবপূর্ণ চতুতূর্জ দেবকে ধ্যান পূর্ববক তাহাতে অচল চিত্ত সন্নিবেশ করত পরে মন্তরবান্ 

মুনিগণের সহিত আবাহন করিতে হয়। 
উক্ত আবাহনম্থ্।--“হে ভগবন্! আগণন করুন, হে জনার্দন ! অনু গ্রহ প্রদর্শন করুন্। 

আপনি নিত্যপুরুষ, এই পুষ্জা গ্রহণ করুন, আপনাকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার । আপনি: সগণে 

সপরিবারে এই স্বাগত, মন্তরপৃত এই অর্থ, পাদ্য, আচমনীয় ও স্বয়ং বর কর্তৃক বিহিত আঁসন 
গ্রহণ করুন্।* ১৬১। মংসাপুরাঁণে লিখিত আছে, তৎপরে পুণ্ঠাহধবনি ও বিশুদ্ধ বেদপাঠ 

সহকারে দধি, ক্ষীর, দ্বত, মধু, শর্করা, পবিত্র গঞ্ধ ও বারি দ্বার! প্রতৃকে স্নান করাইতে হয়। 

৷ ১৬২। স্থৃধী ব্যক্তি উদব্তন পূর্বক বিধানে বস্তাদি দিয়া প্রদক্ষিণ ও স্বতিবাদ করত দেবদেৰকে 

অভ্যর্থনা করিবেন। ভবিষ্যপুরাণে লিখিত আছে, অতঃপর মন্ত্র ব্যক্তি সংহিতাকধিত বিধানে 
অর্চন। পূর্বক চন্দন, অগ্ডরু, কপূর ও কুস্কুমলেপন করিয়৷ “নারায়ণ” মন্ত্রে ববন ও ধৃপ 
দিবেন। এইকপে দেখদেব হরিকে সম্যক অর্চনা করিয়া ভূমে দণ্ববৎ ' প্রণতি করত শনৈঃ- 

শগৈঃ প্রদক্ষিণ করিতে হয় । তদনন্তর প্রভুর সন্দুখে অবস্থিত হুইয়া জানাজ্ঞানকৃত পাপপুণ্য 



১৯শ বিলাস: |] জীক্রীহরিভক্তিবিলাসঃ। ১২৪৩ 
হয়শীর্ষে।-_ 
কত্াষ্টাজনমন্কারং প্রণম্যাঞুলিমুদ্রয়া। সারিধ্যকরণাচ্চাথ খবিগভিঃ সহিতে! গুরুঃ | 
সুয়াহুপনিযন্মস্ৈপ্ গ্যজুঃনামসত্তবৈঃ। আবশ্তকং পঠেং সর্বং পথেশপনিষদস্তপ/। 
্ত্বা স্তোব্রৈশ্চ পৌরাণৈ্ পেদষ্টাক্ষরং ততঃ । জধ্যাঠাক্ষরমন্্ং তু নির্গত্য দবাযসংস্থিতৌ।. 

চওপ্রচণ্ডো দ্বারস্থ নির্গত্যাভ্যর্চয়েদ্গুরঃ | অগ্রমণ্ডপমাসাদা গরুড়ং স্থাপ্য পূজছ্ধেৎ। 
দিগীশানথ দিগ দেবান্ স্থাপ্য সংপুঁজা দেশিকঃ। বিষক্সেনস্ত সংস্থাপ্য মূলমঞ্্েণ পৃজন্থেখ। 

তথা শহ্খ্চ চক্রঞ্চ পূজয়েনন্ত্বিত্রমঃ। বিষুপার্ধদ-দেবাংশ্চ সর্কেেভ্যো। বলিমাহরেত। 
এবং কৃত্বা গুরুঃ সম্যক্ শ্লান্বরধরঃ শুচিঃ। শতমষ্টোত্তরং জণ্ু1 দেবং তমভিবাদয়েং। 

প্রণামমুন্রয়া পশ্চাদষ্টাঙগং 'প্রণিপত্য চ। 
বৃত্যং গীতঞ্চ বাদ্যঞ্চ নাট্যঞ্াপি প্রকারয়েং ॥ ইতি ॥ ১৬৪ ॥ 

বন্ত্ং, আদিশব্াৎ গন্ধপুষ্পাদি । বিধিবদ্বুধ ইতি যথা যেন মন্তেণ ন্দতুষুপযুজ্যতে তথ! ৫ তন 

তদ্দব্বেত্যর্থঃ। এবমগ্রেইপি বোদ্ধব্যং। স্তত্যঙ্চনয়োঃ প্রকারবিশেষশ্চাগ্রে ব্যক্তো ভাবী ॥১৬5 

শ্রীহয়শীর্যদেবেন চ পিগিকায়াং দেবশ্য স্থাপনানস্তরং পঞ্চগবাদিন্গপং ধ্যানাদিকং সন্নিধীকরণং 

চোক্ত। পরিবারস্থাপনানন্তরং ভগবংসান্মিধ্যলক্ষণান্যা! ততঃ প্রণামার্দিকমুক্তং। তত্র চ ক্নপ- 

নাদিসন্িধীকরণাস্তং পূর্বরং লিখিতমেব, ইদানীং চাত্র প্রণামাদি প্রসঙ্গে সানিধ্যলক্ষণান্তলিবিতব 
তছুক্তং প্রণামাদিকমেবাদৌ৷ লিখতি কৃত্বেত্যাদিন! । সান্লিধ্য করণাদথ অনন্তরঞ্চ ৷ মাবস্ঠকং নিত্য- 

সমস্ত হরিসুকাশে বিজ্ঞাপন করিবেন। এই কথ৷ বলিবেন যে, “হে ভগবন্! আত্মার সহিত 
সমঘ্তই আপনাকে সমর্পণ করিলাম 1৮ আরও লিখিত আছে, আপনি লোকনাথ, 

আপনি নৃপতি, রাজ্য, বিগ্রগণ এবং বালক, বৃদ্ধ, কন্ত। ও পতিব্রতাগর্ণের শান্তিবিধান করুন। 

হে পদ্মনাভ! রোগ ও ঈতিসমূহ বিদুরিত হুউক্, ভৃতগণ স্থখলাভ করুক্॥ কৃষকগণ সম্বন্ধে 

শাকে ও ব্রীহিসমুহে স্থভিক্ষফল বিধান করুন্ অর্থাৎ এ দমস্ত ভুরিপরিমাণে উৎপন্ন হউক্ 

॥ ১৬৩। হয়শীর্ষপঞ্চরাত্রে লিখিত আছে, গুরুদেব অষ্টাঙ্গ নমস্কার ও অঞ্চলিমৃদ্র/যোগে 
প্রতি করত সন্নিধীকরণার্থ খত্বিক্গণ সহ খক্, যঞ্জুঃ ও সাগোস্তব উপনিষতমন্ত্-সযূহ সহ 
যাবতীয়. প্রয়োজনীয় মন্ত্র ও পঞ্চোপনিষদ, পাঠ করিবেন। তৎপরে পৌরাণিক স্তবসমূহ দ্বারা 
স্বত্রাদ করিয়! অষ্টাক্ষরমন্ত্র জপ করিতে হয়। তদদনস্তর আচার্যা বহির্গিত হইয়া ছারস্থ চণ্ 

ও প্রচণ্ড নাম! দ্বারপালঘবয়ের অচ্চনা করিবেন। পরে মণ্ডপের সম্মুখে গিয়। গরুড়কে স্থাপন 

পূর্বক অর্চনা করিচ্তে হয়। তৎপরে গুরুদেব দিগীশ্বর ও দিগ.দেবগণের স্থাপন ও অর্চনা 

করত রিধকৃনেনকে স্থাপন পূর্ব্বক মূলমস্ত্রে অর্চনা করিবেন। তদনভ্তর মন্ত্রবিদ, গুরুদেব 
শঙ্খচক্রের অর্চন| করিয়া সম্যকৃবিধানে বিষু্পারিষদ দেবগণের উদ্দেশে খলি আহরণ 
করিবেন। গুরুদেব এইরূপে নিখিল-ক্রিয়। সম্পাদনপূর্বাক শুক্লান্বর ধারণ করত পবিত্ত 

হইয়! আষ্টোপ্তরশত মন্ত্রজপ করিবেন। তংপরে প্রতুকে অভিবাদন করিতে হয়। অনন্তর 
প্রপামনু্রাঘোগে আধাঙ্গনতি করিয়। নৃত্য-সীত-বাধ্য সহকারে নাট্য প্রদর্শন করিবেন। ১৬3. 



১১৪৪ শ্রীক্রীহরিভক্তিবিলাসঃ। [ ১৯শ বিপাদং 

যা স্থাপনতঃ পশ্চাৎ বর্ণাধিন্নপনং প্রভোঃ। 

ধ্যানং জপাঙ্গালভনং পুজাথাবরণার্চনম্ ॥ ' ৬৫ ॥ 

যৃদ্বাঙ্গালভনাৎ পশ্চাৎ ৎ সকলীকরণাদি ফম্। কুর্ষযাৎ শ্রীহয় শীর্ষেক্তং পরিঝারার্চনং তথ1॥১৬৬। 

পাঠ্যং ্রতিষ্ঠায়ামবশ্যৎ গঠনীয পঠনীয়ং (ৰা পুরুষন্থক্কা্দে। অন্যং স্থগমং ॥ ৬৪॥ এবগ% স্থাপনানস্তরমাদ 

ঘবাদশাক্ষরজপঃ। ততে। মন্ত্র; প্রীমদকঙ্গালভন', তাঁত্রেব কিক্িদ্ধানং। তত্স্থজপবিশেষঃ) 
তত্রৈব ধ্যানবিশেষণ্চ । ততো হয়শীর্বদেবোক্তপুজাদি 5| ততঃ পুনর্ম হাপুজায়াং ধ্যানাদ্যা- 

বাহনাদি পঞ্চামৃতাদি্গপনং বস্বাদিলমর্পণং ততঃ প্রণামাদি চ লিখিতং। ইখং বারংবারং 
জপ-ধ্যানপূজাদিকং প্রাপ্তং। তত্রচ মাংস্যে। -তশুঃ স্থিবীকৃতসাসোত্যাদিনা স্থাপনানস্তরং 

দেবমুর্ধি, হস্তন্তাসপূর্ব্বকং ধ্যানমুক্তং, ততে। দেবত্র হাদিস স্বণনাৎ মন্ত্রাণীং চ পাঠঃ । ততো] পঞ্চা- 
মুতাদি-্পনং | ততো মমৈঃ প্রীমদঙ্জগালভনং । ভর্বিষ্যে চ।-স্থিতমাত্রং স্থবর্ণেত্যাদিনা 

স্থাপনানস্তরং ছুবগ্রণীদিক্পনং। ততো দ্বাদশাক্ষরজপঃ । ততে| বৈদিকষড় মন্ত্র: শ্রীমদঙ্গা- 

লভনং। আবাঁহনাদিনা পৃজনন্ত স্থাপশাৎ পূর্ববমেবোক্তং। কেবলমস্তে আপনবিধুমক্তানস্তরং 
ততঃ পুজাং প্রকুব্বাতেত্যা দিনা পুজানমস্কারাদিকমুক্তং। হয়শীর্ষপঞ্চরাত্রে চ।--পঞ্চগব্যেন 

তং মাপ্যেত্যাদিন! স্থাপনানস্তরং ন্নপনং সকলী করণপূর্ব্বক্কং পূজনং ধ্যানং ম্তাগজপাদি না সন্নিধী- 
করণং চোক্তং। এবং জপধ্যানপূজাদেৌ৷ পৌনঃপুন্যং ক্রিয়ালাথবং চালোচ্য পূর্নলিখিতং 

কেধাঞ্চিৎ পদ্ধতিকারাণ।ং সম্মতং পক্ষং নিরস্য পক্ষান্তরং লিধতি যত্রেতি। অথ দেবপুজা- 

নম্তরং আবরণান।ং ব্রন্ধার্দিপরিবারাণামর্চনং। তত্র চ ভবিষ্যোক্তান্থসারেণ স্থাপনানস্তরং 

প্রণদিন্গপনং। ততো! মাংন্যোক্তাহুসারেণ ধ্যানং | ততশ্চ তদ্দুয়োক্তানথসারেণ মন্ত্র্পঃ মন্তঃ 
প্রীমদগ্গালভনং চ। ততণ্চ ভবিষ্যে স্রপনবিধাস্তো ক্তাগ্ুদারেণ শ্রীহয়শীর্ষদেবোক্তানুলারেণ চ 
আবাহনাদিনা সকলীকরণাদিন। চ পুজনং। ততো মংনাহয়শীর্ষোক্তান্থমারেণ পরিবার- 

পূজনমিতে)বমপৌনঃপুন্তাং জেয়ং | ১৬৫ & এবং শ্রীমদঙ্গালভনানস্তরং পুজ। লিখিতা। তর 
চ মাৎস্যে আচার্ধ্যাদি-পুজনমুক্ত 1 ততস্ত মধুন! দেবং প্রথ:মহহনি লেপয়েদিত্যাদিনা দিনাস্তর- 

কৃতামেবোক্তং। ভবিষ্যে চ দিনাস্ত্রক ত্যমেব। হয়শীর্ষপঞ্চরাত্রেংপি পুজনং ধূপদ্বীপনৈবেস্তাদি 

সমর্পণেন বিশেষতে! বিবিচা নোক্তং, কেবলং পুজয়েদিত্যেবোক্তং, পশ্চাচ্চ সকলীকরণাঘি- 

সনিধীকরণান্তমাত্রক হ্যমুক্তং। সানিধালক্ষণোক্ত্যনস্তরং চ প্রণামারদিকমেব, ইত্যেবং বিচার্ধ্য 
মহাপুজা-শক্বোল্িখিতং পুঞ্জাবিশেষং ত্যাজন্লিব পুলিখিত পক্ষ এব পক্ষান্তরং লিখতি 

যত্বেতি। সকলীকরণম, আদিশবাং ধ্যায়েত্তং পরমাত্মানমিত্যাদিন! পঞ্চরাত্রোক্তানি ধ্যানন্তাস- 

জপসন্লিধীকরণানি চ। নু মংস্য-ভবিষ্যপুরাণয়োঃ শ্রীমদক্গালভনানস্তরং তৎ কিঞিন্নাত্তি, তত্র 

লিখতি হম্বশীর্ষোক্তমিতি। অতে। মাৎপ্যভবিষ্যোক্তমতিক্রম্য শ্রীহমশীর্ধদেবোক্তাহুসারেণ, 

কিংবা স্থাপনাস্তে গ্রতুর বর্ণাদি ন্পপন,, ধ্যান, জপ, শ্রীমৃ্ডির অঙ্গ স্পর্শ, অর্চনা ও জাবরণ পুজা 

করিবে। ১৬:। অথবা অঙম্প্শান্তে সকলীকরণ করিয়! হয়শীর্ষপঞ্চগত্রোক্ত বিধানে পরিবার 

দেবতাদগের পুজ। কর! কর্তব্য । ১৬:। | ৃ 
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অথ তত্র প্রীভগবৎসান্নিধ্যলক্ষণ।নি। 

হয়শীর্ষে।-__ 

তম্মিন্নেব মুহুর্তে তু হর্ষে। বাভম্বমেব চ॥ চক্ষুত্রমে। বিভ্রমো ঝ। গ্রাত্ণ! ব। জায়তে যদি । 

ব্যামোহঃ পরমোহে! ব| স্তনিতৎ পরমং তথা। 

অশ্রতানাং শ্রতি্ব স্যান্ গাত্রাণাং বাথ বেপথুঃ । 

বৈরাগ্যং নেত্রযে র্ব। স্যান্দর্পঃ কন্দর্প এব বা। প্রমে! বিশ্ময়ে। বাথ দিব্যে। বা শ্রয়তে ধ্বনিঃ। 

দিব/বাদিত্রঘোষে! ব| গন্ধব্বনগরসা ব। দর্শনং জায়তে কালে তন্মিন্ স্থরগণার্চিতে | 

নর! নার্্যো্থ দৃশস্তে গায়ভ্যোহপ্যথ হর্ষিতাঃ॥ নন্দিতুর্ধারবো-বাপি শ্রয়তে ছন্দসাং ধ্বনিঃ। 

দিব্যগন্ধ: রসা বাপি এক্স্যাপি ভবস্তিহি। লিগগৈরেতৈধিজানীয়াৎ তত্র সপ্নিহিতং হরিম্। 
প্রভাবৈরবিশেষেণ জলস্তীব চ দৃশ্ততে। ক্ষররস্তীব চ দৃশ্ঠেত প্রতিমা চ বিশেষতঃ । 
স্ষ,রন্লিব জনঃ কশ্চিং ক্্য়মান ইব কচিৎ। বীক্ষ্যমাণে। জন্তত্র প্রস্থ ইব লক্ষযতে। 
এতৈ স্ব শ্ক্ষণৈজেয়ন্তত্র লন্িহিতো হরিঃ। বিশেষাদথব। পশ্েচ্ছক্রচাপোপমং কচিৎ। 

ছবিং বজপ্রভাং পশ্তেৎ পদ্মরাগপ্রভা' তথা। 

সৌদামনী ?£ভাং পশ্ঠেং প্রতিমাঘাং কচিদযদি ॥ ১৬৭ ॥ 
এতৈলিঙ্ৈস্ত বোদ্ধব্যস্তত্র সন্নিহিত! হরি: | বধির! ইব কেচিন্তু মুক1 ইব তথাপরে। 
বিভ্রান্ত! ইব কেচিচ্চ জড়া ইব তথাপরে। ধাবস্ত ইব কেচিত্তু পন্তস্ত ইব চাঁপরে। 
ৃত্যন্ত ইব চাপ্যন্তে মত! ইব হথা ষর্দি। চিত্রস্থ। ইব কেচিত্ত, বিবশা ইব কেচন। 

ভবস্তি তত্র চোন্ত্তাঃ প্রমত্ত। ইব চাপরে। কিঙ্গরেতৈস্থ বোদ্ধবান্তত্র সগিহিতো হরিং ॥ ৬০। 

এ*ং সর্বত্র প্রায়! ব/বহর্তবামিতি ভাবঃ, মাৎস্যে শ্রীরুদ্রস্য প্রতিষ্টা গরাধান্তাৎ, ভবিষ্যে 
সংক্ষেপোক্তেরিতি দিকৃ। এতঙচ্চাগ্রে স্বয়মে বংক্তং লেখ্যং| ততঃ সন্গিধীকরণানস্তরমেৰ 

পরিবারাণামচ্চনমিতি সমানমেৰ ॥ ১৬৬॥ ৪০ 

অভয়ং ভয়াভাব:। চক্ষুষে| ভ্রমঃ অন্যপ্রিকনন্যদর্শনং | বিভ্রমো ভ্রান্তিবিশেষঃ| ব্যামোহো 

মৌট্যবিশেষঃ। পরমোহো। মৃচ্ছ1। নেত্রয়োর্করাগযং বৈবণ্যদর্শনে নির্কেদে! বা। তশ্মিন্ 
কালে স্বাপনসময়ে । একন্যৈব ড্রবাস্য দিবা! বহবে। গন্ধ। রম। বা ভবন্তি যদি ॥ ১৬৭॥ তত্র 

প্রাসাদে তন্তাং বা গ্রাতিমায়াং । অন্যৎ স্থগমৎ ॥ *৬৮ ॥ ও 

অনন্তর ভগবানের সানিধ্য-লক্ষণ সমূহ বিবৃত হইতেছে। হয়শীর্ষপঞ্চরাত্রে লিখিত আছে, 

তৎ কালে হর্য, অভয়, চক্ষুর ভ্রান্তি, বিভ্রম, ত্রাস ব্যামোহ ( মুঢ়তা ), মুচ্ছা, মেঘগঞ্জন, অশ্রুত 
শ্রবণ, দেহকম্প, নেত্রযুগলের €বব্ণ্য, দেবত| ভিন্ন অন্ত বস্ক দর্শনে অনিচ্ছা, দর্প, কাম, 
অভীব বিল্বয়। দিব্যধবনি, দিব; * বাস্ঘশব্া, গন্র্বনগর দর্শন, স্কাপনকালে সংগীত- 

পরায়ণ পুরুষ বা আনন্দিত রমণীদর্শন, মনোহর তুর্ধযধ্বনি, ছন্দোগীতি শ্রবণ, একবন্্বর 
নানারূপ গন্ধ ও রসবোধ, এই সমস্ত লক্ষণ দৃষ্ট হইলে বুঝিনে যে, শ্রীহরির সান্নিধ্য 
কই্য়াছে। যদি প্রতিমার প্রভ। সবিশেষ প্রদীপ্ত। হয়, প্রতিমা বিশেষরূপে ক্ষপ্তিঘতী 
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আচার্যযাদি-সম্মাননষ্। 

সম্মানয়েদথাচাধ্যং শক্তা! বন্ত্রাদিন। ততঃ । মুর্িপাংশ্চাপরান্ বিএান্ বৈফবাংশ্চাপরানপি ॥১৬৯॥ 

মাংসে | 

স্বাপিতে তু ততে। দেবে যজম!নঃ সমুর্তিপম্। আচার্ষাং পৃজযেস্তক্তয। বস্ত্রালগ্কারভূষনৈঃ | 

দীনান্ধরূপণাংস্তদ্দেখ চান্তে সমুপস্থিত1ঃ ॥ ১৭৭ ॥ 

ভবিষ্যে ।-- 

ততঃ সংপৃলয়েন্তক্ত)। স্থাপকং বিধিবরূপ । ভূমিদানাদিভিদ্ানৈর্গোদানৈশ্চ মহীপতে। 

যথা স তৃষা'তে রাজংস্তথা কাধ্যং প্রধত্বতঃ। যথাশক্ঞ্যন্থপারেণ পৃজ্যাশ্চাপি ছিজাতয়ঃ। 

দীনাদ্ধুপণানাঞ্চ পুজ। কাঁধ্য। প্রযত্রতঃ। গণাংশ্চ নর্ভকাংশ্চৈব যথাশক্তি প্রপূজয়েৎ ॥১৭১ 

ইয়শীর্ষে । 

মণ্ডলে কমলে বাপি স্তাপরিত্ব। গুরুং যজেং। প্রিরপ্র্ৈ: ক্ষমাপোনং বিষুণবদপৃজয়েদ্বুধ: | 

পাদয়োঃ প্রণিপত্যাথ দক্ষিণাঞ্চ নিধেদয়েৎ। আচাধ্যদক্ষিণী: দগ্ান্গগরং গ্রামমেব চ। 

স্বর্ণ রজতং বন্্ং গাঞ্চব সমলম্কৃভাম্। দক্ষিণাং বিধিবদ্দত্বা দগ্যাদাভরণাদদিকম্ | 

আচার দক্ষিণা প্রদপাদ্্রদ্ধদ ক্ষণাম্। মূর্বিপান্ পুজয়েং পশ্চাদেগাবস্থাভরণৈত্বিজ | 

_ শক্তা। ন্বশক্কয্সারেণ যথাবিভবমিস্যর্থঃ। অপরান্ দীনাদ্ধাধীনপি লগি তক্জাগতান্॥ ১৬৯॥ 

দীন দরিদ্রাঃ, কৃপণ। বাঁগাদি-ছুঃখিতাঃ | যে চান্তেহস্তাজাদয়ত্তানশি ॥ ১৭০ ॥ ভবিষ্যে চ 

সর্বান্তে প্রোক্তমপণ চার্ধ্যাদিসম্মীননং যথাপ্রসঙ্গমত্রেব লিখতি তত ইতি আ্রিভিঃ ॥ ১৭১ ॥ 

দেখা যায়, কোন ব্যক্তিকে ্দ্তিশীল, বিবি বা আনন্দিতের গাঁ বোধ ভয়, 

তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে, হরি সগ্নিহিত হইয়াছেন) গ্রতিমাতে ইন্ত্রধনুবৎ 

শোভা, বজ্তরপ্রা, পদ্মরাগবং কান্তি অথবা বিছাাৎ্প্রভ। দৃ্ট হইন্সেও ভানিবে যে, 

প্রীহর তথায় সরিহিত হইয়াছেন। তংৎকালে কোন ব্যক্তিকে বধির, কাহাকেও মুক্ত, 

কোন ব্যক্তিকে বিভ্রান্ত কাহাকেও জড়, অণব। ধাবমান, পঠিত, নৃত্যপরায়ণ, মত্ত, 

চিজ্জাপিতবৎ সংস্থিত, অথব! উন্মত্ত বা কাহাকেও প্রমন্ত দৃষ্ট হইলে বুঝিতে হইবে ষে, শ্রীহরি 

তথায় সন্গিহিত হুইয়াছেন। ১৬৮। 

অনস্তর আচার্ধ্যাদির সম্মমনন|।--তৎপরে নিজ সাধ্য অনুসারে আচার্ধাদেবকে বসনাদি ছারা 

সম্মানিত করিয়া মুর্তিরক্ষক, ব্রাহ্মণ, বৈষ্ণব ও দীনান্ধ“দগের সম্মানন। করিতে হয় ।১৬৯। মংস্য 

পুরাণে লিখিত আছে, প্রতিমাস্থাপন হুসম্পন্ন হইলে যঙ্জমান ভক্তিমান্ হইয়া! আচার্ধাকে ও 

মুত্তিরক্ষকগণকে বদন ভূষণাদি দ্বারা অর্চনা! করিবেন এবং সেই স্থানে দীন, ছুঃখী ও অদ্ধাদি 

যে কেহ আগমন করে, সকলেরই সম্মাননা করা কর্তব্য। ১৭০। ভবিষ্যপুরাণে লিখিত আঁছে; 

হে বাজন্! তৎপরে তৃম্যাদি ও গে। দান দ্বারা যথাবিধানে স্থাপকের অর্চন! করিতে হয়। হে 

বৃপ ! স্থাপকের প্রীতিবিধানে সত্ব হওয়৷ উচিত। তদনস্তর শক্তি অনুসারে সধত্বে পুঁজনীয় 

্রাঙ্মণগণের, দীনাদ্ধরুপণদ্দিগের ও নর্ণকবর্গের অর্চনা করিবে । ৭১ হয়নর্বপঞ্চরাতে লিখিত 



১৯শ বিলাসঃ। ] ীত্রীহরিভক্তিবিলাসঃ। ১২৪৭ 

সর্বাংস্ত পৃজয়েত্বত্র বৈষ্ণবানাগতান্ ছ্িজান্। 

ভোজ য়েদ্ব্রাহ্মণান্ ভক্ত্য। অত্যাদরমতক্দ্রিতঃ ॥ ১৭২ ॥ 
কি । _যজ্ঞঃ স্থপুষ্ষলঃ সর্ব: কর্তবো! ধশ্মলিগ্য়া । মগ্রহীনো। শুরুং হস্তাদ্রাই্রমন্তেন বর্জিত; | 

ধর্মঞ্চ যজমানঞ্চ হগ্তাদ্ঘক্ষিণয়। বিন। ॥ ইতি ॥ ১৭৩ 

অথবা স্থাপনাং পশ্চান্ধ্যানাগ্ঠাবাহনাদ্দি চ। পঞ্চাম্বতাদিন। ব্বণাদিনাগ্ম্রপনং ততঃ । 

_ব্ন্বাদিদানৈর্বরধিবৎ পুজামন্ত্রজপা'দকম্। নতি: প্রদক্ষিণ। যাচএ। গ্ব্বাদ্যচ্চেতায়ং ক্রমঃ ॥১৭১। 

মগ্ডলে সর্ধবতোভদ্রাদৌ। যদ্যপি যাগোপযোগি দ্রব্যাণি সর্বাণাশ্মৈ নিবেদরেদিত্যাদিনা৷ দানা- 

নন্তরমেবাশেষ-যাগাপকরণপ্রব্যার্পণমপি ই্রহয়শীধদেবেন প্রসঙ্গাদে কত্রৈবোক্তং, তথাপি ৩ 

পৃথক্কৃত্য মান্যোক্তীনুনারেখ পুনরাচার্ধাসংমাননেহগ্রে লেখ্যং, চতুর্থী-কর্মাদিশেষক তা- 
সমান্িপদেন যাগন্্রবাসামগ্র্যাঃ সিদ্ধেঃ । টৈষ্ঃবান্ বিপ্রান্ সংপৃজরেৎ অনা“ ব্রাঙ্মণান্। তদ- 
নস্তরমেব তান্ ভোজ্ফ্নেদিত্যর্থঃ ।১৭২। দক্ষিণাদিকং চাবস্ঠমেব দেয়মি গ্যাহ যজ্ঞ ইতি সাদ্ধেন। 

সর্ব যক্তঃ সুপুঞ্চলঃ সম্পূর্ণ এব কর্তবাঃ, অন্তথা চ পরমানর্থ এবেত্যাহ মন্ত্রেতি ॥ -৬ ॥ এবং 

লিখিতস্তান্ত প্রতিষ্ঠাবিধিক্রমন্ত পূর্ববলিখিতনি ত্যপুজাবিধিক্রমেণ বিরোধমাশঙ্ক পূর্ববস্থচিত ক্রমে 

পক্ষান্তরং লিখতি অথবেতি আদিশবৈরহীতানি ূ্্বলিখিতাহথসারেণোন্সেয়ানি | এবং ক্রম- 

লিখনেন বিধিরপি দর্শিত এব। ততশ্চ পুর্বলিখিতে দ্বিতীয়পক্ষে পরিত্যক্তমপি পূজনং প্রানা- 
দাস্তঃ পিণ্ডিকোপরিস্থাপনরূপে মুখাকত্যে অন্মিন্নপগ্তমেবাপেক্ষ্যমিতি তদত্র লিখিতমিতি জ্ঞেয়ং । 

এতচ্চাখিলং পূর্বলিখিতমাৎস্য।দি-বচনার্থ-বিচারেণ প্রায়ঃ পর্য্যবদ্যতোব। যত্র চবিরুধ্যেত তত্র 

চ গ্রস্থাত্তরেণ সহৈকবাকাতার্থং বচনপৌর্ববাপর্ব্যাদি-বিচারেণাভিজ্জেবিরোধঃ পরিহরণীয় এব। 
সর্ঝ ত্রৈব তথাত্বাদিতি দিকৃ॥ ১৭৪ ॥ |] 

ভে পপ শপ সি 00১00, পরা 0 ০ পর ++ রজার এ ঞ্্্্স্  » 

আছে, স্থধী ব্যক্তি স্বতোভত্রাদি মগুলে কিংবা পল্মোপরি স্থাপন পূর্বক গুরুদেবের প্জা করিয়া 
-“প্চিয়প্রশ্ন ঘবারা তীহাকে প্রীত করিবেন । তাহাকে বিষ্ণবৎ জানে পুজা! করাই কর্তব্য এবং 
তীয় পদযুগলে নমস্কার করিয়া! দক্ষিণ! প্রদান করিতে হয় । আচার্ধাকে দক্ষিণান্বরূপে গ্রাম, 

কাঞ্চন, রৌপ্য,বসন ও বিভূষিতা ধেন্ু দান করিয়া অলঙ্গা রাদিও প্রদান করিতে হয়। আচার্ধ্যকে 

যাহা দক্ষিণা দেওয়! যায় ব্রদ্মদক্ষিণ। তদর্ধ প্রদান করা কর্তব্য ॥ হে বিপ্র! তদনভ্তর গো, 

বসন ও বিভূষণ ঘারা মৃষ্বিরক্ষকদিগের অচ্চনা করিবে । পরে তথায় উপস্থিত বৈধবদ্ধিজাতি- 

বর্গেরও অর্চনা! করিতে হয় এবং ভক্তিমান্ হইয়া সাদরে ্বিজাতিগণকে ভোজন করাইবে।১৭১। 
আরও লিখিত আছে, ধশ্মলাভার্থ বিধানে যজ্ঞ সম্পূর্ণ করাই বিধেষ। মস্ত্ররহিত যজ্স গুরুদেবের 
বিনাশসাধন করেন; আর অন্তদ্রব্য বিবঙ্গিত হইলে রাঙ্গা ধ্বংস হ্ইয়। যান এবং 

ধজ্ঞ দক্ষিপাহীন হইলে ধর্্নাশ ও যজমান বিনাশ প্রাপ্ত হয়। ১৭৩। কিংবা স্থাপনান্তে 

ধ্যানাদি, আবাহনাদি, পঞ্চাম্ৃতাদি ও স্থবর্ণাদি ছার! নাপন, বসনাদি ঘ্বারা বিধানে অর্চনা, 

মন্জপাদি, প্রণাম, দক্ষিণ, গ্রার্থন! ও গরু প্রভৃতির পৃজ! এইপ্রকার ক্রম অনুসারে নকল 
কাঁধ করিবে। ১৭৪। 

শত ৭ শপ পপ এ 



১২৪৮ স্ীত্রীহরিভক্তিবিলাসঃ | [১৯শ বিলাদঃ। 
অথ ঞমৃত্তিস্থিরতাপাদনম্। : 

মুর্তিং ন চালয়েজ্জাতু যত্বাৎ স্স্থিরতাং নয়েং। তং প্রচলিতাগাঞ্চ কুর্্যাৎ স্বম্তারনাদিকম্ ॥ 
তথা চ মাংসো ।--. 

স্থিরং ন চালয়েদ্দেবমস্যথা পাপভাগ, ভবেং | পুজয়েৎ নিকতাভিশ্চ নিশ্ছি্রৎ সর্ববতো! ভবেৎ। 

লোকপালস্য দিগ ভাগে যন্ত সঞ্চলতে বিভু;। তস্য লোকপতেঃ শাস্তির্দে়াশ্চেমাশ্চ দক্ষিণা: । 

ইন্জায় বারণং দদ্যাৎ কাঞ্চনং বাল্পবিত্ববান। অগ্নে. হবর্ণং মেষঞ্চ যমস্ত মহিষং তথা । 
অজং সকাঞ্চনং দগ্চান্সিখতিং রাক্ষনং প্রতি । বরুণং প্রতি মুক্তানি সশ্ুক্তীনি প্রদাপয়েং। 

রীতিকাং বায়বে দদ্যাদ্ বস্্যুগেন সংযুতাম্। সোঁমায় ধেনুরদ(তবা। রাজতত্ত বুষঃ শিবে। 

য্থাং যম্যান্ত চলতে শাস্তিঃ স্যাত্তত্র তত্র তু। অন্যথা তু ভবেদেঘারং ভয়ং কুলবিশানম্। 

অচলং কারয়েতৃম্মাৎ দিকতাভিঃ স্থরেশ্বরম্ ॥ 

ভবিষ্ে ।-. 

স্থিরং ন চাপয়েদ্দেবং কদাচিদপে পিগতঃ | হন্যাধিচালিতে ইজ্ঞা ন।ত্তম্মাতং ন বিচাগয়েৎ। 

যাংযাং দিশং চলেদোবন্তাং তাং শান্তস্ত কারয়েখ। অন্তথা তু ভবেদেঘারং ভয়ং কুলবিনাশনম্। 

ধথা ন চলতে দেবন্তথা বরীত পিগ্ডিকাম্। লীতরমেৰ তু কর্তব্যং ন বিলম্বে কদাচন। 

গ্রতিম।ং সুস্থিরাং কুর্্যাৎ নোর্ডদৃষ্টিং কদাচন ॥ 
অথ দিনাম্তরে।ংসবঃ। 

রাত গীতাদিকং দিকং কুর্বন্ দিবসে চ মহাষ্চনমূ। মহোৎসবেনাহরেকং শক্ত বা কতিচিন্নয়েৎ ॥ 

_. সুর্তিমিত্যাদি ততঃ পরিমিত্যন্তৎ স্থগমযেৰ ॥ চির 
প্রাগ বদিতি প্পম গুপে লিধি তন্গানবিধ্যন্ছলারেণ ইত্যর্থ:। তথ! হি:--গীতবাদ্যাদিমহোৎসবে 

অনস্তর শ্রীমুর্তির স্থিরতা-প্রতিপানন নন বিবৃত্ত হইতেছে ।__দেবমূর্তি চালনা! করিতে নাই, 

সযত্বে উহার স্থিরতা নিষ্পাদন করিতে হয়॥ যদি গ্রতিম। গ্রচালিত হয়, তাহ! হইলে স্বস্ত্যয়ন 
প্রভৃতির অনুষ্ঠান করিবে । মংস্যপুরাণে লিখিত আছে, স্থির-গ্রতিম! চালিত কর! অবর্তব্য; 

মুধি চালনা। করিলে পাতকী হইতে হয়। িকতা! হ্বারা পৃ করিলে সর্ব! দোষরহিত হয়। 
যে লোকপালের অধিঠিত দিকে প্রতু সঞ্চালিত হন, সেই কোঁকপতির উদ্দেশে শাস্তিবিধান ও 
( বক্ষ্যমাপরূপ ) দক্ষিণ। প্রদান করিবে। দেবেন্দ্রকে হস্তী দান করা কর্ঠব্য, কিস্তু স্বপ্পবিতশালী 

ব্যক্তি স্বর্ণ দান করিবেন। অগ্নিকে কাঞ্চন ও যেষ, ষমকে মহিষ, নিখরতিনামা! রাক্ষদকে 

বর্ণ ও ছাগ, বরুণকে শুক্তি ও মুদ্রা, বায়ুকে বসনঘ্য়সমন্থিত পিশ্ুল, সোমকে গাভী এবং 
ঈশানকে রৌপ্যময় বৃষ প্রধান করিবে। যেষে দিকে প্রভু চালিত হন, এইরূপ করিলে 

সেই সেই দিকের শাস্তিবিধান হয়; ইহার বিপরীত হইলে ভীষণ ভীতি ও কুলনাশ হইয়া 
থাকে । সুতরাং বালুক। দ্বারা দেবদেবকে অচল করা! কর্তব্য । ভবিধ্যপুরাণে লিখিত আছে, 
স্থিরমুর্তিকে পিণ্ডিক! হইতে চালিত করিতে নাই । অজ্ঞানবশে চালন করিলে সেই মূর্তি 
চালনকর্ডার বিনাশ সাধন করেন ; সুতরাং মূর্তিকে চালনা কর! অকর্তব্য। যে যে দিকে 

০ 
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ভবিষ্বে ।-- 

ত্রিরাত্রং সধরাত্রং বা দশরাত্রমথাঁপি ব। পুণ্যাহজয়ঘো ষৈশ্চ কুর্ধ্যান্দেব-মহোৎসবমৰ 

কিঞ্চ।__ 

রাত্রৌ৷ মহোৎসবং কুর্ধ্যাৎ শহ্খভের্্যাদি-নিম্বনৈঃ। একরাত্রঃ ত্রিরাত্রং বা সপ্তরাহম্থাপি বা। 

তন্মািফুঃ নদায়াতি ইত্যেষ। ফলসংগ্রদা ॥ 
মাৎস্তে | 

রাত দিনে চ গীতাগ্ঘৈঃ পুণা(হুজয়মঙ্গলৈঃ| তরি পঞ্চ সপ্ত দশ বা দিনানি ম্যান্মহোত্জীবঃ , 
অথ তত্র কৃত্যবিশেষেণ ফলবিশেষঃ | 

মাংস্তে। -ততস্ত মধুনা দেবং প্রথমেহহনি মপয়েং। 

হরিদ্রয়াথ সিদ্ধারৈর্ধিতীয়েহহনি তত্বন্তঃ। 

চন্দনেন যবৈস্তদ্বং তৃতীয়েইহনি লেপয়েৎ। মনঃশিলাপ্রিয়্কুভ্যাং চত্র্থেহহনি লেপস্নেহ। 

সৌভাগাং শুভদং যন্মাং লেপনং ব্যাধিনাশনম্। মন:-গ্রীতি করং ন.ণামেতদ্বেদবিদো “ব-£. 
কুষ্ণাজিনং তিলাংস্থদ্বৎ পঞ্চমেইহ্ছি নিবেদমেৎ। *ষ্ঠে তু সম্বতং দগ্যাচ্চন্দনং পদ্মকেশরম্। 

রোচনাং নাগপুষ্পঞ্চ সপ্তমেহহনি দাপয়েৎ। যত্র সদ্যো৯ধিবাসশ্চ তত্র সর্ব্বং নিবেদয়েছ ॥ 

ভবিষ্যে ।-- 

মধৃবাতেতি মধুন। মভাঙ্গং প্রগমেহহনি। পুণাদং সর্দরোগাণাং সর্ববনাশায় তত প্রো: 

হরিদ্রাসর্ধপৈশ্চৈব দ্বিতীঘ্বেইহনি লেপয়েৎ। পিত্বরোগভয়ঞচেব ন ভবেত্তু কদাচন। 
তগু,লেন যবৈশ্চৈব তৃতীয়েহহনি লেপয়েং। শিরোর্ভিমক্ষিরোগঞ্চ  করপূল্ নামে 

বন্দী ্াদিমুত্তি কাদিভিরুত্ধভাীতি মঞ্ত্েণে দেবং বিলিপ্য পঞ্চগব্যাদিনা « তম্মন্বেণ স্বাপায়হ' 

মূর্তি চালন! করা যাঁয়, সেই সেই দিকের শান্তিবিধান করিতে হয়, নচেৎ ভীষণ ভন্ন 9. 

বংশনাশ ঘটে । যাহাতে মুর্তি চালিত ন৷ হয়, সেই ভাবে পিশ্তিকা-বন্ধন আশ কর্₹-/ 

তথিষয়ে কদাচ খিলম্ব করিবে না। প্রতিমা যাহাতে স্ুস্থির হয়, তাহা করিবে এবং প্রতিমাকে 

উর্ছদৃষ্টি করিবে ন1। 
অতঃপর দিনাস্তরের উত্সব । -রজনীযোগে গীতাদি করিয়! দিণাভাগে মহাপুর্গা সম্পাদন 

পূর্বক শক্তযন্ছনারে এক দিন বা কতিপয় দিন মহোৎসব করিতে হয়। ভবিষ্যপুরাণে লিখিত 

আছে, পুণ্যাং ও জয়ধ্বনি সহকারে দেবমহোংসব সম্পাদন পূর্বক ত্রিরাত্র, সপ্ধরাত্র কিংবা 
দ্শরাত অতিবাহিত করিবে। আরও লিখিত আছে, শঙ্খ, ভেরী প্রভৃতির ধ্বনি ছারা 

যামিনীষোগে মহোৎসব সম্পাদন করা কর্তব্য। এইক্সপে একরাত্র, ভ্রিরাত ব। সপ্তরাত্র 
মহোংসব করিবে। এইন্প করিলে হরি নিরস্তর তথায় উপস্থিত থাকেন। এইরপ ক্রিয়াই 

ফরদারী। মৎস্তপুরাণে লিখিত আছে, নিশাভাগে ও দিবাভাগে গীতার্দ ও পুণ্যাহজয়াদি 

ম্ধণ শব সহকারে তিন দিন, সপ্তাহ ব1 দশাহ মহোৎসব সম্পাদন করিবে। 

অনন্তর তৎকালে কৃত্যবিশেষ দারা! যে ফলবিশেষের উৎপত্তি হয়, তাহাই বিবৃশ্ত হইতেছে । 

১৫৭ ও 
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মনঃশিলাং প্রিয়ঙগ,ঞ চতুর্থেতহনি লেপয়ে। মৌভাগাং যেন সততং যজমানন্ত বর্ধতে। 
কুষ্াজিনং তিলাংশ্চৈব পঞ্চমেহহনি দাপয়েং : পিতরস্তপ্ত তৃপান্তি যাবজ্জীবং স্থখগ্রদাঃ। 

হুরভিং চন্দনধৈব সত্বতং পদ্মকেশরমূ। যষ্টেইনি চ দাতব্যং শক্রদৌধবিনাশনম্। 
রোচনাং নাগপুষ্পঞ্চ সপ্তমেহহনি দাপয়েং | ক্ষেমং গো-বনলং চাপি ধনধান্যং বিবর্ধতে ! 

এবং সপ্তাহম্ভাঙ্গং কাপিলেন দ্বতেন হু ! দদ্যাদ্বিভবতঃ শক্তা। যদিচ্ছেচ্ছিমুমাতনঃ| 

দ্বীপ! দ্ব্চেন দাতব্যাশ্ত্বার “্ প্রদক্ষিণাঃ । মঞ্তাং মন্বপক্তাণ্চ বিভবেন ততঃ পরম্ ॥ 

অথ চতুরথাকর্ম। 

চতুর্থে চ দিনে প্রাপ্তে চতুর্থাকণ্থ কারয়ন। 
অঘণং সমর্পয দেবেশং প্রা্ধৎ স্পনমাঁচরে ॥ ১৭৫ ॥ 

পুনশ্চ দত্বাষাঙ্গার্ঘাং গোময়স্বস্তিকাদিভিঃ॥ দেবং নীরাজ্য গন্ধান্তিদর্দ্যাদাচমনং বুধঃ ॥ ১৭৬) 

ঘথাশক্তি সম্পাদিতৈিক্ষিপতাষটমু্বিকৌবদীব্রীহিকৈ: কণণৈস্্বননত্ণ ন্নাপয়েদিতি।১৭৫॥গোময়-. 
কত: সবস্তিকাদিভির্দবং নীরাঙ্জ্য। আদিশফেন গোম"ক ত-পন্মকাদিসপ্-পঞ্চবর্ণ দনাদি চ। 

- _ মংস্তাপুরাণে লিখিত 'আছে, প্রথম দিনে মধু দ্বর| দে বণুপ্তি লেপন করিতে হয়। তৎপরে 

ছিতীয় দিনে হরিদ্রা ? সিদ্ধার্থ, তৃতীয় "নে চন্দন ও যব এবং চতুর্থাহে মনঃশিলা ও প্রিয়ঙ্ 
নামক স্গন্ধদ্রব্য লেপন করিবে | বেদবিদ্গণ বলিয়।ছেন যে, 'এইরূণে দেবতাঙ্ক বিলেপন 

করিলে সৌভাগ্য, কল্যাণ ও মনঃ প্রীতি জন্মে এবং ব্যাধি বিনাশ প্রাপ্ত হয়। এইপ্রার 

গঞ্চম দিনে কঞ্চার্জিন ও তিল, ষষ্ঠাহে ঘ্বত চন্দন ও পন্মকেশর এবং সপ্তম দিনে রোচনা ৪ 

নাগকুস্থুম দিবে । সদাঃ অধিবাদদিনে উক্ত সমস্ত দ্রব্যই প্রদান করিতে হয়। ভবিষ্যপুরাণে 

লিখিত আছে, প্রথমদিনে “মধুবাত।”? মন্ত্রে মধু দ্বার| অভন্গ কর] বিধেয়) এই পুণ্যপ্রণ 
ও র্বরোগনাশন বলিয়] কীর্তিত। দ্গিতীরদিনে হরিদ্র। ও সর্প বিলেপন করিবে; তাহ! 

হইলে কদাচ পিত্বজ্রনিত রোগের আশঙ্কা থাকিবে না। তৃতীয়দিনে তগুল বা যবচুর্ণবিলেপন 
করিতে হয়; এইরূপ করিলে শিরঃপীড়া, চক্ষ,রোগ ও কর্ণশূল ধ্বংস প্রা হয়। চতুর্থদিনে 
মনঃশিলা ও প্রি্ঙ্গ, একত্র করিয়া তন্বার। বিনেপন করিবে? এইরূপ করিপে যঞ্মান সৌাগ্য- 
শালী হন। পঞ্চমদিনে কষ্ণাজিন ও তিল প্রদান করিবে, তাহা! হইলে পিতৃগণ আজীবন 

তৃপ্ত থাকিয়। হুখবিধান করেন | যষ্ঠদিনে হথগন্ধচন্দন ও পন্মকেশর অর্পন করিলে অরিকৃত 

দোষের নিবারণ হয় । সপ্তমদিনে রোচন। ও নাগকুক্থম অর্পণ করিলে মঙগ্গললাভ ও বছ গোলাভ 

হইয়া থাকে এবং ধনধান্য বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। ধিনি ভটকামন। করেন, তিনি বিভব ও শি 
অনুসারে সপ্তাহ কপিণাঘৃত দ্বারা মু্ধিকে মভ্যঙ্গ করিবেন। সম্পত্তি থাকলে তংপরে সধাহ 

যাব সমন্ত্ক প্রত্যহ চারিট দ্বতদীপ প্রদান ও প্রদক্ষিণ করিবে। | 

অনন্তর চতুর্ধীকর্শ।--চতুর্থ দিবসে চতুর্থীকর্শ সম্পাদন করিবে। গ্রতুকে ত্য  দ 

পূর্ব স্নান করাইতে হয়। ১৭৫। স্থধী ব্যক্তি পুনরায় মষ্টা্গার্ঘ) প্রদান পূর্বক গোময়কৃত 
্বস্তিক, পদ্মক প্রভৃতি ঘার। প্রভুর আরাজিক করিয়া, গঞ্ধোদক বারা! আচমনীয় প্রদান 
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ততো বন্ধযুগং দত্বা দিব্যং দত্বালেপনম্। পুম্পা'দি ধূপদীপাদি ততন্মন্ত্েণ চার্পয়ে। 
ইথং সংপুজ্য বিধিবদ্দগুবত্বং পণম্য চ। বিজ্ঞাপয়ন্ মুগক্ত্য। তততৎ পদ্যং প্রকীর্তয়েখ। 

মান্তে ।- 

চতুর্ধেহহি মহান্গানং চতুর্থীকম্ধব কারয়েং। দক্ষিণ! চ পুনস্তদ্দেয়া! তত্রাপি শক্তিতঃ ॥ ১০৭৪ 

কিঞ্চ।-_ 

স্বন্তিকং পন্মকং শঙ্খমৃৎপলং কমলং তণা। শ্রীবংসং দর্পণং ততর়ন্দযবর্তমথাষ্টকম্ ॥ ১৭৮ ॥ 
এতানি গোময়ৈ: কুধ্যান্মদ। ব। শুভয়। ততঃ । পঞ্চবর্ণৌদনং তং পঞ্চবর্ণরজন্তথা। 

দর্ববা কুষ্ণতিলং তত্বন্নীরাজনবিধির্তঃ॥ এবং নীরাজনং কৃত্ব! দ্যা ীচমনৎ বুধঃ। 
মন্দাকিন্যাস্ব যদ্ধারি সর্বপাপহরং শুভম্ ॥ ১৭৯ ॥ 

ততো৷ বন্ধযুগং দদ্যানন্ত্রণোনেন যত *:। দেবস্থত্রপমাথুক্তে যজমানসমন্বিতে। 
র্বববর্ণৈঃ শুভে দেব বাসদী নপনির্ষিতে। ততণ্চ চন্দনৎ দদ্যাৎ সমং কর্ূরকুষ্কুমৈঃ। 
ইমমুচ্চারয়ে্বন্বং দর্ভপাণি; প্রযত্্তঃ । শরীরন্তে ন জানামি চেষ্টাং নৈব চ নৈব চ' 

ময়া নিবেদিতান্ গন্ধান্ প্রতিগৃহ বিলিপ্যতাম্ ॥ 

কিঞ্চ|__ ১ 
চত্বারিংশতততো দীপান্ দদ্যাচ্চৈব প্রদক্ষিনান্। ত্বং স্র্ষ্চন্দ্রজ্যোতীংযি বিছ্যুনঘিস্তথৈব চ। 

তমেব সর্বজ্যোতীংষি দীপোহয়ং গ্রতিগৃহতাম্ ॥ ১৮০ ॥ 
এছ্চাগ্রে বিশেষতো। বাক্তং ভাবি ॥ ১৭১॥ ॥ তততনেণ বহা্রপনমগ্ত্রেণ। স ঢাগ্রে ব্যজো 
ভাবী। তত্তৎ পূর্বলিখিশং সথক্কতং দু্কতং বাগীত্যাদি প্রকীর্ঘয়েং, ভক্তা বন্ধাঞজলিঃ সন্ 
পঠেৎ॥ ১৭৭॥ চতুর্থীকর্্ণি মাতন্োক্ত: স্নপনবিধিং পূর্ববপিখিতত্বাতোহন্যং বিশেষমেব 
লিখতি স্বস্তিকমিত্যার্দিন! ॥ ১৭৮ ॥ নীরাক্জনবি ধর্মত ইতি গেময়েন মৃধা ব| বিরচিতৈঃ স্বস্তি- 
কারিভিস্তথা পঞ্চবর্ণো দনৈঃ পঞ্চবরণত গ,লচূর্ণাদিভি্ দেবং নীরা য়েদিতার্থ; ॥“৭৯॥ মন ্ রমেবাহ 
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করিবেন। ,৭৬। তৎপরে দুইখানি বস্ত্র ও দিব্য অন্থলেপন প্রদান ূর্র্বক যথাযথ মন্ত্র 
কুহ্থম প্রতৃতি ও ধুপদীপ!দি সমর্পণ করিবে । এইরূপ বিধানে অর্চনা ও দগ্ুবৎ নমস্কার 
করিয়া! ভক্তিসহকারে পুনঃ পুনঃ বিজ্ঞাপন পূর্বক ( পূর্বলিখিত ) তৎ পদ্য (স্থৃকৃতং 

ছুক্ক তং বাপি) ইত্যার্দি পাঠ করিবে। মংস্তপুরাণে লিখিত আছে, চতুর্থদিনে মহান্নান ও 
চতুর্থাকণ্্ম সম্পাদন এবং শক্যনুদারে দক্ষিন। প্রদান করিবে। ১৭৭। আরও লিখিত আছে, 
গৌময় বা! বিশুদ্ধ সৃত্তিক! দ্বার! নির্শিত স্বন্তিক, পদ্মক, শঙ্খ, উৎপল, কমল, শ্রীবৎস, দর্পণ, 
অষ্ট নন্দ্যাবর্ত এবং পঞ্চবর্ণ ওদন ( পঞ্চ শন্য) পঞ্চবর্ণ গুগুকা, দর্্বা ও কৃষ্ণতিল এই সকল 
বস্তু ঘারাই নীরাঞ্জন কর। বিধিবোধিত। স্থধী ব্যক্তি এইরূপে আরাত্রিক করিয়া সর্বপাঁপ- 
নাঁশন পবিভ্র গঙ্গাজল দ্বারা আচমন প্রদান করিবেন । ১৭৮--১৭৪৯। তংপরে «এই বন্য 
দেবন্সংযু্, যঙ্মানসমন্থিত (যন্তমান কর্তৃক অর্পিত ), সর্বর্ণাবশি্, কল্যাপময় ও নৃতন* 
এই মে সবত্্ে হুইখানি ।স্থ প্রদান করিবে। তঙ্ইীপরে সবগূরর, কুম্মান্থিত চন্দন প্রদান পূর্বক 
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অথা বভৃথন্নানম্। 

: হুয়শীর্যে | 

অতঃগরং প্রবন্ধ্য।মি দেবস্তাবভৃথং তব। শোধয়েদেগাময়ৈর্বিপ্র যাগন্থানং তু সর্ব ৫:॥ 

সন্ক। গন্ধোদকেনাথ পঞ্জগব্োন শোধয়েৎ। বিকিরৈঃ শৌধয়েডূমিং বিতানেন বিভূষয়েৎ॥ 

পুশ্পদা মৈরধস্চোর্ধং গা তশ্চাপি শোভয়েৎ। জুন্ুয়াদৈষণবে বছে৷ শতমষ্টোত্তরং শতম্। 

বষ্চোন্থ'কেতি মন্ত্রেণ মমিধোহষ্টশতং তথা । দিবামালিখ্য বিধিন| একাশীতিপদং বুধঃ। 

বৈষ্ণবং কলসং মধ্যে আজিপ্রেঠি নিবেশগনেখ। একাশীতিপন্দে কৃস্তান্ শ্রন্থক্তেন নিবেশয়েৎ। 

শন দেবীতি যন্তণ কনণানভিমন্ত্রয়ং | কলনে বিন্যলেং পঞ্চগবাং নগ্থৈবিশেষতঃ ॥ :৮১। 

ফলং পুপং ন্যসেত্তব ভ্বাবিতৎ কদলীজলম্। মন্তুমীত ঘয়ং চৈ তদঘাঃ ফলিনীতি ত্বমঃ। 

এক্ষব্চ রমং বিদ্বান | দিবোতি নিবেশয়েং। মঙ্্রতোয়ং ন্যসেন্মধ্যে নবকানাং স্থরোত্তম। 

তরৎস ইত্যুচা বিন্ বন্মপৃতং সমাহিত; । নদীনদ তড়াগোখৈঃ শেষাংস্তোৈ: প্রপূরয়েখ। 

অপরাজিতেন মন্ত্রেণ সর্ববানেবা ডিমন্ত্রয়েৎ ॥ নবেন শুরুবস্তে র্ব্বানেবাতিমন্রয়েৎ ] 

দেবস্থত্রেতি। যজমান ইতি বস্ার্পণাদৌ * স | এব ব কর্ধেতি শিষ্সন্মত্য। জেয়ং। এবমগ্েেহপি। 

দীপার্পণে মন্ত্র তং সুর্যোত্য।দি। ষ্পধূপাদয্ণম মধু চ পূর্ববতে! বিশেষাভাবাং কেবলমিম- 

মিত্যাদোব লিখিতং ॥ ১৮* ॥ শ্রীমতন্তোকচতুর্থীকর্দৈব প্রতিষ্ঠা-কর্শমমাপ্তো ক্রিয়মাণতাদবতৃখ- 

মিতি শ্রীহয়শীর্ঘদেবেন যছুক্তং তচ্চতৃথীকর্গ্রসঙ্গত এব লিখতি অঠ.পর-মত্যাদ। বিকিরৈঃ 

অঙ্করাদিভিঃ। একাশীতিপদলিখনবিধিশ্চাণ্রে প্রাসাদীদিনির্মাগ এসঙ্গে স্বাক্তো ভাবী। 

মধ্যম্ একাশীতিপদান্তঃ ॥ ১৮১ ॥ তত্রেতি কলসে একম্মিন্ ফলপুষ্পজলমন্যন্মিংস্চ কদলীফল- 

জলমিতি বোস্ধবাঃ অগ্থে দ্পনে যো? পৃথগুক্তেঃ। এতনস্তফ লপু্পজনং ন্যন্ত- -কর্দলীফল. 

সযত্বে কুশহন্ত লইয়! এই (বক্্যমাণ ) মন্ত্র রগ করিবে। “ততদীয় শরীর জানি না, চেষ্টাও 

অবগত নহি। মং-প্রদত্ত এই গন্ধ গ্রহ পূর্ববক ( অগে) বিলেপন কর” এই মন্্ে চন্দন দ্বিবে। 

আরও লিখিত আছে, তৎপরে "তুমিই স্ুধ্য, তুমিই নক্ষত্র, তুমিই বিদ্যুৎ, তুমিই অগ্নি, 

তুমিই সর্ব প্রকার জে/াতিঃসবরূপ, এই দীপ গ্রহণ কর, এই মন্ত্রে প্রদক্ষিণ করিতে করিতে 
চত্যারিংশংসংখ্য দীপ প্রদান করিবে। 

অনন্তর অবভূথন্নান ।-হয়শীর্ষপঞ্চরাত্রে লিধিত আছে, হে ধিজ ! অনন্তর তোমার নিকট 

প্রতৃর অবভূথনান কীর্তন করি ।' গোময় দ্বার! যাগস্থল লম্যক্ শোধন পূর্বক গদ্ধোদক দ্বারা 

সেচন করিয়। পঃগবা দ্বারা শোধন করিবে। পরে অঞ্কর প্রভৃতি দ্বার! ভূমি শেধন পূর্বক 

বিতান ঘার। অলঙ্কত করিতে হয়। অধোদিক্, উর্ধতাগ ও পার্খদেশ কুকমমাল্যে বিভৃষিত 

. করিবে। তদনত্তর বৈফবানলে অক্টোরশত আজাহোম করিয়া “বিফোন্ছ কং ইত্যাদি মনত 

সূদিধ, দবার। অষ্টোত্তর শত হোম করিবে। নুখীব্যন্তি বিধানে একাশীতি পদ বিলিখন পূর্বক 

আজি ইত্যাদি মন্ত্রে মধ্যে বৈঝব কুস্ত স্থাপন করিবেন। ও একাশীতি পদে প্রস্থ কমণ্র 

করস সকল বিভ্তত্ত করিতে হয়। তদনস্তর “শঙ্লৈ! দেবী” ইত্যাদি মন্ত্রে কৃদ্ে গঞ্চগব্য পর্দান 



১৯শ বিলামঃ।] _ স্রীস্ীহরিভক্তিবিলসঃ। ১২৫৩ 

গায়ত্রীং বৈষ্ণবীং জগ্ত। মূলমন্ত্র শঙং জপেং। জপ্ত।ধ্যায়ন্ হরিং সম্যক্ প্রবিস্ঠাান্তরং শুচিঃ। 
রুষণোহদীতি চ নির্মাল্যং বিঘকৃসেনায় নিক্ষিপেৎ ৷ অর্থং দৃত্ব। শুদ্ধবতা। শুদ্ধ; গায়েন সেচয়েখ। 

অগ্িমূর্দেত্যু্জলৈ; স্নাপ্য ্নানং সমাচরেং  গোবুত্রেণ ঠবিং ক্ষাল্য গোময়েন বিলেপগেখ। 

শ্াারেণ শ্লাপয়েৎ পশ্চা?্ দধিন। তদনস্তরমূ। ঘ্বৃতেন নাপ) বিধিন। ধূপং দদ্যাৎ নগুগ-গুলুম, | 

গক্ষাণ্য কোষ্চতোয়েন ফলভো'য়ন সেচয়েৎ। 
ন্নাপয়েৎ কদলীতোয়েন্ত হুত্বিক্ষরসেন ৮ ॥ ১৮২ ॥ 

ধৈশৈম প্রয়েতোয়ং তৈশ্মৈ: স্বাপয়েন্ধরিমূ। পঞ্চনদোতৃ/চ। পণ্চান্নদীনদতড়াগজৈঃ । 

ন্নাপয়িত্বা বিধানেন বন্যুগ্রমূপাংরেৎ ॥ ১৮৩ ॥ 

কার্পীসং পট্স্থগ্তং ব। কৌশেয়ং বাথ ভূষিভম্। বৃহস্পতেঠি মঞ্জেণ পরিধাপ্যাচ্চয়েত ক্রমাং। 

গন্ধাদিভিঃ সমভয৮ পার্যদান্ পৃজর়েত্ততঃ | নিব্দেয়ী 5 নৈবেদ্যং ভক্ষাভোজাং স্থপুফলমূ । 

পেক়্ং চৃষ্যং তথা লেহ্ং প্রতৃতং দ্বিসন্তম। বলিং বিনিক্ষিপেং পণ্চান্দিশান্ বিদ্রিশান্থ চ ॥১৮। 

ও নমঃ পার্যদেত্যোইথ বশিং পীঠে বিনিক্ষিপেং। ততঃ প্রদক্ষিণীকতা মণ্ণং ত্রাঙ্মণেন তু। 
০ পপ ০৯. অত পপ আপস আজ 

জলং চেতি কলমন্বয়ং। নবকানাং পদানাৎ ২ মধ্যে। শেযান্ কলমান্ ॥ ৮২॥ উক্তগৌ- 

মৃত্রাদিক্সানমন্রানুদ্দিশতি যৈরিতি ॥ ১৮৩ । ভূষিতং গন্ধপুষ্গাদিভিরলঙ্ক তং সন্ত- 

মর্চয়েৎ। ততঃ ভগবদর্চনানস্তরং গদ্ধাণিভিঃ ক্রমেণ পার্ষদান্ সমভা্চ বিধিন২ 
পেশা শি শশী ৪ ০০০ সপ জপ শাশাশ পাপী পা এ টা সত 

করিবে। ১৮১। সুধী ব্যক্তি একটা ু স্তে । ফলপুষ্প ও মন্য একটা কুস্তে নষ্পাড়িত কদলীজল 

সন্নিবেশ করিবে এবং *যাঃ ফলিনী” ইত্যাদি মন্ত্রে এ কুম্তৰয় অভিমদ্বিত করিয়া “'য। দিব” 

ইত্যাদি মন্ত্রে ইহাতে উক্ষুরস প্রদান করিবে । হে দেবশ্রে্ঠ! সমাহিত হইয়। “তরৎস” মন্ত্রে 

জল প্রদান করিতে হয়; অন্তান্ত কুস্তগুলি নদ নদী ও তড়াগঞ্জলে পরিপূরিত করিবে। 

“অপরাজি৬” মন্ত্রে সমস্ত কুস্তই অভিমন্ত্রিত কর| কর্ণব্য। তংপরে ঝিষ্গায়ত্রী পাঠ পূর্ব্বক 

শতধ। মূলমন্ত্র জপ করিয়! শ্হরিকে ধ্যান করিতে কত্তে মম্যক্ পবির হইয়া অভ্যন্তরে 

প্রবিষ্ট হইবে এবং “কুব্ণোহপি” মন্ত্রে বিষকৃণেনকে নিশ্মাপ্য দিবে । তদনস্তর অর্ধ্য সমর্পণ 

পূর্বক শুদ্ধোদ্নক ঘবার৷ সেচন ও 'অগ্নিমুর্ধা”*ইত্যারি মন্তে ইঞ্চোদকে গান রাইতে হয়। পরে 

গোমৃজ ছার। শ্রীহরিকে প্রক্ষালন পূর্বক গেময় লেপন করিতে হইবে। অনন্তর দুগ্ধ, দধি ও স্বৃত 

হবার! স্বান করাইফ়। বিধানে গুগ.গুপু-মমন্থত ধূপ প্রদান করিবে। তৎপরে ঈষদুষ্চ জল,ফলোদক, 

বদলীজল ও ইন্ষুরস দ্বারাই নান করাঁংতে হয়।১৮২। যে সমস্ত মন্ত্র দ্বারা জল অভিমন্ত্রিত 

করিতে হয়, সেই সমস্ত মন্ত্র দ্বারা প্রভৃকে দান করাইবে। পরে “পঞ্চনগ”ইত]াদি মন্ত্রে নদনদী - 

»ড়াগজলে ন্নান করাইয়া বিধানে ছুইথানি বসন অর্পণ করিবে। ১৮৩। ত্দনস্তর “বুহন্পতে” 

হত্যাদি মঞ্জে গন্ধপুষ্পাদি ধারা নুদজ্জিত কার্পান্জ, পটস্ত্রঙ্গ ও কৌধেয় বস্ত্র পরিধান কণা- 
হয় ক্রমে পূজ। সম্পাদন কথিবে। প্রহর পুজা করিয়া “নে পার্ধদগণের অঞ্চনা করিতে 

হইবে। হে বিগ্রশ্রেষ্ঠ! তৎপরে ভূরিপরিমিত উতকৃষ্ট ভক্ষ্য, ভোজা, পেয়, চুষ্য ও লেঙ্ছ 

নিব্রেন পূর্বক দিকৃবিদিকে বলি প্রদান করিতে হয়। ১৮৪। - ৬ নমঃ পার্যদেভাঃ” মনত 



ধঁ 

১২৫৪ জী্রীহরিভভ্তিবিলাসঃ। [ ১৯শ বিলাদঃ। 

-বিশ্ত ভবনং ভূয়; সর্ববমাবস্তকং পঠেৎ। পৌরাশৈশ্চ স্তবৈঃ স্তত্বা মহাপুরুষ পূর্ববকৈঃ | 
এবৎ গ্রণমেৎ পশ্চাৎ নৃত্যগীতাদি কারয়েং। দদ্যাৎ স্ববর্ণৎ গং বন্ত্রং দক্ষিণা, দেশকায় তু। 

বেধস্যান্ পুজ্য শক্ত] তু ব্রাহ্মণেভ্যশ্চ দক্ষিণাম্। আচার্ধ্যৎ ঠোষ্য যত্বেন সন্ধ।ারাং বলিমাহরেৎ। 

ঝলিকম্জবি'ধশ্চায়ং হয়শীর্ষে চ বিস্তরাং। উক্তোহতিব্যক্তমে ত্র জ্ঞেযন্তৎ পঞ্চরাত্রত:.৮৫। 
অথ হোমসমাধানম্। 

বস্বগৃহ্হোক্তবিধিন! সমুপাধ্যায় পাবকম.। পধু্ক্ষ্য ত্রিব্ান্বতিভিদর্ভাদ্বাহুতিকং বুধঃ | 
তারেণাথাগ্নিমত্যুক্ষ্য গায়ত্র্যাহুতিপঞ্চকম্। হত্বৈকবৈষ্ণবেনৈবং জুহুয়াঘ রপঞ্চকম্। 

ততো বাহতিভিহু তা ছাদশাক্ষরমন্ত্রতঃ। ছু] পুর্ণাছতিং বিদ্বান কুশকুণ্তীং সমাপয়েং।১৮৬ 

অথ যজমান।ভিষেকঃ। 

আভিযেচনিকৈত্বস্তৈঃ শাস্তিকুস্তাস্তস। তত: । *ণচার্ধ্যাদ্যা ঘিজাঃ কুষুণর্যজমানাভিষেচনম্ 1১৮৭, 
মাংসে | 

অনেন বিধিন! কৃহ। সপ্তরাত্রমহোৎসবম্। দেববুস্তৈস্ততঃ কুরধ্যাদঘজমানাভিযেচনম্. 
চতুর্ভিরষ্টভির্বাপি দ্বাভ্যামেকেন বা পুন: | সপঞ্চরত্বকনটৈঃ সিতবস্থাববেষ্টিতৈঃ | 

দেবন্ত ত্বেতি মন্ত্রেণ সায়। চাণর্বণেন ৮চ। অভিষেকে ইমে মন্ত্র। নবগ্রহমখে স্ৃতাঃ ॥ ১৮৮| 

পৃজয়েৎ। প্রভৃতং এচুরং ॥ 7৮৪ ॥ বলিমাহরেদিতি বপিদানবিধিরপেক্ষিতস্তত্র লিখি 
বলীত্তি। তন্য হয়শর্ষপঞ্চরাত্রতঃ বিস্ত-বরণ ক্ুব্যক্তমেকত্রৈবোস্ত) জুজ্ঞমত্বাধত্র চ গ্রস্থবিস্তার- 
ভয়ান্ন লিখতি ইতি ভাবঃ £ ১৮৫ ৪ মাশস্যাপ্তন্ক্ত মপি হোমসমাধানং যুক্ত্বাচ্ছিষ্টসন্মত্য। লিখতি 
ত্বগ্বেতি। পাবকমেব পযুক্ষ্য এবং লিখিত প্রকারেণ একেন বৈদিকবৈষবেন বারপঞ্চকং 
ভুয়াৎ। তদণন্তরং ব্যান্থতিভিঃ সকৃৎ হুত্ব। বাদশা করমন্ত্রেণ পূর্ণাহুতিং হু বা॥ ১৮৬ ॥ 

ভবিষো চাভিষেকমন্তাশ্চাগ্রে বক্তা ভবিষ্যস্ত ॥ ১৮৭॥ দেবহ্য কুত্তৈঃ দেবো ষৈঃ আাপিতঃ 

বাঁ 

গীঠে বলি দিয়া মণ্ডল প্রদক্ষিন পুর্ব ৮ দ্বিজাতি সহ পুনরার গৃহে প্রবেশ করত আবশ্তকমন্ত্ 
উচ্চারণ করিবে । তদনন্তর মহা পুরুষ পূর্ব্বি+1 পৌরাণিকী স্ততি দ্বার! স্তব করিয়। দণ্ডবৎ 
প্রণাত ও নৃত্যগীতাদি সম্পাদন কিতে হয়। তৎপরে আচার্ধ্যকে স্বর্ণ, ধেন ও বসন দক্ষিণ 

দিয়। শক্ত্যনূদারে বৈষ্ণবগণের অচ্চন। পূর্বক ছ্বিজাতিগণকে দক্ষিণা দিবে । ৩দনস্তর 
আচার্ধ্যের তুষ্টি সম্পাদন পূর্বক সধত্বে সন্ধ্যাগালে বলি আহরণ করিতে হয়। হয়শীর্যপঞ্চরাত্রে 
এই বলিকর্ম্মবিধি সবিস্তর বর্ণিত আছে, তথায় এক স্থানেই সমস্ত জানিতে পার! যায়; 
(গ্রস্ববিস্তারভয়ে এখানে তাহা পিখিত হইল না! )। ১৮৫। 

অনন্তর হৌমদমাধান।-_ স্ধী ব্যক্তি ্ন্ গৃহ্থোক্ত বিধানে বহি স্থাপন করিয়া পুক্ষণপূর্ববক 
ব্যান্ততিহোম করিবেন। পরে প্রণবযোগে বহ্কিকে অত্যুক্ষণ করি॥1 গায়ত্রী পাঠ করত পঞ্চাছুতি 
ও একটী বৈদিক বৈষ্ণবমন্ত্র বার! পাঁচটা আহুতি গ্রদ্ধান করিবেন। তৎপরে সুধী ব্যক্তি একবার 
ব্যান্হতিহোম করিম ঘাদশাক্ষর মঞ্তে পূর্ণাছুতি প্রদান পূর্ব্বক কুশগ্তিকা সম্পাদন করিবেন ।১৮৬। 

অনস্তর ষজমানাভিষেক।--তৎপরে আচীার্ধয ও অন্তান্ত দবিজাতিরশ্ আভিষেচনিক মে 



১৯শ বিলাসঃ | ] জী্লীহরিতক্তিবিলাসঃ | ১২৫৫ 
হয়শীর্ষপঞ্চরাত্রে চ1-- 

প্রাুখং জমানস্ত ন্নাপরিত্ব! যখাবিশি। ফলং সমর্পয়ে্তন্মৈ পরিতুষ্টমনা গুরুঃ ॥ ১৮৯ 

পুনরাচার্যা।দিসম্ম।ননম্্। 

জমানোহভিযিক্ত: সন্ দেবমভার্চ্য শক্তিতঃ। আচার্য পুজয়িত্বান্মৈ প্রতিষ্ঠাত্ুব্য £ 

মাৎন্যে। .. 

সিতাম্বরধরঃ ম্াত্বা দেবং সংপৃজা যত্বুতঃ। স্থাপকং পুন্রয়েস্তক্তযা বন্ত্ালঙ্কারভূষটৈঃ | 
যন্তরভাগ্ডানি সর্বাণি মগুপোপস্করাদিকম্। যচ্চান্ত দয়িতং গেহে তদাচার্যায় দাপয়েং। 

হথপ্রসন্নে গুরৌ যন্মাৎ তৃপান্তি সর্বদেবতাঃ ॥ ১৯০ ॥ 
হয়শীর্ষে ।-. 

য'গোপযোগিত্রব্য।ণি সর্বাণ।ন্মৈ নিবেদয়েৎ। ম্বানীয়ম গুপোপেতং দর্ব্বোপস্করণা'দিকম্ : 
মূলযজ্ঞগৃহং দছ্/।দাচার্ষযায় ভথাপরম, ॥ ১৯১ ॥ 

তৈরেৰ প্রসাদরূৈ: কলনৈরিত্যর্থ:। আভিষেচনিকসান্নাথর্বণেন চ মন্্েণ। নবগ্রহমধে মী ৯ 
স্থরান্বামভিষিক্ন্থ ইতঠাদয়ঃ। ঠতণ্চ যদ্মানাক্রিষেগনুং কুর্যযাদিতি পৃর্ববেটবান্থয়ঃ ॥১৮৮। ফল 
কিঝ্নিঙ্গলাত্মকং ফলং পুণ]ৎ ব! প্রতিষ্ঠিতদেবং বা ॥ ১৮৯ ॥ 

শক্তিতঃ নিঙ্জ ক্ত্যন্থনাবেণাচার্দ্যং শুজমিহ। বঙ্গভৃষণদনাদিন| সংমান্য । অস্মৈ চাচার্ধ্যাঘ ! 

যচ্চাচাধ্যপ্য দগ্িতং স্বগৃ.হ তিঠেং তদপি দগ্যাৎ ॥ ১৯০ ॥ তথাপরং পরমপি কলসাদি মণ্ডুপং। 

শান্তিঘটের জল ছারা যঙ্জমানকে অভিবিক্ত করিবেন। ১৮৭। মতস্তপুরাণে লিখিত আছে, 

এই প্রকার বিধানে সপ্তাহ মহোংদব সম্পাদন পুর্ব্ব₹ দেবকুন্তস্থ অল দ্বারা ( ঘে সমস্ত কুস্তের 

জলে দেবতাকে স্নান করাইয়াছেন, তদ্দার। ) ষজমানকে অভিষেক করিবে । চারিটী, আটটা, 

দুইটী অথবা একটা কুস্তের জল দ্ব'রাও অভিষেক হইতে পারে। এ সকল কুস্তে পঞ্চরত্ব ও 

বর্ণ এ্রদান পূর্ব্বক উহা শ্বেত বস্ত্র বেষ্টিঠ করিতে হয়। “দেবস্ত। ত্বা” এই মগ্্রে কিংব! 

সামবেদমন্ত্রের। অথবা আধর্ববণ মন্ত্রে কিংব। নবগ্রহযজ্ঞে “হুরাত্বামভিষি+ল্ত'” ইত্যাদি ষে সকল 

মন্ত্র নির্দিষ্ট আছে, সেই সমস্ত মন্ত্রে যবজমানের অভিষেক সম্পাদন করিতে হয় ।১৮৮। হয়শীর্ষপঞ্চ- 

রাজে পসিখিত আছে, গুরুদেব প্রীতমনে বিধানে পুর্ববাভিমুখে যজমানকে স্নান করাইয়| মঙ্গল!- 
অআকফল (বা পুণ্য) প্রদান করিবেন। ১৮৯। 

পুনরায় আচাধ্যদিগের সম্মানন1 | _যজমান অভিষিক্ত হইয়! শক্ত্যন্থদারে দেবপৃজা করত 
আচারের অর্চনা করিয়া! গতিষ্ঠার যাবতীয় দ্রব্য তাহাকে প্রদান করিবেন। মংস্যপুরাণ্ে 
লিখিত মাছে, গুর্লান্বর ধারণ, সান ও সযত্বে দেবার্চন। করিয়া ভক্তি লহকারে বসন, ভূষণ 

দ্বারা স্থাপকের অর্চন1! করিতে হয়। পরে সমস্ত যজ্ঞপা বল, মণ্ডপের উপস্থর ( শিল্পলাম গ্রীসমূত্র) 
এবং গৃহ্মধ্য আচার্য প্রশ্ন যাবতীয় বস্ক তাহাকে প্রদান করিবে । কেন না, গুরু'দব ৮. 

হইলে সকল দেবতারই তু সম্পাদিত হয়। ১৯*। হয়শীর্ষপ+রাত্রে লিখিত আছে, যাগোপ- 

যুক্ত সামগ্রী সকল আচার্ধাকে প্রধান করিবে এবং স্ানমণ্ডপস্থিত সমস্ত উপকরণাদি, 
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১২৫৩ ীক্্রীহরিভক্তিবিলাসঃ। [১৯৭ বিশাস; । 

ততঃ পরতিাং কুব্বাত ঘবারপ্রাসাদয়োর্ব,ধঃ। বিজয় প্রীহয়গ্রীবপঞ্চরাআাচ্চ তথ্বিধিম্ ৪১৯২ 
জথ ধ্বঙারোগ৭ম্; 

তত্রৈব।-- ৬. 

অতঃপ*ং প্রবন্্যার্দিধিবজ। রে্াটমূত্তমম.। যত কৃত্বা পুরুষঃ দম্যক্ সমগ্রং ফলমাপ্প [য়াৎ।১৯৩। 
যাতৃধান! গুহ্কাশ্চ কুষ্মা ডাঃ খেচরাস্ঘথা। বিশ্বয়স্তামরতেষ্ঠ ধজহীনং সরা পয়ম.॥ 
ধ্বজেন রহিতে বিপ্রে প্রাসাদে তু বুথ! ভবেৎ। পুজাহোমাদিকং সর্বাং জপাস্তং যৎ কৃতং বুধৈঃ। 

রক্ষণ্নে বিন! যদ্বং ক্ষেরং নশ্তেত ক্ষেত্রিণাম. | ধ্বজং বিন দেবগৃহং তথ নশ্বে ত সর্বথ। ॥ 

রুত্রন্ড পার্ষদাঃ ক্র,রাঃ কুস্মাগাস্যাস্চ যে স্বভাঃ। পৃজাদি কত্ত গৃহৃস্তি দৈবং দৃঈ। নরক্ষিতম্ ১৯৪ 

ৃষ্ট1 ধ্বজং তু দেবস্ত জঙজ্জ্লনবর্চসম,। নশ্থস্তি তত্তিয়ৈবার্করশ্িক্ষিপ্তং তমে। যথা ॥ 

১৯, ॥ শ্রীহয়শীর্ষ:দবেন প্রতিষ্ঠ পঞ্চকাধ্যানে বলিদানপটলানন্তরং দ্বারপ্রানাদয়োঃ গ্রতিষ্া- 

প্রকারশ্োক্কে'ইস্তি। সচ বলিদানবিধিস্তেনৈব স্থব।ক্তমেকট্ত্রব বিস্তরেণ দর্শিতোহস্তীতি 

সুজেয়তাদ্গ্রস্থবিস্তরভয়।চ্চ তঃ পূর্ব 1দলিখিহা সমাঁণেন দর্শরাঁৎ তত ইতি। কুব্বীতেতি দ্বারস্য 
পরাসাদসা চ প্রতিষ্ঠায়। শাবশ্ঠকত্বং দর্শিতং। নম তহি তত্তবাধপিখ্য চাং তত্র লিখতি বিজ্ঞা- 

য়েতি। তস্য দ্বার প্রাসাদ গরতিষ্ঠায়া বিধিং। তত্র গ্রারপ্রতিষ্ঠা প্রথমমেকেন পটলেনৈবো 
ক্কোহস্তি। প্রাস।দ প্রতিষ্ঠ। চ হংপ্রতিষ্ঠাপটলে । যনঃ প্রাপাদপ্রতিষ্ঠেব হংগ্রতিষ্ঠেতি। তথা 

চ তত্রেব।--গতঃপরং প্রবক্ষ্াামি প্রতিষ্ঠাং বেবনির্শি ঠাং। প্রানাদস। মহাভ।গ স্বংপ্রতিষ্ঠেতি 

বিশ্রুতামিতি ॥ ১৯২ ॥ 

ধগ্ঘপি ধবজারোপণপ্য বিধিরপি তেনৈকত্বেব শিস্তরেণ স্থব্যক্তমুক্তোহস্তি, তথাপি তস্ত 

মাহাত্ব্বিশেষাৎ পরমনিত্য হ্বাচ্চ তং বিশেষতো লিখ'ত অতঃপরমিত্যাদিন। ॥ সমগ্রং সংপূর্ণং, 

প্রতিষ্ঠ। প্রানাননির্ানাদিকলং সম্যক্ প্রাপ্প,য়াৎ ॥ ১৯৩।॥ ছৈ1২ দেবগৃইং ন রক্ষিতং ধবজা- 

রোপণেনারক্ষিতং দৃষ্ট1। যদ্বা। দৈব* দেবোদেশেন কৃতমপি পূজাদিকং গৃহুত্তি বলাদাচ্ছিদ্য 

ভুপ্ততে। বিদ্বস্তি ইতি পাঠে বি্য়স্তি। নগৃহুন্তীতি বা! পাঠঃ॥ ত তশ্চ যে বিষুপার্যদ| যে চ কুম্মা গাস্থাঃ 

্রাস্তেৎপি ন স্বীকুরবস্তি। অন্যৎ সমানং। দ্বিতীয়পাঠণ্চায়ং চিন্তযঃ॥ ১৯৪ ॥ বিশ্ব মুণ্তিং 

মৃতু যুজায়তন ও কলসাদদি-মণ্ডপও আচার্ধ্যকে অর্পণ করিতে হয়। ১৯১। তৎপরে স্বধী_ 
ব্যক্তি হয়শীর্ধপঞ্চরারোক্ত গ্রতিষ্ঠাবিধি বিদ্ি'ত হইয়া দ্বারপ্রতিষ্ঠ। ও প্রাসাদ-প্রতিষ্ঠ। সম্পাদন 

করিবেন। ১৯২। 

অনস্তরু-ধবজারোপণ । --উক্ত গ্রস্থেই পিখিত আছে, অতঃপর অত্যুত্ম ধঙ্জারোপণবিষয় 

কীর্ভন করি'। এই কার্ধ্য বারা মানব সম.ক্ সমগ্র ফল লাভ করিতে পারেন। ১৯৩। হে 
দ্বেপভ্তম ! দেবালয় ধ্বজ্জাহীন হইলে যাতৃধান, গুহক, নুম্াগুক ও খেচরের। সেই দেখগৃহের 
বিশ্ন উৎপাদন করিয়া থাকে । প্রানাদে ধ্বজারোপণ পূর্বক উহার রক্ষা! বিধান না করিলে 
বধগণ-কৃত পুজাহোমাদি সমন্তই বিফল হয়। রক্ষণ বাতীত ক্ষেত্রীর ক্ষেত্র যেমন বিনাশ প্রাপ্ত 
হয়, ধবঙ্গারোপণ না! করিলে দেবমন্দির ও দেইরশ বিনষ্ট হইয়া থাকে।. ধ্বঙ্গারছিত দেব গৃহ. 



১৯ বিলাদঃ। ] সীশ্রীহরিভভিবিলীসঃ | ১২৫৭ 

. প্রাসাদবিষ্ত্রবাণাং যাবন্তঃ পরমাণবঃ॥ তাবদর্ষসহআণি তৎকর্তা বিষ্টুলোকভাক্ ॥ 
এতও পুণ্যং কোটি গুণং ভবেদারোপিতে ধ্বজে । কুম্মাগুবেদী-বিহ্বানাং ভ্রমণা ঘবাযুনানঘ। 

কঠন্ত বেষ্টনাৎ জেয়ং ফলং কোটিগুণং ভবেৎ॥ ১৯৫ ।.. . 
ধ্বজং নিবেশয়েদ্ণডে দিশাম্ব বিদিশান্থ চ। হুত্াত্মানং বিজানীছিখ্বজৰ গু ব্যবস্থিতম্ 1১৯৬ 

চিচ্ছক্তিং বিদ্ধি তশ্যৈব ধ্বজরূপাং চলাননাম্। পতাঁকাং প্রকতিং বিদ্ধি দণ্ডং পুরুষবিগ্রহম্॥ 
প্রার্সাং বান্থদেবস্য মুর্তিভূতং নিবোধ মে। ধারণাদ্ধরণী বিদ্ধি আকাশং স্ঁষিরাত্মকম্ ॥ 

তেজস্তৎপা্দজং বিদ্ধি বাযুম্পর্শগতং তথ | পাঁষাণাদ্দিঘেব গলং পাখিবং পৃথিবীগুণমূ। 
প্রতিশব্োত্তরং শব স্পর্শং স্তাৎ কর্কশাত্মকম্! শুক্লার্দিকং ভবেদ্রেপং রসমা ম্বনিদর্শনম্ ॥ 

ধূপাদিগন্ধে। গম্ধত্থ বাগ.গীতাদিযু সংস্থিতা ৷ গুকনাসা৷ স্বতা নাসা বাহু ভদ্রকরৌ স্মতে৷। 
শিরন্বৃগুং নিগদদিতং কলসং মূর্ধজং স্বতম্। কণ্ং কঠমিতি জ্ঞেমং স্কদ্ধং বেদী নিগন্যতে ॥ 
পায়ুপস্থে প্রণালে তু ত্বক্ স্থধা পরিকীর্তভিতা। মূুখং দারং ভব্দেস্ত প্রতিমা জীব উচ্যতে 
তচ্ছক্তিং পিগ্ডিকাং বিদ্ছি গ্রকুতিঞ্চ তদাকৃতিম্। নিশ্চপত্বং তু গর্ভোহস্ত অধিষ্ঠাতাস্য কেশবঃ। 

এবমেষ হরি: সাক্ষাৎ প্রানাদন্ধেন সংস্থিতঃ ॥ ১৯৭।॥ 

জঙ্ঘান্তেহসা শিবে। জেয স্বদধাস্তে ব্যবস্থিত?। উর্ধভাগে স্থিতে। বিষুরেবমেতদবস্থিতম্ ॥ 
এবং স্থিতস্য চৈতস্য প্রাসাদস্য বথাবিধি। প্রতিষ্ঠাং ধ্বজরূপেণ শৃু মে সাহ্প্রতং স্কুটম,॥ 

প্রাসাদবিদ্বয়োঃ শিলাদিদ্রবযাণাং ॥ -৯৫ ॥ দণ্তং গ্রাসাদোপরিতনভাগবিশেষঃ তন্মিন্॥ ১৯৬॥ 
সুর্তিভূতং বিগ্রহস্বরূপং। যদ্ধা পুরুষরূপং মে মতে। নিবোধ শৃখু। এতদেব পঞ্চভৃতময়তবাদি 

দৃশন পূর্বক কুন্মাগাদি ক্রুর রুদ্র পার্ধদগণ তত্রত্য পু গ্রহণ ( হরণ) করেন। ১৯৪। ুরদ্য- 
রশ্টি বার যেমন অন্ধকার ধ্বংস হয়, বহ্ছিবং তেজোময় দেবধ্বজ খার্শন করিয়া ক্রুরগণও 
তন্রপ ভয়ে বিনাশ প্রাপ্ত হইয়া থাকে । প্রাসাদে ও শ্রীমূত্তির শিলাদি-দ্রব্যে যতসংখ্য পরমাণু, 
বিদ্যমান থাকে, তত সহন্র বর্ষ বিষ্ণধামে তন্তন্লিশ্মাণকর্তীর বাস হয়। প্রাসাদে ধ্বঙজ্জারোপণ 
করিলে উক্ত পুণ্য অপেক্ষা কোটিগুণ ফল লাভ করিতে পারে। হে অনঘ] বাযুবশে 

মূর্তির অধিষিত প্রাসাদোপরি ধ্বঙ্জ। পরিভ্রামিত হইয়া কঠদেশ ( গ্রাসাদেপরিভাগ ) বেষ্টন 

করিলে কোটিগুণ পুণ্যসধার হয়। ১৯৫ ॥ দিকৃষিদিকে দণ্ডে ( প্রাাদোপরিতনভাগে ) ধ্জ 

সন্নিবেশ করিবে। ব্যবস্থিত ধ্বঞজদণ্ডই সুত্রাত্ম। বিয়া জেয়। ১৯৬। ধ্বপ্ররূপিণী চঞ্চল, 
মুরখাকেই প্রভুর চিৎশক্কি, পতাকাকে প্রক্কতি ও দপ্ডকে পুরুষবিগ্রহম্বরূপ জানিবে। প্রাসাদই 

ভ্রীহরিয মুর্তিস্বরূপ, তঘ্ধিষয় বলি অবধান কর। ধারণ বশতঃ ধরণী, শুধিরকে (ছিত্রকে) আকাশ, 
তেজকে চরণজ, বাযুকে স্পশ গত, পাষাপাদিকে জল, পার্থিবকে পৃথ্যী গুণ, গ্রতিশক্বের্ উত্তরকে 
শব, কর্কশাত্মককে স্পশ; শুভ্রাদিকে রূপ, আত্মনিদর্শ নকে রস, ধূপ প্রস্তুতির গন্ধকে গন্ধ, 
গীতাদিকে বাকা, শুফনামিকাকে নাসিকা॥ বাহুযুগলকে শুভকর, অগ্কে মস্তক, কুম্তকে কেশ, 

কঠকে ক, বেদীকে স্ব, গ্রনালীকে পানু ও উপদ্, স্বকৃকে অমৃত, ্বারকে বদন, প্রতিমাকে 
জীব, পিগিকাকে চিৎশক্তি, তদাকতিকে গ্রন্কতি, অচলত্বকে গর্ত ও ইহার অধিষ্ঠতাকে কেশব 

১৫৮ 



$ 

১২৫৮ শীত্ীহরিভক্তিবিলাসঃ ৰ [ ১৯শ বিলাসঃ। 

পুর্বে দেবাহরে যুদ্ধে বিজয়ার্থং তদামরৈ: ৷ কৃত! লক্মাণি হপরি বাহনান্টামুধানি ৯ ॥ ১৯৮॥ 
জিতং দৈতাবলং সর্বং তদাদৌ ধ্বজসংস্থিতিঃ ৷ অপ্ডোর্ধং কলসং গ্যস্য তরুর্ধং বিশ্ামেনধজং ॥১৯৯ 
বি্ার্ঘমানং চক্রং তু জ্রিভাগেনাথ কারয়েং। ঘাতিংশদঙ্ুলং জ্যেষ্ঠ কনিষঠং ু্টহানিতঃ॥, 
গ্রতিমাতৃধ্যভাগেন ক!রয়েছ। স্থদর্শনম। লোহজং শৈলজং বাপি কারয়েচ্চিপূর্ববকম,॥ 
অষ্টারং ঘাদশারং ব। মধো মূর্তিদমন্থিতম,। নারদিংহন বৌদেণ বিশ্ব়পেণ বা পুনঃ ॥ 
বারস্য দৈ্্যা্বগুণং দ্তং বা৷ পরিকল্পয়েং | ধ্বগযাইর্দে বগৃহে এরশান্তাং দিশি দেশিকৈঃ। 
বায়ব্যে স্থাপনীঘ়| ব| সাংপ্রত' ধবঙ্গ উচযতে। প্টকার্পা পক্ষৌমাদৈধ্বকজং কুর্ঘযাৎ স্থশোভনম,। 
একবর্ণং বিচিত্রং বা ঘটাচানরতূষিতম,। কিক্িতীঞ্জালিকোপেতং বহিপত্্রবিভূষিতম. ॥ 
শুরু দিবি প্রা: ক্রমাঘ্। কাররেদ্বজম.। দা গরান্ধরণীং ষাবদ্ধন্তৈকং বিস্তারেণ তৃ॥ 
মহাধ্বজন্ত বিখ্য।তং সর্ববকাম প্রদং শুভম,। তুরধ্যাংশহীন! বিখ্যাতা ধ্বজা ুরগণার্টিত। 

ধ্বজিকার্দেন বিজৈয়। পতাক। মানবর্ষিতা । বিশ্তারেণ ধ্বজ। কার্ধ্য। বিংশ হানুলনশ্মিতা। 
যোড়শাঙ্গুলমানেন ধ্বঙ্গিকা বিস্তরাং স্বৃতা। অধিবাস্য বিধানেন চক্র: দণ্ডং ধ্বজং তথা ॥ 
দেববৎ মকলং কৃত! মণ্ডপন্মপনাদিকম.। দেক্রোম্মীলনকং কৃত্বা পূর্ববক্তং সর্ব্মাচরেৎ। 
অধিবাসয়েত বিধিনা শহযায়াং স্থাপ্য দেশিকঃ। ততঃ সহতরশীর্যেতি সুক্ং চক্রে সুসে দৃবুধঃ। 
তথা সৌদশননং মন্ত্র মনন্তত্বং নিবেশয়েং॥ মনোহহুরূপেণাস্যৈব সজীবকরণং ক্রভম॥ 
অরেষু মুয়ো স্যম্া: কেশবাদ্যাঃ স্বরোত্ধম। নাভ্যক্ষপ্রধিনেমীধু সুসেত্বানি দেশিকঃ ॥ 
নারসিংহং বিশ্বরূপমক্ষমধ্যে নিবেশয়েৎ। সকলং বিন্যেদণড স্বত্রাত্মীনং সজীবকম,। 
বিবি দশগ্নতি ধারণাদিতি নার্দঃ বড়ভিঃ ॥১৯৭। ত্বং ব্রা! ॥ ১৯৮ ॥ তদাদৌ তত আর 
ভোত্যর্থ:। ধন্য সংখিতিঃ প্রবৃত্তি; ॥ ১৯৯॥ অথেতি বিকল্পে বিশ্বতৃতীয়ভাঁগেন কারযেছ। 
বলিয়া জানিবে। হরিই সাক্ষাৎ গ্রাসাদরূণে সংস্থিত। ১৯৭। ইহার জঙ্ঘাদেশে মহাদেব, 
সববপরান্তে ব্র্দা ও উর্ধদেশে হরি অধেষ্ঠান করেন। এইরপে সংস্থিত প্রাসাদের যথাবিধি 
ধজনূপ প্রতিষ্ঠা মংসকাশে শ্রবণ কর। পুরাকালে স্থরাম্থর-সংগ্রামে বিজয়লাভার্থ অমরখণ 
ধ্বজারোপণ পূর্ববক বাহন ও আম়ুধচিহ্ন ধারণ করিয়া! দৈতানেন! জয় করিয়াছিলেন, তদবধিই 
ধ্বজের উদ্ভব হইয়াছে। প্রাসাদের উপরিভাগে উর্ধে কলস স্থাপন পূর্বক তচুপরি ধ্বজা- 
রোপণ করিতে হয়। ১৯৮-১৯৯। প্রীমূর্তির অর্ধাংশ বা তৃতীয়াংশ পরিমাণে চক্র (স্ু্শন ) 
প্রস্তুত করিবে। দ্বাত্রিংশদন্ু পরিমাণ হইলেই তাহা গ্রধান' এবং অষ্টাঙ্গল হইলে অধম। 
গ্রতিমার, চতুর্থাংশ পরিমাণেও চক্র প্রস্তত হয় । এই চক্র লৌহ ব1 শৈল খারা প্রস্তুত করিবে 
এবং যথাবিছিত চিন্নবিশিষ্ট করিতে হয়। ইহা অষ্ট বা দ্বাদশ কোঁপবিশিষ্ট হইবে। ইহার 
মধ্যে ভীষণ নৃসিংহমূর্ধি বা বিশ্বরূপমুর্তি স্থাপন কর! কর্তব্য। দণ্ডের পরিমাণ বারের দৈর্ঘ 
অপেক্ষ! দিগুণ হইবে। দেবমন্দিরে ঈশান বা বায়ুকোণে ধবজযষ স্থাপন করা কর্তবা। অধুনা 
ধ্জের বিষয় বরন করি। পট, কার্পাম ব! ক্ষৌমবসন দ্বারা ধ্বজা নির্মাণ করিবে। উহা 
একবর্ণ বা নানাবর্ণও হইতে পারে এবং ঘণ্টা'চামরালঙ্কত, কিকিণী-মালাসমন্িত ও মযুরবর্ে 



১৯শ বিলাস; | ] জীঙহরিভক্তিবিলানঃ। ১২৫৯ 
নিফলং পরমাত্বানং ধ্বজে ধ্যায়ন্ স্তসেদ্ধরিম্। তচ্ছক্তিং ব্যাপিনীং ধ্যায়েদ্ ধ্বঙা্বপাং চলাননাম্। 

ততে। মণ্ডপমধো তু স্বাপ্য পৃ যথাবিধি। পূর্বোক্তেন বিধানেন হোমং কুণ্ডেযু কারয়েং॥ 
ততঃ প্রভাতসময়ে মুর্ভিপৈ: সহ দেশিকঃ। কলসে ন্বর্ণসকলং নুস্ব। রত্বানি পঞ্চ চ। 
স্থাপয়েচ্চত্রমন্ত্রেণ স্বর্ণ ক্রমধস্ততঃ। পা“দেন তু সংপ্ল!বা নেত্রপট্রেন স্থাপদে ॥ 
ততো নিবেশয়েচক্রং দবাদশারং স্থদর্শনং | দুমিরীক্ষ্যং হরৈর্দেত্যৈর খদ্বহিস্ফুলিঙ্গ ক ম,॥ 

তন্মধ্যে চিন্তয়েদ্দেবং নৃসি'হং দৈত্যনির্দিলস॥ ক্ফুরং-পৌদামনীপ্রিহবং জলজ্দলনকেশরম,। 
দীধার্কনয়নং চন্দ্রকোটিভাম্বরদং ই্রণং। তথন্ত ভপনীয়সা মদৃশং পুরুযাননম,॥ 

র্বাুষ্টহরং দেবং দু্রেক্ষ্যং দেবদানবৈঃ | সর্বাবরণাস্তবীজেন চতুদ্দিশযুতেন চ ॥ 
বিনদুনালক্কতেনাদৌ গ্রণবেনাগুতেন চ। অস্তে প্রণতিযুক্কেন স্থাপয়েছ্ব ্ টনাশনম, | 
ততো! ধ্বজং গৃহীত্ব। তু যজমান: সবান্ধবঃ | প্রদক্ষিণ তু কুববাত তৃধ্যমঙ্গলনিম্বনৈঃ | 
ততো নিবেশয়েদওং মন্ত্েণাষ্টাক্ষরেণ তু । মামি ত্বেতি সক্ষেন ধবজ' মুখ্চেছিচক্ষণঃ | 

দধিভক্তযুতে পাত্রে ধবজন্তাগ্রং নিবেশয়েং, ফরবাদেন ফড়স্তেন ধজং মন্্েণ পৃজয়েং ॥ 

শিরন্যাধায় তৎপাত্রং নারায়ণমন্ম্মরন। মুক্তমাত্রে ধবজে দদযাৎ জীবমাঁচর্যযসত্মঃ ॥ 

গ্রভিরং কুঞ্জরং দদ্যাৎ শশ্বং বা লক্ষণান্বিতম.। দাসং*বা পেশলং বাপিদাসীং বালসবজ্জিতাম, 

মহাগুঙী প্রদদাত্ত, গ্রামঞ্চ গুরুতুষ্টয়ে। আচাধ্যং ভোজন, তু মূর্তিপান্ পৃজয়েদ্বুধং । 
স্থবর্ণবস্ত্রধীনেন বৈষ্ণবানপি পুজয়েৎ। অনিবারিতমন্নাদং সর্বববর্ণেষু কারয়েৎ। 
ততো নুত)ঞ বাদ্যঞ্চ বলিং দদ্যাত্থ! পুনঃ কুধ্যাদেয। দেবসদনে ধ্জং বিধিবিধানতঃ ॥ 

অন্যৎ স্থগমং। হয়শীবোজেন থব্যক্তেন বিধিনেতি তদুক্তং পঞ্চরাত্রে তন্বিধিরত্য্তস্কঃটত টিয়া 

সম্লঙ্কত হইবে। বিপ্রাদি ব্চতুষ্ট় যথাক্রমে বন লুপ লস সালে 
ধ্বজা দণ্ডের অগ্রদেশ হইতে মৃত্তিক। যাবৎ একহস্ত বিস্তৃত হয়, তাহা! হইলে উহাকে মহাধ্বজা 

বলা যায়। এই শুভকর ধ্বন্গ সর্বকাম গদ। হে স্থরগণবন্দ্য | মহাধ্বজ চতুর্থাংশ ন্যুন হুই- 
লেই তাহাকে ধবজা, অর্ধাংশ প্রমাণ হইলে ধ্বজিকা ও পরিমাণহীন হইলেই পতাক! কছে। 

 ধ্বজার বিস্তৃতি বিংশত্যা্ুণ এবং ধ্বজিকার বিস্ৃতি যোড়শাঙ্গুল কর! কর্তব্য । দেববৎ চক্র দণ্ড ও 
ধ্বজেরও বিধানে অধিবাদন করিয়া! মণ্পন্ানাদি সমাপন পুর্ব্বক মণ্ডপন্পন ও নেত্র উন্মীলন 
করত পুর্ববকথিত যাবতীয় কাব্য নিষ্পাদন করিবে । তৎপরে গুরুদেব শয্যায় চক্র স্থাপর্ন 

পূর্বক বিধানে অধিবাসন করিবেন। পরে সুধী ব্যক্তি ““সহন্রশীর্া” মন্ত্রে চক্রে মনম্থাস করিয়া 
মনত্যত্বরূপ সদর্শ নম্র সম্লিবেশ করাইবেন। চিত্তান্গরূপে উহার সজীবকরণও সম্পাদন করিতে 

হয়। হে দেবশ্রেষ্! সমত্ত কোণে কেশবাদি ূর্তিসমূহ স্তাস করিবে। গুরুদেব নাতি, অক্ষ ও নেমি- 
মূলে তত্ব্কাস করিবেন। অক্ষাত্যন্তরে নরসিংহ ও বিশ্বরূপকে মন্লিবেশ করিতে হয়। দণডে সজীব 
হুত্রাতবন্তাস্ করিয়| নিল পরমাত্ম! হরিকে চিন্ত। করত ধ্বজে স্তাস করিতে হইবে । পরে ধ্বজ- 

রূপিনী, বাগিকা, চঞ্চলমুখী তৎশক্তির ধ/ান কর। কর্তব্য। তৎপরে বিধানে প্লান ও অর্চন! 
ফিক! পুর্বকধিত নিম £ গুনমুহে হৌম করিতে হয়। তৃদনত্তর গ্রাতঃকাগে গুরুণেব মুগ্তি- 



১২৬৩ স্রীশীহরিভক্তিবিলাসঃ। [১৯শ বিলাসঃ। 

তন্ত স্তাদক্ষয়ে। লোকো বৈঞ্চবে। নাত্র সংশয় | ক্দাচিদ্ঘদি মাহ্ষ্যলোকমায়াতি স্বেচ্ছয়া।॥ 

তদা৷ সর্বেধু তৃতেষু ধ্বজীভূতঃ প্রকাশতে । আধারভৃতঃ সর্কেষাং বন্ধ নাং ধনিনাং তথা । 

তন্মাৎ সর্বপ্রযত্বেন ধ্বজং কুর্ঘযাৎ স্থরালয়ে। ধবজে ষষ্ট প্রধানেন বপুম্মান্ জ্বায়তে নর; । 
ধবজমানেন চাপ্পোতি লোকং শক্রস্ত হুর্লভম্ ॥ ইতি 

অধ লক্ষ: স্থপর্ণাদিপরিবারগণন্ত চ। প্রতিষ্ঠাং হয়শীর্ষোক্তস্থব্যক্ত বিধিনাচরেৎ ॥ ২০৪০ ॥ 
সর্বমেতাং প্রতিষ্ঠাঞ্চ বিপ্রেণ বিছুযা! সতা॥ গৃহিণ। বৈষ্ুবেনৈব কারযনেরেতরেণ তু ।২*১ ॥ 

বর্তত ইতি তল্লিখনবিস্তরেণালমিতি পুর্ববদভি পা; ৪২৪ ॥ বিছুষা! প্রতিষ্ঠাবিধ্যভিজ্েন। সত্য 

স্থশীলেন। ন তু ইতরেণ লিখিতাদন্যেদ কারয়েং। যদ্যপি পূর্ববমাচার্য্যলক্ষণলিখনেনৈতদ্বোধি- 

রক্ষকগণের সহিত মিলিত হইয়া কুস্তে ক।ঞচনথ গু ও পঞ্চরদ্ প্রদান পূর্বক চক্রমন্ত্রে স্থাপন 
করিবেন। তৎপরে অধোভাগে পারদ ছার! স্থবর্ণচক্রকে সংপ্লাবিত করিয়! হুঙ্ষবস্ত্র দ্বার! 

স্থাপন করিতে হয়। অনন্তর দেব-দানব-ছুনিরীক্ষ্য, অগ্রিন্ষ,লিঙ্গসমন্থিত, ্বাদখকোণ স্থদর্শনচক্ত 

সন্নিবেশ করিবে । পরে এ চক্রমধো দেবদেব হরিকে চিস্ত। করিতে হয়। তিনি দৈত্যনিস্থদন, 

শ্চুরৎসৌদামিনীজিহ্ব, বহিবং প্রদীপ্ত , কেশরবান্, প্রজলিত-নুর্যানেত, কোটি 
চন্্বং তেজোময় দর্শনে বিরাক্িত, তপ্ত তপনীয়বৎ পরুষানন্ সর্বহুষ্টজন 
নাশন ও স্থরাঙ্থর কর্তৃক ছুনিরীক্ষ্য। সর্ববর্ণীস্ত (ক্ষ ) ও চতুর্দশন্বর 
(৩) সমন্বিত, বিন্দু ( ং ) দ্বারা বিভৃষিত, এবং প্রথমে প্রণব ( ও) যুক্ত ও শেষে 

£শব্ধান্িত বীজ দ্বার। অর্থাং ও' ক্ষৌৎ নমঃ এই মন্ত্রে ছুষ্টনি্দন হরিকে স্থাপিত করিতে 
হয়। পরে ষজমান বান্ধববগের সহিত ধ্বজ লইয়! তূর্ধ্যাদি মঙ্গলনাঁদ সহকারে প্রদক্ষিণ 
করিবেন। তদনস্তর অষ্টাক্ষর মন্ত্রে দণ্ডকে প্রবেশ করাইয়1 “মুখণামি তা” মন্ত্রে ধধজ মোচন 
করত দধ্যর়সমগ্িত পাত্রে ধ্বঞ্জাগ্র শিবিষ্ট করিবে এবং প্রণবাদি ফড়ন্তমস্ত্রে ধবজের অর্চন! 

করিতে হইবে। অনস্তর আচার্ধাপ্রৰর শিরোপরি এ পার লইয়! হরি ম্মরণ করিতে করিতে 
মোচন মাত্র এ ধবজে জীবদান করিবেন। পরে গুরুদেবের প্রীত্যর্থ মদমত্ত বারণ, সুলক্ষণ 

তুরগ, অতযুত্তম দাস, নিরলসা, দাসী, মহাশৃঙ্গী ধেন্ছু ও গ্রাম দাঁন করিতে হয়। তদনস্তর আচা- 
ধ্যকে আহার করাইয়৷ মুত্তিরক্ষকগণের অঙ্চনা। করত স্বর্ণ ও বস্ত্র দ্বারা টৈঞ্কববর্গের পুজা 
করিতে হইবে। তৎপরে সকলজাতিকেই অনিবারিত অন্ন দিয়া! গুনরায় নৃতা, বাদ্য ও বলি 

প্রদান করিবে, ধিনি দেবায় হনে বিধানে ধ্বজাপ্রদান করেন, নিংসন্দেহ তাহার অক্ষয় হরিধাম 
লাভ হয়! উক্ত ধ্বজাদাত| যদি কোন কালে স্বীয় ইচ্ছার বশবর্তী হইয়। নরলোকে অবভীর্শ 
হন, তাহ! হইলে তিনি ভৃতগ্রামমধ্যে ধবজস্বরপ ( সর্বশ্রেষ্ঠ) হ্ইয়। বিরাজ করেন। ধ্বজই 
বন্ধু ও ধনিগণের আধারম্বরূপ, স্থৃতরাং সর্ব! যত্বসহকারে দেবমঙ্দিরে ধ্বজ! প্রদান করা 

কর্তব্য। ধ্বজে যি দান করিলে বপুত্মান্ হওয়া যায় এবং ধ্বজপরিমাণে ছুশ্রাপ্য ইন্জপুরী 

লাভ হইয়! থাকে। তদনস্তর হয়শীর্যকথিত স্পষ্টীকৃত বিধ।নে লক্ষ্মী ও স্থপর্ণ গ্রভৃতি পরিবার- 

দেবগণের গ্রতিঠা করিবে। ২৯০ যিনি বিধান ( প্রতিষ্ঠাবিষয়ে পারদর্শা ), লচ্ছরিঅ, গ্ৃহী 
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তথ। চ মাংস্যে।__ 

নৈতদ্বিশীলেন ন দান্তিকেন, ন লিঙ্গিন৷ স্থাপনমত্র কার্য্যম্। 

বিপ্রেণ কাধ্যং শ্রুতিপারগেণ, গৃহস্থধন্মীভিরতেন নিত্যম্ ॥ 

পাষগিনং যস্ত করোতু বুদ্ধ, বিহার বিপ্রান্ শ্রুতিধর্্যুক্তান্। 

গুরুং প্রতিষ্ঠাদিযু তত্ত নৃনৎ, কুলক্ষয়ঃ স্যাদচিরায় পূর্ববম,॥ ২০২॥ 

স্থানং পিশাচৈঃ পরিগৃহৃতে তদপুজ্যতাং যাত্যচিরেণ লোকে । 

বিপ্রেঃ কৃতং যচ্ছ,ভদং কুলে স্যাত্তৎ পুজ্যতাং ষাতি চিরঞ্চ কালমএইতি ॥২০৩ 
অথ চলঞ্জমুর্তি প্রতিষ্টা । 

চলমূর্তেপ্চ বিবিধাঃ প্রতিষ্ঠাবিধয়ঃ স্বতাঃ। 

তেঘাদৌ শ্রীহয় গ্রীবদেবোক্কো। লিখ্যতে বিধিঃ ॥ ২০৪ | 

হয়শীর্ষে। 
অচলশ্চ চলশ্চৈব দ্বিবিধে। বিষুরুচ্যতে । অচলো! হাদ্দিপুক্ুষং প্রীহুর্ভাবগতশ্চলঃ ॥ ২৯৫ ॥ 

তমেবান্তি, তথাপি তদন্তথাত্বে মহান. দোষসঞ্চয়ঃ স্য।দিতি তন্দার্ণার্থমেব লিখিতমিতি দিক্ 

॥ ২০১ ॥ পাঁষগ্িলক্ষণঞ্চ পান্পোত্তরখণ্ডে শ্রীমহাঁদেবেনোক্তং ।-__যেহন্যদেবং পরত্বেন ব্দস্ত/- 

জ্ঞানমোহিতাঃ। নারায়ণাং জগন্নাথাতে বৈ পাষগ্ডনঃ স্তাঃ। শব্খচক্রোর্্পুণ্ডাদিচিছৈঃ 

প্রিল্বতমৈহরেঃ॥ রহিতা যে খ্বিজ। দেবি তে বৈ ইত্যাদি। পূর্বমচিরেণ কুলক্ষয়ঃ স্যাং|২*২। 

তৎ ্রীমু্তিস্থাপনসন্ববিস্থানং। স্থাপিতত্রমূর্তিঃ স্থাপকে। বা লোকেৎপুন্যতাং যাঁতি। ঘৎ স্থাপনং 

বিজৈঃ কৃত্ব। কৃতং ॥ ২০৩। 
অপ্যর্থে চকারঃ। যথ। গ্থিরমূর্ধেঃ প্রতিষ্ঠাবিধয়ো! বহুপ্রকারাম্তথা চলমৃত্তেরপি স্থত৷ 

অভিজেঃ। আদাবিতি পশ্চাদগ্তোহপি সেখ্য ইত্যর্থঃ ॥ ৩০১ ॥ আদিপুরুষঃ পরমাআ্সা পরমেশ্বরো! 

ভগবান্ শ্রীবান্থদেবঃ অচলঃ মর্ববব্যাপকত্বাৎ। প্রাহুঙাবগতঃ লীলয়। ত্বীকুতজন্মা চলঃ ভক্ত- 

বৈষ্ণব, তাদৃশ ব্রাহ্মণ দ্বারাই প্রতিষ্ঠা করাইতে হয়। তত্াতীত অপর ব্রাহ্মণ দ্বারা কদাচ 

প্রতিষ্ঠ করাইবে না । ২০১। মৎসাপুরাণে এই বিষয়ে লিখিত আছে যে, শীলতা বর্জিত, 

দস্ভপরায়ণ ও ধর্মধ্বনী ব্যক্তি দ্বারা প্রতিষ্ঠ। করাইতে নাই । সতত গৃহধর্দে নিরত, বেদবিৎ 

দ্বিজাতি হারাই প্রতিষ্ঠা সম্পাদন করাইবে। যেব্যক্তি বেদপরায়ণ দ্বিজাতিকে বিসর্জন 

পূর্বক জানতঃ পাষণ্তীকে প্রতিষ্ঠাকর্শে গুরুপদে বরণ করে, আগু তদীয় বংশক্ষয় হয় সন্দেহ 

নাই। ২*২। পাধত্তী দ্বার প্রীমূত্ি স্থাপন করিলে সেই মূর্তি যে স্থানে স্থাপিত হয়, সেই 

স্থান পিশাচের অধিরুত হয় এবং স্থাপনকর্ভ৷ আশু সমাজে অপুজ্য হুইয়। উঠেন। যে ব্যন্কি 

4 বথানি্িস ) তরান্মণ দ্বারা ্রীমৃর্ি স্থাপন করে, প্রতিষ্াঙ্থান তদীয় বংশের সকলের পক্ষেই 
কল্যাণকর হয় এবং তিনি আজীবন লন্মান্িত হইয়া! কালযাপন করেন । ২৯৩। ও 

অতঃপর চলমূর্তি প্রতিষ্ঠা । _চলসূর্ভির গ্রতিষ্ঠাবিখি বহুবিধ, তন্মধ্যে অগ্রে হয়গ্রীব-দেব- 
কথিত বিধি বর্ণিত হুইতেছে।২০৪। হয়শীর্ধপঞ্চরান্ধে লিখিত আছে, অচল ও চলডেদে বিষুুঠি 
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প্রাসাদে হুচলত্তঘদ গৃধেযু চ চল!চলঃ। সভ।মঠস্থো হচলো গৃহস্থানাং মঠে চলঃ। 

চলে রত্বাদিবিন্যাসঃ পিণ্িকাযোজনাদিকম্। যতো! ন বিদ্যতে তন্মাৎ পিওি গ] তদা নেদৃশী। 

অতে। বিশেষাধক্ষ্যামি চলান।ং যাদুশো! বিধিঃ ॥ ২০৬ || 
গ্রতিবিস্বাহ তং শস্তৈরুংকীর্ণং পাকজং তথা | অিবিধঞ্চ সমুদ্দিষ্টং বিঞুঃরূপং বিচক্ষগৈঃ | 
প্রতিবিসশ্বাহতং পৃজ্যং তাবং কালং তু পার্ধিবম্। ন তত্র কণ্চিৎসংস্কারাঃ কেবলং তত্বযোজনম্ ॥ 

পূজনাপ্তে বিসর্গশ্চ পুনে &ং গুদচ্চনম্ ॥ ২৭৭ ॥ 
শস্তরোংকীর্ধি বুবিধং শিলারত্বাদিভেদতঃ। দারবং শৈপজং রূপং প্রাসাদে স্থাপয়েৎ পরম. | 

রত্বজং নির্শিং শঙ্ৈঃ পিওিকানহিতং শুভম্। 
পিিকারহিতং বাপি তদেবং দ্বিবিধং পুনঃ ॥ ২*৮॥ 

রত্বজন্য তু রূপনয পিগিক। ধাতবী স্বতা। শৈলী তু শৈলজস্যো্ রত্বজস। তু নেষ্যতে। 
পিওিকাসহিতং কার্ধ্যং চলং রত্বািনির্শিতম্। 

পাকজং ধাতুজং বিশ্বং পিগিকাসহিতং তু তৎ॥ ২০৯ ॥ 
তেষাং প্রতিষ্ঠাং বক্ষযামি সংক্ষেপাদ্বেদনির্মিতাম্। দশহত্তপরীমাণং মণ্ডপং কারয়েচ্ছ,ভম্ । 
র্যা পঞ্চকরাং বেদীং তৎ কুগ্ানি কারয়েখ। তোরণধ্বজকুস্তানাং স্থাপনং পূর্ববৎ স্বতম্। 
বাৎসগা!দিলীলয়। ইতন্ততঃ পরিভ্রমণাং ॥ ২০£॥ এবং যথালৌ দ্বিবিধঃ, তথ! ততপ্রতিমাপি 

দ্বিবিধা ইত্যাহ প্রাসাদ ইতি ॥ ২০৬ ॥ পার্থিবং প্রতিবিষ্বাহতং হায়াবৎ স্থপ্ডিলেহক্কিত। শ্রীমতি 
তাবৎকালং সদ্য এব, ন তু ক।লাস্তরে পুনঃ পুজ্যং ॥২০৭॥ পিগ্ডিকাসহিতং পিগিকারহিতং 

বিবিধ ॥ অচল মুর্তিকে আরিপুকুষ ( পরমায্ম! ভগবান্ বান্থদেব ) বলিয়া জানিবে এবং চলমৃর্তি 
ভক্তবাংসল্য নিবন্ধন সমস্তাৎ বিচরণ করেন | ২০:। হরির অচলমুর্তি প্রানে এবং চলাচল 

মুর্তি গৃহে স্থাপিত হইয্না থাকে । অচলমুর্তি সভামঠাধিষ্তিত থাকেন, চলমূর্তি গৃহীর গৃহে : 
বিরাজ করেন। চলমূর্তিতে রত্বাদিবিস্তাস ও পিগিকা-যোগনাদি নাই, স্থতরাং 'তাহার পিগ্ডি- 
কাও তদ্দরপ হয় না: অতএব অধুনা চলমুর্তির বিধান সবিশেষ বর্ণন করি ' ২০৬। স্থুধীগণ 

বিষুর ভ্রিবিধ রূপ কীর্তন করিনাছেন।-_ প্রতিবিষ্বাহত, শস্ত্রোৎকীর্ণ ও পাকজ। পার্থিব 

প্রতিবিষ্বাহতকে (ছায়াবৎ স্থগুলে অক্ষিত মূর্তি-ক ) সদ্যঃ পূজ। করিতে হয়, কালান্তরে অচ্চনা 

কর! অন্থচিত। এই মূর্তিতে কেবল তৰযোজনা করিবে, ইহাতে কোনরূপ সংস্কার নাই। 

অচ্চনাবসানে বিসঙ্জ্জন করিতে হয়, পুনরায় তাহাতে আর অর্চনা করিবে না। ২০৭। 

শিলারত্বাদিভেদে শস্তরোকীর্ণ মূর্তি অনেকপ্রকার। কাষ্ঠময়ী ও শিলাময়ী মূর্তিই প্রাসাদে 
স্থাপন করিবে। বিশুদ্ধ পিগ্ডিকাস€ রত্বময়ী মুর্তিকে শস্ত দ্বারা প্রস্তুত করিবে। রত্বময়ী প্রতিমা 
ঘিবিধ;-_-পিগিকাসমন্থিতা ও পিগ্িকা-বঞ্জিত1। ২০৮। রত্বম়ী প্রতিমার পিগিক! ধাতু বার 
্রস্তত করিবে এবং পাযাণমুর্তির পিগিকাও পাধাণময়ী হইবে। রত্বজা মূর্তির পিগিক! ন! করি- 
লেও ক্ষতি নাই। রত্বময়ী চলগ্রতিম। পিিকাস মন্বি ত1 কর! কর্তব্য। ধাতুময়ী-সূর্ভিকেই পাকজ 

ধল। যায়, উহ! পিপ্ডিকাসমন্থিত করিবে । ২০৯। এ দকল মুভির প্রতিষ্ঠাবিধি বেধে যেক্ধণ 
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বিষ্ুকুস্তং তথা স্থাপা লৌকপান্ পূর্বববদঘজেং। সর্কতোভদ্রক' বেদ্যাং লিখেছুজ্দলবণকৈ;। 
বৈষ্ণবান্সিং তথা কুর্ধ্যাৎ যাঁষো শযাঁং তু পাতয়েৎ। 

প্রশান্তাং ভব্্রপীঠং তৃন্যপ্য কুম্তং তু বিচ্যাসেৎ। 

সর্ববোৌষধিযুতান্ সর্ববানষ্টাশীতিপদ তথা ॥ ২১* ॥ 

অথোন্তরে মগ্ডপস্য স্গীনবেন্তাং তু পশ্চিমে । ভূমিং প্রলিপা তত্রাদৌ তণডলৈঃ পঞ্চবণকৈঃ। 
,চতুরত্্ৎ বিলিখ্যাদৌ হ্বস্তিকং কল্পয়েদ্গুরুঃ | তন্মধ্যে পীঠকং স্তস্য প্রতিমাং তত বিন্তসেৎ। 

শঙ্ঘতুর্যযরবৈস্তদ্বৎ পঞ্চগবাদিনা সপে ॥২১১। 
পুষ্পগন্ধা'দিভিঃ পুজা চ্ছাদয়েচ্ছুরুবামসা। উথাপ' স্বভিষেকার্থং নিনয়েং হ্নানমণ্ডপম্। 

শঙ্খপুণ্যাহঘোষেণ আনপীঠে নিবেশয়েৎ । অবধাধ্য জপেক্ষান্তিং তোষয়েং বর্শিণস্তথা। 

দেশিকম্ত তদ। দ্যা পূর্বববত্তরুণীং শুভাম্। 
সপুত্রা: বস্ত্রসংযুক্তাং হেমশৃঙ্গীং সদক্ষিণাম্ ।২১২। 

ততে! বেদাদদিমন্ত্েস্তামালভেদ্দে শিকোত্তমঃ। পৌরুষেণ তু স্থক্কেন মূলবীজেন চালয়ে ং। 
কৌতুকং সূলজীবেন তৎ করে ত্বধিরোপয়েং। চিত্রং দেবেতি মন্ত্রণ নেত্রে চোন্মীলয়েদ্গুরুঃ। 

হৈময়াভ্যলয়েন্েতে ক্ষয় তু শলাকয়া ৷ দ্বতৈন মুন! তথ্বৎ মধুবাতেতি দেশিকঃ। 

ততঃ শুদ্ধেন তোয়েন ন্াপ্য মহ: সমালভে্। বেদাদ্যেন চ সুক্ষেন চতুর্ভিমূত্িপৈঃ সহ | 
চা 

'াপিশশিিক্ী সদ 

তৎ রত্বজমেব তক্চিবিধং ॥২.৮॥ রূপসা প্রীমূর্তে: ॥২০৯। তং পূর্বববং ॥ ২১* ॥ পেৎ স্বাপ- 
য়েং। আদিশব্দেন পঞ্চামৃতপঞ্চকবায়টমৃত্তিকাজলাদি ॥২১১।॥ জগচ্ছান্তিমবধার্ষ্যেতি দ্বস্তিবাচনা- 

দিকং কৃত্বেতার্থ: ॥ ৯১ ॥ | 

লিখিত জাছে, তাহ! সংক্ষেপে বর্ণন করিতেছি। দশহস্তমিত শুভমগ্ডগ, গঞ্চহস্তপরিমিত বেদী 
ও পূর্ববব্ কুণ্ড নিশ্নাণ করিবে । তোরণ, ধবজ। ও কুভতসমুহও পূর্বববৎ স্থাপিত করিতে হয়। 
এতঘ্যতীত বিষুকুস্ভ স্থাপন করিয়া পূর্ব্ববৎ লোকপালবর্গের অচ্চন| করিবে। বেদীতে পূর্বববৎ 

সর্বাতোভদ্রম গুগ অঙ্কন, বৈষ্ণবায়ি স্থাপন, দক্ষিণভাগে শয্য। পাতন, ঈশানদিকে ভদ্রগীঠবিন্তাস 
ও অষ্টাশীতি পদে সব্বৌষধি-সমন্বিত উক্ত কুস্তসমূহ স্থাপন করিবে। ২১০। তংপরে গুরুদেব 

মণ্ডপের উত্তরভাগে ও নানবেদীর পশ্চিমিকে পা গুব্ণ ৩গ,ল দ্বার। ভূতল লেপন করত প্রথমতঃ 

চতুরশ্র অঞ্থন পুর্ববাক শ্বস্তিক রচন। করিবেন। তদনস্তর ন্বস্তিকমধো পীঠ স্থাপন করিয়া 

তছুপরি প্রতিগুত্তি স্থাপন করিবে! পরে শঙ্ঘতুরধযাদির শব সহকারে পঞ্চগব্যা্দি দ্বারা ন্নান 

করাইতে হুয়। ২১১। তদনস্তর গন্ধপুষ্পার্দিযোগে অচ্চন! ও শুক্লান্বর ছারা আবরণ পূর্বক 
প্রতিমূর্তি উঠাইয়! অভিষেকার্থ ন্নানমগ্ডুপে আনয়ন করিবে এবং শঙ্ধধবনি ও পুণ্যাহ শব করিতে 
করিতে গানপীঠে সংস্থাপন করিবে । তৎপরে স্বত্তিবাচনাদি করিয়! কর্মকারের গ্রীতিসাধন 

করিতে হয়। অনন্তর জাচার্ধযকে পূর্বববং তরুণবযস্কা, শুভকরী, সবৎসা, সবঙজা, ্ বরণশৃজী থেস্ছ 
জান করিয়া! যখাষথ দক্ষিণা লমর্পণ করিবে। ২১৫। তৎপরে গুরুদেব বেদাদি মপাঠপূর্ববক 

গ্রতিমাকে স্পর্শ,পৌরুষনূক্ত ও মূলবীজ দ্বার! চালন,মূলবীজ ছারা তীয় হত্ডে কৌ তুকমুঅবন্ধন, 



ঙ 

১২৬৬ শ্ক্ীহরিভক্তিবিলাসঃ | [ ১৯শ বিলাস; । 

অতো! দেবেতি চাবাহ্ বাস্থদেবং জগদৃগুরুম্। বিশুন্বক্ষটি চাঁডানং হিমকুদদেন্দুসন্লিভম্ ॥ 
কিরণৈঃ শীভলৈঃ সৌম্যৈঃ প্রীণয়ন্তঞ্চরাচরমূ। লাবণ্যামৃততোয়েন সিঞ্চন্তমিব সর্ব্বতঃ। 
স্থনাভং বারিজং পন্পং ধারয়স্তং গদ্ধাং শ্ুভাম্। ভূষিতং মালয়! তদ্বদ্বীপিতং মণিকাঞ্চনৈঃ। 

শরীপুষ্টগরুড়াদ্যত্ত সমস্তাৎ পরিবারিতম্। এবং ধ্যাত্বা ততঃ কুত্তৈরভিযিঞ্চেৎ সমস্ততঃ। 
আপে! হি ঠ্েেতি মন্ত্রেণ কুস্তেনাসেচয়েদ্ গুরুঃ। 

সমুদ্রং গচ্ছ মন্ত্রেণ দক্ষিণেনাভিষেচয়েৎ। মোমং রাঁজেতি মন্ত্র্ণে উত্তরেণাভিষেচয়েং। 

দ্বতেনাতা্য়েদ্দেবং তেজোমীতি ততো! গর: | ভ্রুপদেতি সমুদ্বর্য দদ্যাদামল্কং শুতম্ । 
যাঃ ফলিনীতি মন্ত্রেণ ফলৈরনীরাজয়ে প্রতৃম্। কাগ্ডাৎ কাণ্ডেতি মন্ত্েণ হরিং নির্শচ়েং পুনঃ। 

ফলতোয়েন সিঞ্চেত গায়ত্রয। দেশিকোত্তমঃ তথ্িষ্োোরিতি মন্ত্রেণ পঞ্যগব্যেন সেচয়েখ। 
কাষায়েণ তু তোয়েন বরুণস্যেতি সেচয়ে। স্থমঙ্গলীতি মন্ত্রেণ বিদ্বানোষধিবারিণ!। 

ুর্ধানং দিব মন্দ বন্মীকেনা ভিষচয়েৎ। ইমং মেতি চ মন্ত্রেণ নাপয়েং দিক হাজলৈঃ। 
দেবে! বরাহ মন্ত্র মৃতোয়েনাভিষেচয়েৎ॥ সেচয়েৎ পদ্মনৃতোয়ৈঃ শন্নে! দেবীতি দেশিকঃ। 
খতং চেত্যাদিস্থকেন তীর্ঘ্বংকুস্তবারিধী। নাগকেশরতোয়েন শ্রীশ্চ তেত্যভিষেচয়েখ। 

চন্দনোদক-কুস্তেন পাবমাগ্তাভিেচয়েং'। প্রবসায়া! ততঃ পঞ্চরত্বতোয়েন সেচয়েখ। 

পঞ্চ নদ্যেত্যুচা দেবং নদীনদতড়াগজৈ: ৷ যাসাং রাজেতি মন্ত্রেণ একাশীতিঘটেহরিম্। 
নলাপয়েদর্চয়েস্তজ্য| প্রতিদ্রব্যং সমাহিতঃ। অগ্ন আয়েতি মঞ্ত্রেণ দেবমুষ্ণোদকেন তু। 

শুদ্ধতোয়েন দেবেশং শুদ্ধবত্যাভিষেচয়েৎ ॥ ২১৩ ॥ 

অতোহ্চ্চয়েং হুরেশানং প্রিতস্ত ইতি দেশিকঃ | পাদ্যন্ত মূলমন্ত্রেণ মচুপর্কস্তখৈব চ। 
তাং প্রতিমাং অলতেৎ নপৃশেং ॥ ১১৩ ॥ যুগ্ম; পরিধানোতরীয়বস্্দ্য়ং। পবিব্রকং যক্ঞো- 

“চিত্রং দেব” ইত্যাদি মন্তে চক্ষু উম্মীপন, দিবা স্থবর্শশলাকা দ্বার! চস্কপ্ঘগ্ন অভ্যঞ্জন,'“মধুবাতা” 

ইত]াদি মন্ত্রে স্বত ছার! দ্পন এবং অবশেষে বেদাদি পুরাতন মন্ত্র পাঠ পূর্ববক পবিত্র জল দ্বারা 
স্বান কয়াইবে। পরে মৃর্ধিপচতুষ্টয়ের সহিত মিলিত হইয়! “দেব” ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ পূর্বক 
জগদ্গুর হরিকে আবাহন করিদ্না ( বক্ষ্যমাণরূপে) ধ্যান করিবে। ধাহার কান্তি বিশুদ্ধ 

স্টিক, হিম, কুন্দপুষ্প ও চন্দ্রনর্িভ, যিনি রমণীয় নিগ্ধ কান্তি ঘার! চরাচর জগতের তৃপ্তিবিধান 

' ক্বরিতেছেন, বাহার লাবগ্যরূপ অমৃত-মলিলে জগৎ অভিষিজ হইতেছে, যিনি করচতুষয়ে 
শঙ্খ চক্র গদ! ও পদ্ম ধারণ করিতেছেন, ধিনি মাল্যে সমলঙ্কত) মণিকাঞ্চনে লমুদ্ভাসিত, 
সর্বথা মালা ঘবারা বিরাজিত এবং শ্রী, পু ও গরুড় গ্রভৃতি দ্বারা সর্বধ! পরিবারিত 

তাহাকে ধ্যান করি। এইক্পে ধ্যান করিয়া কলসসমূহে হ্বারা সম্যক অভিষেক করিবে। 

গুরুদেব "আপো হি ঠা” ইত্যাদি মন্ত্রে কুস্ত ছারা! সেচন, "*সমুত্ং গঙ্ছ” মন্ত্রে দক্ষিণদিকে 

অভিষেক, 'সোমং রাজ” মন্ত্রে উত্তরদিকে অভিষেক, “তেজোহসি+মন্ত্রে স্বত দ্বার অভ্যঞ্জন 

এবং “ক্রপদা* ইত্যাদি মন্ত্রে উদ্বর্ন করিয়। উৎকৃষ্ট আমলক সমর্পণ করিবেন। - গে “যাঃ 

ফলিনী” মন্ত্রে কল দ্বার! আরান্িক করিয়া “কাণ্ডাৎ কাণ্ড”ইত্যাদি মন্ত্রে পুনরায় হরিকে নির্ঘ- 



১৯শ বিলাস; ] শ্হরিভক্তিবিল।সঃ। ১২৬৫ 
ন্নানীয়মথবাচামং গায়ত্্রা। বিনিবেদয়েহ। স্থরান্নরেতি যুগ্মং তু দদ্যাততদ্বং পবিস্কম্ |২১৪॥ 
বেদাহমিত্যুত্তরীয়ং রোচনাং প্রণবেন তু । অগ্রন-মঞ্জতেত্যেবং গন্ধং গন্ধবর্তীতি চ ॥২১৫1 

পুষ্পবত্য। তথা পুষ্পং ধৃপং ধূরসি চেতাচ।। 

ভেজোসীতি তথ। দীপমপরিশদেতি গ্রাপণম্ ॥ ২১৬ || 
ইন্তচ্ছত্রেতি বৈ ছত্ং বিকর্ণেন তু চামরম্। আজ্যদহেন চাদ বাত আবেতি বীন্গয়েৎ। 
মিনতি ধ্বং দদঠাৎ পতাকামোমিতি ন্মরন্। দেবব্রতেন সায়! তু দদ্যাদাভরণাদিকম_। 
তাং পুরুষস্থক্েন লাকল্যেন জনার্দীনম.| দীর্ঘাম্ুষ্যেতি সংসূজ্য কিরেদ্,ব্বাক্ষতং বুধ; । 
যা ওষধীতি মন্তেণ পুশ্পাণি বিকিরেদ্গুরুঃ | পুনর্বৃহত্রধৈ: স্ত্বা চক্রণায়। জনার্দনম। 

_.. শিবসংকল্পন্থক্রেন শাকুনেন জনার্দনম.। 

উত্তিষ্ঠেতি সমূাপ্য শধ্যায়াং বিনিবেশয়েং ॥ ২১৭ ॥ 
অপরাঞ্জিতমন্ত্েণ ধ্যায়েং সকলনিফলন.। ব্যাপিনস্তধ পুনধ্ণা্ তত্বানি বিনিষোজয়েহ। 
সকলীকরণং কৃত্বা পূর্ব্বাক্তবিধিনা হরেঃ। ততঃ সহত্রনীর্ষেতি প্রত্াচং পুজয়েদৃবুধঃ | 

পৰীতং ॥ ২১৪ ॥ রোচনাং গোরোচনাতিলকং॥ ২ ৫॥ প্রাপণং নৈবেদাং ॥ ২১৬। শাকুনেন 

ঞ্চন করিতে হয় ॥ আচার্য গায়ত্রী পাঠ পূর্বক ফলোদক ছার!, “তদ্বিফো: ইত্যাদি মন্ত্রে 

পঞ্চগবা স্বারা, “বরুণন্ত” ইত্যাদি মঞ্ত্রে ায়োদক দ্বারা, “হুমঙ্গলী” ইত্যাদি মন্ত্রে ওযধিযু্ত 
জল দ্বারা, “মূর্ধানং দিব” মন্ত্রে বল্মীকমৃত্তিকাযুক্ত জল দ্বারা, *ইমং ম” মন্ত্রে সৈকতোদক 
ছারা, “দেবে! বরাহ” ইত্যাদি মন্ত্রে মুত্তিকৌদক দ্বারা,“শন্ধো দেবী” ইত্যাদি মন্ত্রে পদ্মমুত্তিকা- 

যুক্ত সলিল দ্বারা, “খতং ৮” ইত্যাদি মন্ত্রে তীর্ঘমুদ্যুক্ত কুভোদক দ্বারা, “্রীষ্চ তে” মন্ত্রে নাগ- 
কেশর-কুন্ুমাগ্ধিত জল দ্বারা, “পাবমানী” মন্ত্র ন্দনে'দকপূর্ণ কুস্ত দ্বারী, “প্রব” নামক সামে 
পঞ্রত্বোদক দ্বারা, “পঞ্চনদ্য” ইত্যাদি মন্ত্রে নদীক্জল ও তড়াগোদক দ্বার! এবং গ্যাসাং রাজ, 
ইত্যাদি মন্ত্রে তক্কিমহকারে একাশীতিপদন্যস্ত কৃস্ত দ্বার! গ্রভৃকে ক্ষন করাইয়! “অগ্ন আমলা” 
ইত্যাদি মন্ত্রে উঞোদক ঘ্বার| ও *শদ্ধবতী” মন্ত্রে পবিরোদক দ্বারা নান করাইবে | ২১৩। 
তৎপরে আচার্য “জিতস্তে” মন্ত্রে দেবদেব হরিকে অর্চন! করিয়া মূলমন্ত্রে পাদ্য মধুপর্ক ও 
্নানীয়, গায়ত্রী বারা আচমনীয় এবং “হুরান্থর” এই যন্ত্রে পরিধেয় ও উত্তরীয় বসন আর 
য্পস্থৰ অর্পণ করিবে । ২১৪। তদনস্তর “বেদাহং+” গ্রে উত্তরীব, প্রণবযোগে গোরোচনা. 
তিলক, “অঞ্চতে” মন্ত্রে অঞ্জন, “গন্ধবতী” ম্য্ত্র গন্ধ, পুষ্পবতী” মন্ত্রে গুণ, খধুরসি” মন্ত্রে ধূগ, 
“তেজোহনি” মন্ত্রে দীপ, “অগিষূ্ধা” মন্ত্রে নৈবেদ্য, ইস তর মনরে ছন্, “বিকর্ণ? মন্ত্রে চামর, 
“আজ্যাদোহ” মন্ত্রে দর্পণ, “বাত আবাতু'* মঙ্ত্রে বীজন,*তমিন্্র” মগজে পুজা, ওক্কার হারা পডাক। 
ও দেবর” সামে বিভ্ষণাদি প্রদান করিয়া সমগ্র পুরুষস্থক্ত বার! স্তুতি এবং প্রীর্ঘাযুষ্য* 
মনরে অর্চনা! পূর্বক দুর্ববা ও অক্ষত প্রদান করিবে। তৎপরে গুরুদেব “যা ওষধী:” ইত্যাদি 
মন্ত্রে কুহুম বিকিরণ পূর্বক “ বৃহত্ণ" সাম, চক্রমন্ত্, শিবসংকল্পম্র ও শাকুনস্ক দ্বারা 
হরিয,সব করিয়! “উতভষট' মন্ত্রে ঠাইয়া! শখায় শয়ন করাইবেন। ২১৫--২১৭। তংপরে 

১৫৯ 



১২১৩৬ জআঙীহরিভক্তিবিলামঃ | [ ১৯শ বিলাসঃ। 

গন্ধপুস্পাদিভিঃ সম্যক নৈবেদ্যাদি নিবেদয়ে। 

অতে। দেবেত স্থক্তেন গৃহোপকরণা ন চ॥ ২১৮॥ 

নিদ্রা কলসবিস্তানং কৃত্বা পৃজ্যন্ত মঞ্চলে। সর্ববতোভদ্রকে দেবে! গন্ধপুষ্পা দিভিঃ ক্রমাৎ 1২১৯ 
প্রভৃতৈর্ধীজিকৈর্ঘব্যৈহে মিপুশপৈ: সমুজ্জলৈ:। বৈষ্বে মগ্ডলে পশ্চাজ্জালয়েছ্ৈষবানলম,। 
নয়ননসৈস্ব তৎপশ্চাৎ কুস্েযু দ্বিজসত্তমঃ ৷ জুহয়াচ্চ শং সষ্টং পলাশসমিধ! দ্বিজ। 

তিগাংস্চ জুহুয়াদাট জ্যবৈঞ্চবং প্রপচেচ্চরুম্। তিলতগ লদুপ্ষেস্ত ঘ্বতেনাঘার্য্য সাধয়েহ॥ 
অবতীর্ধ/।ভিঘা্যযেব মঞগ্্ররেভিত্ত হোময়েং। বিষ্ণবে শিপিবিষ্রায় বিঞ্ণবে নিগুণেতি চ। 

ইদং বিষিভি মন্ত্রে? তদ্িষ্টোরিতি দেশিকঃ। ইরাবতীতি মন্ত্রে তং বিষ্পোরিতি চৈব হি। 
প্রতত্বিষিতি মন্ত্রেণ বিকোন্গুকেতি চৈব হি। তথ! পুক্রষন্থক্তেন সম্যক যৌড়শ আহুতীঃ। 

চক্ুং হুত্বা পুনঃ পশ্চানান্ত্রেরেভিস্্ব হোময়েখ ॥ 
তত হোমমস্ত্রাঃ। 

ও" বিঞ্ণবে স্বাহা। ওঁ পুরুযোত্তমায় স্বাহ!। ও ্রেলোক্যমোহনায় স্বাহা। 

ও বৈকুষায় স্বাহা। ও লক্মীপতয়ে স্বাহা। ও লক্ষমীনিবাপায় স্থাহ। ৷ ্ 

ও হবীকেশায় ম্বাহা। ও হয়নীর্ধায় ্বাহা। গু নমে! নারায়ণীয় স্বাহা। 
ও ব্রহ্মণে স্বাহা ॥ 

হুত্ব। ব্যাহতিভি; পূর্ববং গায় হোময়েদ্ গুক্র:॥ এবং হুত্থা! তু জুয়াচ্চক্রার্দীনাং ষথাক্রমমূ্ । 

লক্ষ্যাদীনাং ততে। হুত্ গ্রহাণাং হোময়েত্ততঃ। লোকে শানাং তু নাগাণাং হোময়েত্বদনস্তরমূ। 

নারায়ণীয় সত্ব তু দদ্যাৎ পূর্ণাহুতিং বুধঃ। ততো বিভজ্য বিধাংস্ত দদ্যাৎ কনকদক্ষিণাম্। 

ব্রহ্মঘোষাদিনা দেবং মমুখাপা বিচক্ষণঃ। ততো মণ্ডলমধ্যে তু স্থাপয়িত্ার্চয়েৎ পুনঃ ॥ ২২০ ॥ 

হুক্তেন॥ ২,৭ ॥ সকলঃ সগ্তণশ্চাসৌ নিফলো নিগুণশ্চ তং ॥ ২১৮ ॥ সর্বতোভদ্রমণ্ডলে দেবঃ 

পুজ্যঃ ॥ ২১৯ ॥ ্ 

“অপরাজিত” মন্ত্রে সগ্ডণ ও নিগুণের স্্তিবাদ করিয়। পুনরায় সর্বব্যাপক প্রভুর ধ্যান 

করিয়া। তত্বসমূহ নিয়োজিত করিবে । পরে পূর্ববকথিত বিধানে সকলীকরণ সম্পাদন পূর্বক 
“সহত্রশীর্ষা” মন্ত্রে অর্চনা,ও গন্ধপুষ্পাদিযোগে নৈবেদাাদি সমর্পণ করিয়। “অতো দেবা” ইত্যাদি 

মন্ত্রে গুহোৌপকরণ সকল নিবেদন করিবে। ২২৮। তদনভ্তর নিজ্রাকুস্ত স্থাপন পূর্বক 

সর্বতোভদ্রম গুলে গন্ধপুষ্পা্দি দ্বার। ঘথানিয়মে প্রভূর অর্চন। করিতে হয়। ২১৯। তানস্তর 

ভূরিপরিমিত যজ্ীয় সামগ্রী ও সমুজ্জল হেমকুহুম-সমূহ বারা অর্চনা! পূর্বক পরে 
বৈষ্ণব মগ্ডলে বৈষবাপ্সি প্রজালিত করিবে । হে বিপ্রসত্তম! তৎপরে কুখ্ডোপরি পেই 
অগ্নি আনয়ন পূর্বক পলাশকাষ্ঠ দ্বারা অগ্টোত্তরশত হোম ও সম্বত তিল হোম করিয়া! িল 
অক্ষত ও দুগ্ঠ দ্বার! বৈষ্ণবচরু পাক করিবে। তদনন্তর উহা! খ্বৃত দ্বারা সিজ্জ করিতে হুয়। 
তৎপরে চরু -নামাইবে ও চকুর নামোল্লেখ পূর্বক পশ্চান্িখিত মন্ত্রমূহ ছারা হোম করিতে 
হুইবে। দবিফবে শিপিবিষ্ায়” “বিঞ্বে নিগুণায়” “ইদং বিষুং” “তছিফোঃ* “ইরাব শী” 



১৯শ বিলাস$। ] শীস্্রীহরিভক্তিবিলাসঃ। ১২৬৭ 

গ্রত্যচং নিজহুক্তেম গন্ধপুষ্পীদিভিঃ ক্রমাৎ। সান্লিধ্যং পূর্বববৎ কত্বা মজীবকরণং গুরুঃ। 
প্রণবেন নিরুধ্যাথ ধ্যায়েৎ সকলনিফলম্ ॥ ২২১ ॥ 

পি্িকা-যোজনীয়াদি মনসৈব বিচিস্তয়েং| ন্তাসং কৃত্বার্চয়েৎ পম্চাহ পূর্ববদ্ বিধিনা গুরু; 
_ বলিং দদ্যাত্ত, ভূতেভ্যঃ পার্যমভ্ন্চ দেশিকঃ। প্রণিপত্য ততে। দদ্যান্দক্ষিণাং গুরবে স্থধীঃ ৪২২২ 

সথবর্শপহিতং পাঅং তিলৈঃ পূর্ণং সফুগ্মকম্। ধেনুং শ্বলঙ্কতাং দদ্যান্ধেমপৃঙ্গীং তু দক্ষিণীম্। 
বরন্ধণে কনকং দদ্যাম্িপেভ্যন্তখৈব চ। অঙ্থখপত্রে কৃত! তু দেশিকং কারুকস্তথ!। 

চক্ষং সংপ্রাশয়েদস্তৈরষ্প্শন্ প্রণবেন তু ॥ ২২৩॥ 
তাং রাত্রিং বৈষবৈঃ সার্ধং জাগ্রতিষ্ঠেদতন্ত্রিতঃ। প্রভাতসময়ে স্বাত্বা দেবমুখাপা যত্বতঃ 1 ২২৪ 

ভদ্রপীঠে সমারোপ্য স্নাপয়েদস্থবারিণা। একাশীতিঘটেন্দেবং মৃন্মস্ত্রেণ সেচয়েং। 
বৈষণবেন তু কুত্তেন এন্দ্রাদিকলসৈম্তথা। সেচয়েং ফলতোয়েন পঞ্চগব্যাদিন! তথা । 
নুগন্ধেন তখাজ্যেন স্নাপ্ গন্ধাদিনার্চয়েং। পৌরুষণ তু স্ক্কেন প্রত্যুচং চন্দনাদিভিঃ ॥২২৫ 

সিতযুগ্সেন সংবেষ্টা ধৃপয়িত্বা গৃহং নয়েং। হঙ্ধঘোষাদিণ। সমাগ্থিনিবশ্থা চিয়েৎ স্ুধীঃ। 
এ উপ 

তম্ অনলম্॥ ২২, ॥ নিনুক্তেন সহশীর্ধার্দিন। & ২২১ ॥ মনসৈব চিন্তয়েং, ন তু পূর্ববৎ 
সাক্ষাদ্তরহ্মশিলাদিন্তাসেনেত্যর্থ; ॥ ২২২ ॥ সযুক্তকং বন্ত্রয়সহিতং ॥ ২২৩। যর তঃ ব্রদ্ধঘোষা. 
দিনা ॥ ২২৪ ॥ অচ্ছেন নিশ্মলেন ॥ ২২৫ ॥ পিহযুজেন শুক্ুবস্র্ধয়েন ॥ ২২৬॥ 
88818845557 
“্থং বিফোঃ" “বিষুম্থক” এই সকল মন্ব ও পুরুষস্থক্ত দ্বারা যোড়ণসংখ্য হোম ও 
চরুহোম করিয় পুনরায় পশ্চালিখিত মন্তর-দমূহ ঘারা ছোম করিতে হইবে। 

উক্ত হোমমন্ত্।-_ প্রতি মন্ত্রের পূর্বে বযানবতি উচ্চারণ পূর্বক “ওঁ বিফবে স্বাহা” ইত্যাদি 
(মূলের লিখিত ) মন্ত্রমূহ দ্বার] হোম করিতে হইবে। তদণস্তর চক্রাদির হোম, লক্ষমা।দির 
হোম, গ্রহগণের হোম 'ও নাগগণের উদ্দেশে হোম করিয়। নারায়ণকে পূর্ণাহুতি প্রদান করিবে। 
তৎপরে দ্িজাতিগণকে বর্ণ দক্ষিণা বিভাগ করিয়া দিয়! বেদধ্বনিপূর্ববক প্রতুকে উত্থাপিত করিয়া 
মণ্ডলাত্যন্তরে থাপন করত পুনরায় পুজ! করিবেন। ২২৯। তংপরে পুষন্থক্ের প্রতি মন্ত্র 
পাঠ পূর্বক গন্ধপুষ্পা দিযোগে অর্চনা, পূর্বববৎ সন্মিধীকরণ ও সজীবকরণ করিয়া প্রগবযোগে 
নিরোধ করত সগুগনিগুণের ধ্যান করিবেন।২২১। 'অনন্তর পিওিকাযোঞনাদি সমস্ত 
কাধ্য মনে মনে চিন্তা করিতে হয়। পরে ন্যানসমাপনান্তে পুর্ববৎ নিয়মে অঙ্চন। করিয়! 
ভূতবলি ও পার্ধদবলি গ্রদান করিবে। ওদনন্তর যঙ্গমান বিধানে গুরুদেবকে দক্ষিণা সমর্পণ 
করিবেন। ২২২। গুরুদেবকে সব ছুইখানি বন্ত, তিলপূরি হ পাত্র ও স্বণৃঙ্গী সালঙ্কার! গাঁভী 
শাক্ষিণ| দিতে হয়। ব্রহ্ধাকে ও মৃত্তিরক্ষকগণকে স্বর্ণ দর্ষিণ দিবে । তদনম্তর অশ্বখপজে চরু 
রাখিয়া প্রণবোচ্চারণ সহকারে আচার্য ও শিল্পীকে তাহা এরূপভাবে আহার করাইতে হইবে 
যেন উহা! দত্তন্ৃষ্ট না হয়| ২২৩। নিরলসভাবে বৈষবগণের সহিত মিলিত হইয়া! নিশ। জাগরণ 
পুর্্বক প্রাতঃকালে বেদম পাঠ সহকারে প্রকে উত্থাপিভ করিতে হয়। ২২৪। তৎগরে 
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হু 

১২৬৮ স্ীন্লীহরিভক্তিবিলাসঃ। [ ১৯শ বিলাঃ | 
দক্ষিণাং দেশিকে দদ্যাৎ কনকং ছঅমেব চ। ব্রাদ্দণান্ ভোজয়িত্বাথ স্বয়ং ভূত্রীত বাগযতঃ। 

সত বন্ধবরগং তু দীনীনাঁধাংস্ ভোজয়েৎ ॥ ২২৬। 
অথ চলগ্রমুর্তিপ্রতিষ্ঠামাহাত্যযম্ | - 

তত্রৈব।-- 
যস্ত গেহে সদ তিষ্েং মুতিদেবিস্য চক্রিণঃ॥ ন তত্র মারী দৌর্তাগ্যং ন বালস্থীর্ন দুঙ্ধ হম্। 
অনেনৈব বিধানেন সংস্কৃত্য প্রতিমাং হরেঃ। বিষ্ুণুলাকমবাপ্রোতি পুনরাবৃতিছুলভম্ হইতি।২২৭ 

অধূন! চলমূর্তেহি প্রতিষ্ঠায়াঃ পরো! বিথিঃ | লিখ্যতে পদ্তিশ্রেণীঘৃষ্টিতঃ সম্মতঃ সভাম্॥ ২২৮॥ 
অথ ধৌধায়নাছ্যজ্চলগ্্রীমুন্তিপ্রতিষ্ঠাবিধিত | 

স্থিরূর্তিপ্রতিষ্ঠ'নুসারেণাত্রাপি বৈষণবৈঃ। প্রতিষ্ঠাবিধিকন্পেয়ো বিশেষোইসশ্চ লিখ্যতে ॥২২০ 

যন্তপি যুগ্তিরিতি গ্রতিমামিতি চ সামান্য নিদ্দেশঃ তথাপি চলমুন্তি প্রতিষ্ঠায়া উক্তত্বাদজ্ৈব 
লিখিতং ॥২: ৭ এবং হয়শীর্ষো ভ্তঞ্চলশ্রীমৃত্তি গতিষ্ঠাবিধিং লিখিত ইদানীং ততঃ সংক্ষিপ্তং বৌধাম়. 

না'দরশিষ্টবর্গনম্মতং সংসাম্প্রদায়িক বহুলপদ্ধ ্ যন্থমারেণ পরমপি লিখতি শধুনেতি | এবার্থে হি- 
শব্বঃ। চলমূর্তেরেবান্যোহপি প্রতিষ্ঠাবিধিঃ । শ্রীকষ্দেবাচার্য/সম্ম হ: | তথাঁচ শ্রীকষ্ণদেবাচাধ্যপদ্ধতৌ 
বৌধায়নাদিসন্মলাব্ৈবিক্রম্যাদিপদ্ধতী: 'বীক্ষা'বক্ষ্যামি বিষ্ণাদিচলাচ্চাস্থাপনে বিধিমিতি ॥২২৩। 

তত্র চ মণ্ডপনিম্মাণাদিপ্রকীরবিশেষঃ স্পনাদৌ মন্তাদিকঞ্চ প্রায়; পূর্ববলিখিত-স্থিরসূর্তি- 
প্রতিষ্ঠাবিধিবদিজ্েক্পমিতি লিখত স্থিরেতি ॥ ২২৯॥ 

প্রতৃকে ভত্্রপীঠে স্থাপন পূর্বক বিমল ললিল দ্বারা শ্লান করাইয়া! মূলমন্ত্র পাঠ সহকারে : 
 একামীতি কুস্ত বার প্রন্তুর অভিষেক করিবে। ত্নস্তর বৈষবকলসোদক, এশ্দ্রাদি- 
কুন্তোদক, ফলোদক, পঞ্চগবা ও ন্থগন্ধপূর্ণ ঘ্বত দ্বারা স্নান করাইয়া পুজা করিতে 
হয় এবং পুক্রষস্ক্তের প্রত্যেক মন্ত্র উচ্চারণ পূর্বক গন্ধাদি দ্বার! পৃঞ্জ। করিবে। ১২৫ | তৎপরে 

প্রভুকে শুক্লাম্বর-যুগল দ্বার! বেষ্টন ও ধূপ দ্বারা ধূপিত করত গৃহে লইয়া যাইতে হয়। 
তু্দনস্তর বিচক্ষণ ব্যঞ্তি বেদমন্ত্র পাঠ করত সম্যক্ বিধানে স্থাপন পূর্বক গুরুদেবকে 

বর্ণ ও ছত্র দক্ষিণ! গ্রদান করিবেন । পরে দ্বিজাতিগণকে ভোজন করাইয়া! নিজেও মৌনভাবে 
আহার করিতে হয়। ত্ঘনস্তর ভূত্য, বন্ধুগণ ও অনাথ ছুংখীদিগকে আহার 
প্রদান করিবে। ২২৬। 

অতঃপর চলমুস্তি-গ্রতিষ্ঠা-মাহাত্ম্য ।- হয়শীর্ষপঞ্চরাত্রে লিখিত আছে, চক্রপাণি হরির 
 গ্রমুন্তি ষে গৃহে নিরস্তর অধিষ্ঠিত থাকেন, তথায় মারীভয়, দৌর্ভাগ্য, অলগ্দ্ীবা পাশক 

বিছ্মান থাকে না। এইরূপে হরিসুত্তি গ্রতিষ্ঠিত করিলে পুনর্জন্মরহিত সেই দুম 
হরিধাম শীভ করা৷ যায়। ২২৭। অধুনা সাধুগণানুমোদিত পদ্ধতি পধ্যবেক্ষণ পূর্ববক চলমৃ্তি- 

প্রতিষ্ঠার অতুযত্তম বিধি লিপিবদ্ধ হইতেছে। ২২৮। 
অনন্তর বৌধায়নাদি-কথিত চলমূর্তি প্রতিষ্ঠাবিধি।_স্থিরমুর্তি প্রতিষ্ঠায় যেরূপ বিধি 

কীর্তিত হইয়াছে, বৈষবগণ এখানেও সেইরপ বিধি জানিবেন, তবে যে ১০৯ বিশেষ আছে, 

তা বত হইতেছে । ২২৯। ৃ 



১৯শ বিলাসঃ শ্রীশ্রী হরিভক্তিবিলানঃ। ১২৬৯ 

অথ তত্র মণ্ডপ!দিনির্মাণবিধিঃ | 

গ্রাপাদতো দিশি ঞচ্যামুদ্ীচ্যাং বাথ মণ্ডপম্। 

এশান্তাং বা চরে স্থানেংদুরেহঙ্গারািবঞ্জিতে | ১০০ | 

ঘশহস্তং চতু্র্ণরং চতুরত্রৎ সমং শুভম্। চতুন্তোরণসংযুক্তং সপতাকঞ্চ পূর্ববব॥ ২৩১ ॥ 

তন্মিংশ্চ বিধিবৎ কৃর্ধ্যাং সযোন্তান্তত্রিমেখলম্ । 

আগ্নেষযাং কুগুমাশায়াং চতুর করোন্মিতম্ ॥ ২৩২ ॥ 

প্রাচ্যাং বেদীং করোচ্ছণয়বিস্তারাং চতুরন্রিকামূ। 

এশান্তাং স্থানমেকঞ্চ*দেবন্য স্বপনোচিতম্ ॥ ২৩৩ ॥ 

প্রামাদোইত্র ভগবদাবাপালয়্তম্মাং। অঙ্গারেণ আদিশন্াং তৃষাস্থ্যাদিন! চ রহিতে। 

অদুরেইনতিদুরেইনতিনিকটে চেতারঃ। মগ্ডপমাচরেং রচয়েং॥ ২৩, ॥ পূর্ববদিতি স্থির- 

মুর্তিপ্রতিষ্ঠারাং ভোরণপতাকা-্থাপনাদিবিপির্ষা পূর্ববং লিখিতোহস্তি তখৈবেতার্থ;। যদ্যপি 

মৃণ্ডপপরিমাণাদিকমপি পূর্ববলিণনাদিজ্ঞাতং স্যাদেব, তথাপি তদেব স্মারমতীত্র লিখিতমশক্তা- 

বস্তযপক্ষং চাত্রীকুর্ববতা কিঞিদ্বিশেষং দর্শয়তা তল্লিথিতং । এবমগ্রেইপৃযহৎ | ২৩১ ॥ তন্মিযগুপে 

যোনি; মাস্াযঞ্চ বক, তিশ্রো মেখলাশ্চ তৈঃ সহিতমাগ্নেষ্যামাশায়াং দিশি বিধিবুক্তং যা 

স্যাত্তথা কুর্যযাৎ। তদ্বিধি*চ পূর্ববং দীক্ষাবিধো বিস্তার্ধ্য লিখিতোহস্তি। করোন্সিতং একহস্ত- 

পরিমিতং ॥ ২৩:৪॥ করঃ একহস্ত প্রমীণঃ উচ্ছবায়ে। বিস্তারশ্চ ষদ্যান্তাং। ন্নপনোচিতমিতি 

দেবন্সপনস্য তছুপকরণস্থাগনস। চোপযুক্তমিত্য্থঃ : ২৩৩। 

বাস্তমগ্ুলং চৈবং। পূর্বোত্তরগাতির্নবনবভী রেখাভিশ্চতুঃবষ্টিপদৎ মগ্ডলং বিধায় তত্র 

বহিশ্ততৃক্ষোণেষু কোণাত্তিধ্যগ বেখ। দতবাষ্টাবন্পপদানি চতুর চতুনিধ্জতিপদানি মধ্যে রেখাৰয়- 

মার্জনেন চতুষ্পদমেকং, তথ। তৎপ্রাচ্যাদিচতুর্দিকু চথধারি চতুষ্পদানি তচ্চতুক্কোণেষু মধ্যবপ্ধি- 

রেখাৎয়মার্জনেনাষ্টৌ দ্বিপদানি কুর্ধযাৎ। এবং পঞ্চতত্বারিংশদ্দেবতাস্থানানি ভবন্তি। দেবতা- 

শ্চৈতাঃ । মধাচতুষ্পদে বক্ষা। তং প্রাগাদিচতুষ্পদেযু ক্রমেণ আপনাবিত্রজয়রুদ্রাঃ। কোণ- 

. স্বেঘষ্টহথ ছিপদেযু ঈশানকোণাদিক্রমেণ অরধ্যমসবিতৃবিবন্ধিবুধা খিপহিত্ররাজবক্্পৃথ্ীধরাপ- 

'ৰংসকা;। তথা চ মাৎসো। হাত্রিংশদ্বাহতঃ পুজ্যাঃ পৃজ্যাশ্চাস্তস্্রয়োদশ । তথা,_-ঈশান- 

কোণাদিধু স্থুরান্ পুঁজয়েচ্চ বিধানতঃ। তথা ।-ঈশানাদি-চতুফোণ সংস্থিতান পৃজয়েছুধঃ। 

আপশ্চৈবাধ সাবিত্রো৷ জয়ো রুত্রত্তঘৈব চ। .মধ্যে চতুষ্পদে বর্গ তন্তাষ্টৌ চ সমীপগা:। 

' অতঃপর. তথান্ব মগডপাদি নিশ্মাণবিধি। প্রাসাদের পূর্ব, উত্তর ঝ| ঈশানকোণের অদূরে 

. অঙ্গারাঁদি না থাকে এক্প স্থরে ম প প্রন্তত করিবে। ২৩৪ মণ্ডগটা পূর্ববৎ দশহ্য, 

* চতুর্ধার, সমচতুরজ, চহুক্োরণ ও পতাকাশোভিত হইবে । ২২১। মগ্ুপের বহিকোণে 

একটা কু নির্মাণ করিবে; উহ! যোনি ও মুখবিশি, জিমেখলান্ধিত, চতুর একহত- 

পরিমিত হইবে। পূর্বদিকে একটা বেদী ও ঈশানকোণে প্রভুর ্পন-যোগ্ স্থান প্রশ্থত 

 গ্করিবে। বেদীটী একহত্ত উচ্চ, একহঘ্ বিস্বৃত ও চতুরত্র হইবে। ২৩৩। : 



খ 

১২৭৩ শ্ীহ্ীহ্রিভিবিলাস5। [১৯শ বিশাস; | 

টা 

অথ তত্র মণগবিধিঃ। 

মণ্ডপন্ত চ নৈর্খত্যাং বিধিবদ্ধাস্তম শুলম্। মধ্যে চ দেবতাচ্চার্থং সর্বতোভদ্রমালিখেৎ। 
সকর্ণিকঞ্চ তন্মধ্যে পল্মং বিরচয়েত্বথা। ন্বস্তিকং চোত্তরে কৃত্বা তত্র শয্যাং নিবেশয়েৎ 1২৩৪। 

যব্দরমান*্চ পূর্বেছাঃ প্রতিষ্ঠায়াঃ সমাচরেৎ। পুণ্যাহবাচনং বিপ্রৈর্মশুপস্থাপনং তথ] ॥ ২৩৫ ॥ 

অর্ধম। মবিতা৷ চৈব বিবস্বান্ বিবুধাধিপঃ। মিআোহথ রাজধদ্্া চ তথা পৃ্থীধরঃ ক্রমাৎ। 

অষ্টমশ্চাঁপবৎসম্্ব পরিতে! ব্রহ্মণঃ স্বতা ইতি। বাহ্ছাত্রিশংপদেষু চ ঈশানাদিক্রমেণৈব 

শিখ্যাদয়ে। থাত্রি'শদ্দেবতাঃ। তথা চ তত্রৈব।_-শিখী চৈবাধ পর্জন্যো। জয়স্তঃ কুলিশীযুধঃ। 
ভূরধ্; সতো] ভূশশ্চৈব আকাশে! বাঝুরেব চ। পৃ! চ বিতথস্চৈব গৃহক্ষতযমাবুভৌ। গন্ধর্ব্ো 
ভূক্জরাজশ্চ মুগঃ পি হগণস্তথ। । দৌবারিকে 'হ্থ স্থগ্রীবঃ পুষ্পদস্তে। জলাধিপঃ ৷ অস্থরঃ শোষ- 

পাপৌ চ রোগোহহিমূা এ? চ॥ ভল্লাটঃ দোমনপোঁচ অদিতিশ্চ দিতিস্তথেতি। এবং 
সর্ববাঃ পঞ্চচত্বারিংশদ্দেবতা বাস্বম গুলে । তদ্বহিরীশানাদিক্রমেণ চ বকী স্বন্দা বিদারী অর্ধ/ম 
পৃতন! জন্তক! পাপরাক্ষসী লিপিচ্ছা চেত্যক্টো দেবতা! ইতি। এবময়ং চতুঃযষ্টিপদমগুলদ্েবতা- 

স্কানবিভাগে! হয়শীর্ষপঞ্চরাত্রস্যানূসারী । ন তু মৎস্যপুরাণসা। এতচ্চ সর্বমগ্রে প্রাসাদ- 
নিশ্খাণেহবশ্থণেখ্যত্বাদত্র বিশ্তার্ধয নলিখতং। তত্রৈব বিশেষতো ব্যক্তং ভাবি। এভচ্চ 

বাস্বমগুলং বিবিধরঙ্গশালিপিষ্টপুরিতং কাধ্যং। মণ্ডপমধ্যে চ মগ্ডলদেবতাপুজার্থং সর্ববতো- 
ভন্রাখ্যং মণ্ড্ং কুর্ধ্যাৎ। তচ্চ স্থপ্রসিদ্ধমেব। তন্য সর্বাতোভত্রস্ত মধ্যে চ কর্ণিকাসহিতং 
পল্ুং তথেতি বিধিবদ্ধিরচয়েৎ। তন্সগুলদেবতাশ্চৈতাঃ। মধ্য ব্রহ্ধা। মগ্ডলপ্রান্তে পূর্ববাদা্ট- 
দিক্ষু ক্রমেণ ইন্দ্রাদয়োইষ্টলোকপালাঃ। ঈশেন্ত্রদান্তরালাই্টকে চ বসবে রুত্রা আদিতা 
অশ্থিনৌ পিতরে! নাগা: ক্েন্দো বৃষশ্চেতাক্টো। ঈশানাদিপন্মদলেঘষ্ন্ ক্রমেণ দক্ষে1 বিষুধুর্ণি 

স্বধাকারে মৃত্যুরোগঃ সপমুদ্রাঃ সরিতো৷ মরুতো গণপতিশ্চেত্যক্টো। পদ্মকর্ণিকায়াশ্চাধঃ 
পৃথিবী। উপরি মেরুঃ। তনুপরি স্থাপ্যদেবতা। মগুলগ বাহাতঃ প্রাগাদিদিক্পা নানা- 

মাযুধানি বাহুনানি চ। তদ্বাহ্ে চ গৌতম-ভরপ্বাজ-বিশ্বামিত্র-কশ্তাপ-জমদগ্রি-বগ্ষ্ঠাদয়; সধর্যয়ঃ। 

ততো! বহির্নবগ্রহাঃ। ততণ্চ বহ্ছ্যাগ্ষটন্থ এঁন্্ী কৌমারী ব্রাহ্মী বারাহী চামুণ্ডা বৈষণবী 

মাহেশ্বরী_বৈনায্নকী চেত্যন্টৌ শক্তুয় ইতি। উত্তরে তৎসর্ধবতোভত্রমণ্ডলাহুত্তরতঃ স্বস্তিকং 

মগ্ডলং চ কৃত্বা তহুপরি শধ্যাং স্থাপয়েৎ ॥ ১৩৪ ॥ 

এবং মণগ্ডপরচনাদিকং লিখিত্বা৷ পুণ্যাহবাচনাদিপূর্র্বকমাচাধ্যাদিবরণৎ যজমানস্ রুত্যা- 

বিশেষং. লিখতি যজমানশ্চেতি পঞ্চভিঃ। প্রতিষ্ঠাসময়া পূর্বেছ্যঃ পূর্ববদিবসে বিট?ঃ কুত্বা 

পুপ্যাহবাচনং মগ্ডপগ্রতিষ্ঠাং চ সম্যগাচরেৎ ॥ ২৩৫ ॥ গন্ধেন আদিশব্বাৎ অক্ষতপুদ্পাদিভিশ্চ 

. অনন্তর তথায় মগুল-নির্দাণবিধি ।-মণুপের নৈর্খতকোণে বিধানে বাস্বমগ্ন, মধ্যস্থলে 

দেবপুজহর্থ সর্বতোভত্রমণ্ডল, তাহার মধো সকর্ণিক পদ্ম এবং উত্তরদিকে স্বস্তিক রচনা পূর্বক 

০০ শহ্যাবিস্ীস করিযে। ২৩৪। 

চঃপর ব্রাক্ষণবরণা দিবিধি।-- প্রতিষ্ঠার পূর্বাদিনে ঘ্বি্গাতি দ্বারা াহযাচন ও মুগ 



১৯শ বিলাদঃ।] ভীজীহরিভক্তিবিলাসঃ। ১২৭১ 

মণ্ডপন্য চ বান্বব্যাং মাত্গ্ধা্দিনার্চয়েং। প্রণবাদিনমোহীন্তৈশ্চ নামভির্বিধিবদ্বুধঃ ॥ ২৩৬ ॥ 

নান্দীশ্রাদ্ধং ততঃ কৃতব। সি গ্রং বুধুয়াদ্গুরুমূ। মধুপর্কদিনাভ্চ্চা দত বন্াদি শি ত॥২৩৭। 

তদর্ধদানাদ্ত্রহ্গাণং পুরাণস্ততিপাঠকম্। স্থ ক্ুজাপকমপোবং ত্রীন্ বিপ্রান্ বৃণুয়াং পরান্ ॥২৩৮। 

তোরণানি ততোহভ্যর্চয দ্বারা ধু[ত্তরতত্তথ| | পূর্ববধং বৃণুযাদ্ধি গ্রাংশ্চতুরো দ্বারজ।পকান্ ॥২৩৯॥ 
অথ বাস্তদেবপুজাদিবিধিঃ। 

আচার্ধে। মণ্পেহভ্যেত্য প্রাণায়ামান্ বিধায় ১। 

আপো! হি ষ্টেতি দর্ভো দৈর্যাগন্তাতূযক্ষয়েডূুবম্ ॥ ২৪০ ॥ 
বিকীর্ধ্য সর্ষপান্ শুক্লান্ রক্ষাং কৃত্বা! চ মন্ত্রতঃ। ' বিধিবং পৃজয়েছাস্তদেব হা বাস্বমগ্ডলে ॥ 

অথ তত্ত সন্ত্রঃ। 

দেব! আয়াস্ত ধাতৃধানান্বপধাস্ত। বিষের দেবধগ্জনং রক্ষন্থ ॥ ইতি | ২৪১॥ 

মাতৃং পৃজয়েং। মাতৃপৃদ্দনে মন্ত্রান্ শিখতি প্রণবাদীতি। মাতরশ্চ যোড়ণ পূর্ববমচলমূর্তি 

গ্রতিষ্ঠার্ত লিখিতা৷ এব । প্রয়োগঃ ও গৌধৈ নম ইত্যাদিং | বিধিবদিতি সর্বত্রৈবাগ্রেংপান্থ- 

বর্ধনীয়ং ॥ ২০৬॥ সব্িপ্রং পূর্ববলিখিতলক্ষণং ব্রাদ্গ 'ং : মধুপর্কেণ আদিশবাং আসনপাদ্যার্ঘযাদিন। 

চ সংপৃজা শক্তিতঃ ষখাবিভবং বস্ত্রাদিকং দবা'। ন্আদিশবেন ভূষপাদি। গুরুবরণবিধিশ্চ 

পূর্বমেব লিখিতোইস্তি। অমুকগোত্রং অমু*গোত্রশন্মাণং ত্বাং প্রতিষ্টাচাধ্যত্বেন বুণে। সচ 

বৃোধম্ীতি প্রব্রয়াদি হযাদিরপঃ ॥ ২৩৭। 

তথা মধুপর্কা দপূজাপুর;নরং গুরুমম্প্রদা নকবস্থাদ্যদানেন ব্রহ্মাণং বৃধুয়াৎ। পুরাণস্ততি- 
পাঠকহুক্তজাপকৌ চ মধুপর্কাদিনা তখৈবাভ্যচ্চ্য তরর্ধদানেন' যথখ!বিভবং রা বস্ত্রাদিদ্বানেন 
বুগুয়াদিত্যাদিবূপঃ॥ ২৩৮ ॥ তদনস্তরং চ উত্তরতঃ উত্তরমারভ্য ডেতারণায় নম ইতি ক্রমেণ 

তোরণানি তথা দ্বারাণি চত্ারি শ্রিয়ৈ নম ইত্যভচ্চ/! পূর্ববৎ যখাশক্কি মধুপর্কবাসোহরঞ্ক- 

রাদিদানেনেত্যর্থঃ | ২৯ ॥ 

প্রতিষ্ঠামগ্ডপে অভ্যেত্য আগত্য। যাগস্য তুবং দেবপুজাস্থলম্ ॥২৪০॥ বিধিবর্দিতি প্রণবাদি- 

নমোইন্তনামমন্ত্ঃ যোড়শোপচারৈঃ প্রত্যেকং পুজয়েদিত্যর্থঃ। মন্ত্রত ইতি লিখিতম্। 

তমেব মন্ত্র লিখতি দেবা ইত্যাদি ॥২৪১॥ শিখী বাস্তমগুপদ্যেণানকোণা্ধপদবর্তা। 

স্পিন করাই বজমানের কর্তব্য । ৩৩৫। স্থী ব্যক্তি মাতৃগণের নামোচ্চারণ পূর্বক তাহার 

আদিতে গ্রণব ও শেষে নমঃ শব যোগ করিয়া মণ্ডপের বাদুকোণে গন্ধাদিযোগে তাহাদের 

অর্চনা করিবেন। ২৩৬। তংপরে বুদ্ধিশ্রান্ধ সমাপনাস্তে প্যনুসারে মধুপর্ক ও বসনাদি ছার 

সদ্বরাহ্মণকে গুরুপদে বরণ করিতে হয়। ২৩৭। আচার্য্যকে যেরূপে ( যে সকল ভ্রধ্যাদদি দ্বারা) 

, বরণ করিবে, তদর্ধ দ্বার! ত্রদ্ধা, পুরাপত্বতিপাঠক ও সুক্তজাপক এই তিন জনকে বরণ 

করিতে হইবে। ২৩৮। তৎপরে উত্তরাদিক্রমে তোরণসমূছের ও দ্বারসমূহের পুঞ্জা করিবে 

এবং পূর্ববৎ দ্বারঞাঁপকচতুষ্ট়কে বরণ করিবে। ২৩৪। | 

অতঃপর বাস্বদেবপুঞ্জাবিধি। -আচার্ধ্য মণ্ডপে উপস্থিত হুইয়! প্রাণায়াম সখাপনান্তে 



১২৭১ স্রীস্ীহরিভক্তিবিলাসঃ | [ ১৯শ বিলাসঃ। 

ঈশানাদিক্রমেণাথ কুশ নৃষ্পযুতাক্ষতৈঃ | শিখ্যাদি-দেবতাভ্যশ্চ বিশেষবলিমর্পয়েং ॥ ২৪২ 
আগত্য কু গুপার্থেতু হোমং কুর্ধ্যাদ্ যথাবিধি। তত্রাবস্তং প্র-তদ্রব্যং হোমাস্তে গ্রতিমাং ম্পৃশে২1২৪ ৩ 

অধ স্পনবিধিঃ | 

আচাধ্যায় বরং দত্ব|নিজশক্তমদারতঃ। বি £ান্ গন্ধাদিনাভ্যচ্চা পুণ্যাহং বায়ে পুনঃ ॥২৪৪ 

ততশ্চ যজ্মানানুমোদিতে।মচ্চ1 বিশোধয়ন্। জাচার্যাঃ প্রমিপিত্যাদৌ দেবং সংপ্রার্থযেদিদম্॥ 
তছুক্তং।__ ্ 

স্বাগতং দেবদেবেশ বিশ্ববূপ নমোইম্ত্ তে। শুদ্বেঙপি ত্বদধিষ্ঠানে শুদ্ধিং কুর্দঃ ্ষমন্থ মাম ইতি 

ততশ্চ নবপাঠোপবেশিতাং * তিমাং গুরুঃ। মৃত্তিদ্বাদশকত্বস্তাং সংশোধ্য ক্ষালয়েৎ জলৈঃ। 

ত্গাদিসর্ধবদেবতাভ্যোহগ্রে লেখ্য-তত্বন্িহিতত্রব্য/সচ্ছবে পুষ্পাদিভিবিশেষবলিং দা ॥২৪২ ॥ 

যথাবিধীতি অগ্নিং প্রতিষ্ঠাপ্যাগ্থাধায় গোক্ষীরে নীরনে চরুং স্থাপযদেবতাকং শ্রপয়িত্বাজাভাগাস্তে 

পলাশোডুদ্বরাশ্বন্গ্রোধাপা মার্গসমিস্তিঃ প্রত্যে কমষ্টোত্বরশ হমষ্টোত্বরসহত্রমষ্টাবিংশতিং ব৷ লোক- 

পালাহুদ্দিশ্ত তততন্মস্ৈ্ঝযান্বতিভির্বব। জুন্য়াং । তাবৎদখ্য কমাঞ্জ)খোম' স্থাপ্যদেবতালিঙ্গ-কন 

মন্্েণ কতা সমিত্বিলাজ্যানাং প্রতিদ্রবযং তেনৈব মন্ত্রেণ দশদশ।হুতীদ তব! অগ্রির্যজুঙিরিত্যনুবাকং 

জু স্থাপ্যদেবতামন্ত্রেণেব চরোর্দিশ গ্রপানাহুতীর্দত্বা চরুশেষেণ যদন্ত কর্ণ ইতি স্িষ্টকতে 
জুহুয়াৎ। যথাশক্তি স্থাপ্যদেবতা মন্মীবর্ত্য ব্রহ্মবিসর্জনাস্তং কুর্ঘযাৎ ইতি বিধিজেঞ়ঃ ॥ ২৪৩ 

যজমানকৃত্যং লিখতি। বরম্ অ আচাধ্যাপেক্ষি 5 বস্্ালক্কারাদি নিজশক্ঞান্থদারেণ। দা 1২৪৪॥ 

«আপে! হি &্।৮ ইত্যাদি সন্ত দেবপৃজার স্থানকে কুশজল দ্বারা প্রোক্ষণ করিবেন। ২৯*। 

পরে সিদ্ধার্থ বিকিরণ পূর্ববক মন্ত্রপাঠ সহকারে রক্ষাবিধান করিয়া যথাবিধানে বাস্মগ্পে 

বাস্বদেবের অচ্চন] করিবেন। 

উক্ত পুজার মন্ত্।-_-দেবতার। আগমন করুন, রাক্ষমের। বিদুরিত হউক্। হে বিকো! এই 
দ্েবধজন রক্ষা কর। (এই মন্ত্রে পুজ। করিবে )। ২৪১। তৎপরে ঈশানকোণ হইতে আরম 
করিয়৷ যথাক্রমে কুশ, পুষ্প, ঘ্বত ও অক্ষত ছার শিখী গুভূতি দেবগণের উদ্দেশে বিশেষ বলি 

প্রধান করিবে ।২৪২। পরে কুগুপার্থে আগমন পূর্বক বিধানে হোম করিতে হম প্রত্যেক 

ভ্রব্যের হোমাস্তে প্রতিম। স্পর্শ কর! অবশ্ত কর্তব্য ।২৪। 
অনস্তর স্পনবিধি।--স্বীয় সামর্থা অনুপারে আচার্য।কে বদন ভুষণাদি অর্গণ পূর্বক গন্ধাদি 

দ্বার! ছিজাতিগণের পৃজ! করিয়া পুনর্বার স্বস্তিবাচন করাইতে হয়। ২৪৪। তৎপরে আচার্য 
বজমান কর্তৃক অনুমোদিত হুইয়! প্রতিমার বিশোধন সম্পাদনান্তে নমস্কার করিয়৷ এই মন্ত্রে 

প্রার্থনা করিবেন যে,”হে দেবদ্েবেশ ! হে বিশ্বন্রপ! আপনি শাগমন করুন,আপনাকে নমস্কার। 
ত্বদীয় এই. অধিষ্ঠান ( শ্বভাবতঃ ) শুদ্ধ হইলেও আমি ইহার শোধন করিতেছি; অতএব ক্ষম1 , 

করুন।* অনন্তর গুরুদেব নূতন পীঠোপরি সংন্যস্ত . প্রতিমূর্তিকে হৃতিক! স্বারা ্বাদশবার, 

সংশোধন পূর্বক জল দ্বারা গ্রক্ষালন করিবেন । পরে ( বক্ষ্যমাণ ) মন্ত্রে পঞ্চগব্য ও পঞ্চানৃত্ত 

বার! ক্গান করাই স্বৃত ছারা অরক্ষি ৫ কৰিয়।. বিশুদ্ধ চূপ্ দ্বার। উদ্বর্তন করিবেন। 



১৯শ বিলাসঃ।] শ্রীপ্রীহরিভদ্ভিবিলাসঃ। ১২৭৩ 

পঞ্চগটবযন্তথা পঞ্চমৃতৈস্তন্স্্ণপে বুধঃ | সংঙ্গাপ্য হবিযাভাজা চূর্ণৈরদর্তযেচ্ছ ভৈঃ। 
অথ তঙস্ত্রত। 

পঞ্চগব্যঙ্গপনে পয়ঃ পৃথিব্য।মিঠি। ক্ষীরাদিচতুঃগ্নপনে পূর্বববদেব। 

শর্করাঙ্নপনে চ আয়ং গৌরিতি॥ 
কোকঝ্োোদকেন প্রক্ষাল্য সুগন্ধেনান্থুলিপ্য চ। ততঃ সংশ্রবকুস্তান্তিঃ সংস্গাপা প্রণমেচ্চ তাম্!২৪৫ 

অভিষিঞ্েদর্চিতৈস্ত চতুদুত্তি: সপন্লবৈঃ। সমুদ্রজ্োষ্ট। ইত্যাদি চতুর্নন্বৈ পরৈরপি ।২৪% ॥ 

পন্মান্তঃ ্বস্তিকপ্রাস্তে পীঠে চৌডম্বরে শুভে। অন্তক্ষীরক্রনীয়ে বা শরীমূর্তিমূপবেশয়েখ। ২৪৭॥ 
অথান্টো স্থাপয়েৎ কুস্তান্ অইটদিক্ষম্ব পৃরিতান্। তেঘাছ্যে সঙ্গমক্রোড়োৎখাতবল্মীকমৃত্তিকাম্। 

অশ্বহস্তিনদীতী রদ্বয়মুৎসাঞ্চ নিক্ষিপেৎ ॥ ২৪৮ ॥ 

দ্বিতীয়েংশ্বখচুতাদিপল্পবাশ্ন্তকত্বচম্। অগ্েষু চ ক্রমাং ষট্মথ পণিত্রান্ প্রশ্রবোদকম্॥ ২৪৯ ॥ 
শীস্তিবাধ্যথ গঞ্ধোদমক্ষতান্ কুহ্থমানি চ। স্থাপযে সত্তিগাচার্যততৈ: কুতৈরষ্টমন্ত্রতঃ | 

আপো! হি ঠ্ঠেতি ভ্রিতয়ং ছিরণ্যেতি ঠচতুষটযমূ। তখৈব পবমানেত্যাদান্থবাকঃ পরো মন্থঃ ২৫০ 

সম্যক আবতি ₹ জলানি বছুলচ্ছিদ্রতয়েতি সংশ্ববঃ, তাদৃশকুস্তন্ ঠ জলেন শনে। দেবীরিতি মন্ত্রেণ 

সংঙ্গাপ্য ভাং প্রতিমাং প্রণমেৎ ॥২৪৫॥ অগ্চিট5ঃ গন্ধক্ষতাদিভিঃ পৃজিতৈ: | পরৈঃ আ৷ কলসেধু 

ধাবতীত্যাদ্িভিরন্ৈশ্চ কলসলিঙ্গমঞলৈস্তামভিষিঞ্চেৎ॥ ২৪৬॥ শুভে ত্রিহস্তদৈরধ্য-তদর্ধ- 
বিস্তারেণ যথাসম্ভবং পণ্রমাণাদ্দিনা ঝ। সুন্দরে॥ ২৪৭ ॥ অষ্টদিক্ষু শ্ীমূর্তেঃ প্রাচ্যাদিযু। তেষু 

কৃত্তেষু মধ্যে য আদ্য; *ানীস্থাপিতকুস্তস্তশ্মিন্ সঙ্গমাদিস্বানসপ্তকমৃত্তক! নিক্ষিপেৎ ॥ ২৪৮॥ 

অশ্বথচুতয়োঃ আদিশবা দক্ছুনাদীনাঞ্চ পল্পবান্ অশ্যন্ত কত্ষচং চ নিক্ষিপেং। অস্তেষু ফটক কুস্তেু 
পবিস্রাদিষড়.দ্রব্য।ণি ক্রমেণ নিক্ষিপেং 1২-৯॥ তৈরষ্টভিঃ কুস্তৈঃ। স্তষ্ট মন্ত্রান এব লিখতি 

উক্ত ন্বপনমন্ত্র-সমূহ ।--“পয়ঃ পৃথিব্যাং” মন্ত্রে পঞ্চগব্য ছ'রা, পুর্ববং মন্তে ছুষ্ধাদি ভ্রব্া- 
চতুষ্টর দ্বারা এবং “মায়ং গৌঃ” ইত্যাদি মন্ত্রে শর্করা ঘারা স্নান কাইবে তদনস্কর কিঞি- 
ছুষ্চোদক দার! প্রক্ষালনপূর্ব্বক স্ুগপ্ধান্থলেপন করত সংশ্রব কলসের (ঝশঝরির) জল দ্বার! স্নান 

করাইয়! প্রতিমাকে নমস্কার করিতে হয় । ২৪৫1 তদনন্তর গন্ধাদি দ্বারা চর্চিত সপপ্নব কুস্ত- 

চতুষ্টয়োদক ঘার] '“সমুদ্রজ্যোষ্ঠা” ইত্যাদি মন্ত্রতুষ্টয় এবং “আ। কলসেযু ধাবতি'” প্রভৃতি 'ন্তান্ত 

মন্থ উচ্চারণ পুর্বক অভিষেক করিতে হইবে ॥ ২৪৬। পদ্মমধ্যে স্বস্তিকপ্রান্তে শুভকর 
উড়ম্বরকাষ্ঠনর্টিত পীঠে কিংব। শন্ ক্ষীরিবৃক্ষোস্তন পীঠে শ্রীমুর্তিকে উপবেশন করাইতে ' 
হয়। ২৪৭। তংপরে শ্রীমুর্তির পুর্র্বাদি আট দিকে জলপূর্ণ কৃস্তাষ্টক স্থাপন করিতে হইবে। 
তন্মধ্যে ( পূর্বদিকৃষ্থিত ) প্রথম কুন্তে বরাহদন্তোৎ্খাত বনীক-ম্বত্িক, অশ্ব বা গজে।ৎখাত 

স্ৃত্তিক। ও নদীর উডয়-কুলন্থ মৃত্তি₹1 প্রধান করিবে। ২৪৮। দ্বিতীয় কলসে অশ্বখ, চুত ও 

অর্জন বৃক্ষের গল্পব এবং অশ্স্তকবন্ধল আর অবশিষ্ট ছয়টা কলসে যথাক্রুযে পবিত্র ও প্রজ্রবণ- 
জনাদি ছয়টা লামগ্রা প্রদান করিবে। ২৪৯। অনম্তর আচার্ধা খখিগ বর্গের সহিত মিলিত্ত 

. -হুইয় «আপে! হি ঠা” ইত্যাদি মন্তরয়'“হিরণাবর্ণা” ইত্যাদি মন্্-তুষ্টর,ও “পবমানং হবজ্জন” 
০ ১৩ 



১২৭৪ শীশ্রীহরিভক্তিবিলাসঃ। [১৯শ বিলাস: 

অথ বস্তরীদ্যপণবিধিঃ | 

অভি বস্ত্রেতি বস্ত্রে বে আহতে পরিধাপ্য চ। দন্বোপবীত্তং গন্ধাদোরুপচারৈশ্চ পৃজয়েৎ ॥২৫১৪ 
হিরণ্যগর্ভ ইত্যাদীনষ্টৌ মন্ত্রান্ জপন্ শুভৈঃ। কু্ধ্যামীরাজনং পিষ্টময়ৈদর্গপৈরথাষ্টভিঃ। 
গদ্ধেন চিত্রং দেবানামিত্যর্ধর্চেন লোচনে । দেবস্বোম্মীলয়েৎ পার্শ্বে স্থিত্বা স্বর্ণশশলাকছ! । 

দে-স্ত পুরতথিষ্ঠেত্দানীঞ্চ ন বশ্চন। অঞ্নেনাগয়েন্সেতে অগ্রস্তি ত্বামিতি ক্ষ টম্। 

দেবস্য খেতি মধ্বাজ্য িতাভিঃ পুনরগুয়েৎ। অথাদর্শং প্রদর্শযাথ বিবিধং ভোজামরপয়েৎ ২৫২ 
অথ স্ততিবলিদানাদি। 

অথাচার্যাঃ কুশাসীন: সংস্ত 'য়াদ্ধারয়ন্ কুশন্ ৷ দেবং পুরুষস্থক্তেন প্রভাচং প্রণবং গঠন্। 

পঞ্চবর্ণকথান্তান্নং পাত্রে পংস্থাপ্য বৈণবে । তেন নীরাজয়েদ্দবং বিগতাচারবি প্রতঃ ॥ ২৫৩। 

তদ্ধস্তেন বলিং দধ্যাং রুদ্রায় চ চত্রপ্পথে। নমে। রুদ্রায়েতি মন্ত্ং সঞ্জ বৃঞ্চ স্বয়ং জখেৎ ॥২৫৪1 

্রহ্মাণঞ্চ প্রতিষ্ঠাপ্য তুমসস্ত্রেণ তদাদিকা;। উপচারৈ: ষোড়শভির্যজেন্স গুলদেব ঠা; ॥২৫৫। 
০ শাক 

আপ ইতি। হিরণোতি হিরণ্যবরণাঃ শুচয়ঃ পাবক] ইতি খক্চতুষ্টযং। ৷ পবমানং ং স্থুবর্জন | ইতান্ু- 

বাকঞ্চ ॥২৫০। যজ্যোপবীতং চ অভিবস্তেত্যনেনৈব মন্ত্রেণ দত্ত্। ॥১৫১ ॥ সিতা শর্কর1। মধ্বার্দিভি- 

দেবস্য ত্বেতি মন্ত্রেণ পুনরভ্যঙীয়েৎ ॥ ২৫২ 

পঞ্চবর্ণধান্তনিষ্পননং ক্ষিপ্রৌদনং বৈণবে পান্রে নিধায় তেনান্পেন দেবং নিরাচারবিপ্রহস্তেন 

নীরাজয়েৎ॥২৫৩| সঞ্চবং প্রণবসহিতং ' তথ| হি।-_ও" নমো! রুদ্রায় সর্ধবভূতাধিপতয়ে দীর্ধশূল- 

ধরায়োমাদস্নিতায় বিশ্বাধিপতয়ে রুদ্রায় বৈ নমঃ শিবমগহিততিং কশ্খাস্ত স্বাছেতি ।২৫৪। তাস 
(সপ  স- 

এই অন্ুবাকক্ধপ পরম মন্ত্র পাঠ পূর্বক উত্ত কৃভাষ্টকে শাস্তিজল, গন্ধোদক, অক্ষত ও পুষ্প 

হ্বাপন করিবেন। ১৫০ |" 

অনস্তর বস্তাদি প্রদান-বিধি।--“অভিবস্ত্র” এই মন্ত্রে নৃতন বন্ধদ্য় ও মজ্জন্ম দিয়া গন্ধাদ 
উপচারে অঙ্চনা করিতে হয় ।১৫১। “হিরণ্াগর্ভ” ইত্যাদি পবিত্র মন্থাষ্টক উচ্চারণ পুর্ববক পি্- 

নির্দিত দীপাষ্টক দ্বারা আরাব্বিক করিবে । পরে গ্রতিমার বামভাগে সংস্থিত হয়! ত্বশিলা ক1- 

যোগে গঞ্জ গ্রহণ পূর্ববক “ণচত্রং দেবানাং” অর্ধমন্তরে গ্রতিমার নেত্রযুগল উন্মীলন করিয়া! দিবে। 

তৎকালে কাহাকেও প্রভূর পুরোভাগে অবস্থিতি করিতে নাই। তদনস্তর “অপ্রস্তি ত্বা”এই মন্তে 

প্রভুর নয্বনযুগলে অঞ্জন দিয়া! “দেবন্য ত্বা”মন্তে পুনর্ববার মধু ঘ্বৃত ও শর্করা দ্বার। অঞ্জিত করিতে 

হইবে। পরে দ্পণ প্রদর্শন পূর্বক নানারূপ ভোজ্য নিবেদন করিতে হয় । ২৫২1 
অনস্তর স্তব ও বলিদানাদি :--তৎপরে আচার্য্য কুশাসনে বমিয়! কুশধারণ পূর্বক পুরুষ- 

কুক্তের গ্রত্যেক মন্ত্র ও ওয্কার পাঠ করিয়! গ্রভূর স্ততিবাদ করিবেন। পরে বংশপাত্রে পঞ্চবর্ণ 

ধান্তা স্থাপন পূর্বক বিগতাচার ব্রাহ্মণ ছারা আরাত্িক করাইবেন | ২৫৩। উক্ত বিপ্রের 
দ্বারাই রুদ্রের উদ্দেশে চতুষ্পথে বলি প্রদান করাইতে হয়। তদনস্তর আচার্য স্বয়ং প্রণব- 

সমবিত “নমে। রুত্রায়”ইত্যাদি মন্ত্র জপ করিবেন ।২৫৪। তৎপরে বরক্-প্রতি্ঠামন্ে (বর্ম জজানং 
ইত্যাদি মন্ত্রে) ত্র্গার প্রতিষ্ঠা পূর্বক যোড়শোপচারে রদ্ধাদি মণ্ডলদ্েবগণের অন্টিনা- 



 ১৯শ বিলাস: ।] স্রীক্হরিভক্তিবিলাসঃ। ১২৭৫ 

স্বাপ্য দেবমথাবাহ্ার্চায়াং তন্নিলমন্ত্রতঃ। কর্ণিকায়াং মণ্ডল তামচ্চামুপবেশয়েৎ ॥ ২৫৬।॥ 

সুগ্রতিষ্টো ভবেত্যেতাং সং প্রতিষ্ঠাপ্য তত্র চ। পুনঃ সম চ্চয়েদশন্ধ। ছু/পচারৈস্ত পঞ্চভিঃ ॥ ২৫৭॥ 
কুগ্ডান্তিকমথাগতা তিলাঈ্যৈভু হয়াৎ কৃতী ।তদ্দেবতানাং প্রত্যেকং নামমন্্ৈর্দশাহুতীঃ ॥১৫৮। 

অথাধিবাদনবিধিঃ | 

অথ স্বস্তিকবর্তিন্তাং শয্যায়াং ব্রাঞ্ষণৈঃ সহ। শ্রীমূর্তিং গ্রাজুখং দিব্যা স্তরণেষু নিবেশয়ে। 

,ততঃ পুরুষস্ক্তেনোত্বরনারায়ণেন চ। উপস্থাপ্য ততোহচ্চায়াং স্যসেতত্বানি ততবতঃ ॥২৫৯। 

ন্তসেৎ পুরুষহ্ক্তঞণ গদ্ধাদ্ৈরচ্চয়েত্ততঃ | শধ্যায়াং স্বাপয়েদ্েব' সখশায়ী ভবেতি তম্ ॥ ২৬০ ॥ 

 ব্রদ্গ্রতিষ্ঠামন্ত্েণ বন্ধ জ্ঞানমিত্যাদিন। বদ্ষাণং এতি্ঠাপ্য ॥ ২৫৫ ॥ ত্লিঙমন্ত্রঃ স্থাপ্যদেব- 
লিঙ্গমন্ত্রেণস্থ'প'দেবমচ্চান়াংৎ প্রাতমায়ামাবাহ ॥ ২৫৬ ॥ তত্র কর্ণিকায়াং॥ ২৫৭ ॥ তাসাং 

মগুলদেবতানাং নামমন্ত্ৈ: ও ব্রহ্ষণে নম ইত্যাদিকূপৈ: প্রত্যেকং তিলাজ্যৈদ শাহুতী- 

জুয়া ॥ ২৫৮। 

তত্বস্তঃ যুখাবিধীতার্থঃ। তচ্চৈবং__পুরুষাত্সনে নমঃ গ্রাণাত্মনে নম ইতি শিরলি। প্রকৃতি- 

তত্বার নমঃ বুদ্ধিতত্বায় নমঃ অহঙ্কারতত্বায় নমঃ মুনম্তত্বুয় নম ইতি হৃদি। তথ শব্দতত্বায় নমঃ ইতি 

শিরমি। স্পর্শতন্বায় নম ইতি তবচি। রূপতত্বায় নম ইতি হৃদ্ি। এবং রসগন্ধশ্রো ত্রত্বকৃ-চক্ষুর্জিহবা- 

ভ্রাণবাকৃপাদিপাদপানুপস্থপৃথিবপ তেজোবাধাকাশাখ্যানি তত্বানি বন্তিপাদ ক্ণত্বকৃ-চক্ষুর্জিহব।- 

দ্রাণশিখান্গ যথাসম্ভবং বিন্বন্ত দেহে বিস্তসেদিতি ॥ ২৫৯ ॥ পুকুষস্ক্রন্যা নশ্চৈবং__অন্ত পুরুষ- 

কক্তমন্ত্ন্ত নারাঃণখধি: পুরুষে। দেবতা! দেবস্তাঙগগ্তাসে বিনিগ্কোগ ইতি সহশরনীর্ধাদি স্বত্ব, 
আদ্যমৃগ ঘ্য়মগ্রকরয়জোঃ, উপরিতনং জাঙগনো:, তহুপরি তনং কটে+ সভূম্যাদ্যান্তিন্রে। নাভিহদয়- 

কণেযু। তছুপরিতনমৃগ,দবয়ং বাহেবো স্তদুপরিতনমক্োঃ, অন্ত্যামূচং মন্তকে ম্সেদিতি ॥ ২৬০ ॥ 

মগুলশয্যয়োরস্তরালে মধ্যে ৫ শ্শিন্ন গন্তব্যমিত্যেবৎ নিষেধং কৃত্বা। বিধিবদ্দিতি ক্ষীরৌদনং 

্রদ্ষণে। ঘ্বতান্মুদ্রকাভিঘারিতমিন্্রায়। আজে দনমগ্রয়ে। মাষান়ং যমায়। ককষ্ক্রীহন্নং পুরাণেন 
০ স্পরর  পজ, ০ ৬? সপ পারি পন প (ররর হরর 

করিবে । ২৫। দেবলিঙ্গ মন্ত্র পাঠ পূর্বক প্রকে স্থাপন ও প্রন্ঠিমায় আবাহন করত মণ্ডলের 

কর্ণকাভ্যন্তরে প্রতিমাকে উপবেশন করাইতে হয়। ২৫৬। “নুপ্রতি্ ভব” মন্ত্রে প্রতিমায় 

প্রতিষ্ঠা করত গন্কাদি পঞ্চোপচারে পুনরায় অর্চনা করিবে ।২৫৭। তৎপরে গুরুদেব কুওসন্লি- 

ধানে আগমন পূর্ববক নামমন্ত্রে প্রতি মগুল-দেবতার উদ্দেশে সঘ্বৃত তিল দ্বার] দশ দশ আন্তি 

দিবেন। ২৫৮। 

অনন্তর অধিবাসনবিধি।--তৎপরে ব্রাহ্মণগণের মহিত মিলিত হইয়া পরীমূর্তিকে পূর্ববাভিমুখ 
করত স্বস্তিকমধ্যস্থ শধ্যায় আন্তরণোপরি উপবেশন করাইতে হয় এবং পুরুষকূক্ত ও উত্তর 

নারায়ণম্ক্ত পাঠ পূর্বক প্রভুকে উপস্থাপন করিয়! বিধানে তত্বস্তান করিবে | ২৫৯। তদন- 

স্তর পুরুষনূক-স্তাসান্তে গন্ধাদি দ্বার! পুজা! করিয়! “নুখশায়ী ভব” এই বাক্যে প্রতৃকে শয়ন, 

. ফরাইবে। ২৬,॥ পরে 'মওল ও শধার অস্জরালে কেহ যাইও না” -এই বাক্যে নিবারণ 
পূর্কু বিধানে দেবগপকে বনি, প্রদান করিবে। - শহ্যার নিকটে নৈবারিক-চরস্থাপী আনয়ন 



১২৭৬ আঞ্াহরিভক্তিবিলাসঃ | [ ১৯শ বিলানঃ। 

অন্তরালে ন গন্তব্যং কৈশ্িন্ন গুলশয/য়োঃ। নিষিধ্যেবং দেবতাভ্যো! বলিং বিধিবদর্পয়েৎ ॥২৬১। 
নৈবারিকচুস্থালীমানীয় শয়নস্থলে। দিশবলিং চরুশেষেণ বিতরে বিধি বদ্বুধঃ। 

কৃতাধিবাসনং ত্বেবং গীতবাদ্যাদিভিঃ শুভৈঃ। সোৎসাহং সোৎসবস্তাধ রজনীমতিবাহয়েৎ ॥ 
অথোখাপনবি।ধঃ | 

অকুণোদয়কালে সত্যুত্তি) হন্ধণম্পতে । মঞ্ত্রণোনেন বাদ্যাদ্যের্দবমৃখ্খাপয়ে ততঃ ॥ ২৬২ ॥ 
সত পুরুষস্থক্েনোত্তরনারায়ণেন চ। সন্বৃতব্ীহিণ! কুণ্ডে বিধি বচ্ছ,পয়েচ্চরুমূ। 

ততশ্চাজ্যেনাভিঘার্য/ জুহুয়ান্গামমন্ত্রতঃ । দশাহুতীঃ স্থাপ্যদেবমন্ত্রতো হবিষা দশ ॥ 

অংদানানি হুত্বা চ চরুশেষেণ মন্থত: | পূর্ণাহতিঞ্চ জুহুয়াৎ ৬মন্ত্র্ঘ়ুতো বুধঃ ॥ ২৬৩ | 

ততো দত্বা ধেনুমুখ্যাং শক্ত্যাচার্য্যায় দক্ষিণাম্। 

মেরোরভিমুখং বেদ্যাং দেবং কুর্যযান্দিনোদয়ে ॥ ২৬৭ ॥ 

ওষধীরিতি মন্ত্রেণ ততো! দেবায় দর্শয়েৎ। সর্ব্বৌষধি-ুষ্পমূলফলানি বিবিধানি চ। 
তাত্রপাত্রেংথ মূলেন শতবরাভিমন্ত্রিতমূ। শাস্তান্ব, গুরুরাদায় গিঞেদ্েবন্ত মস্তকে ॥ ১৬৫ ॥ 

সবতেন নির্খতয়ে। নবনীতৌদনং বরুণায়। যবৌদনং বায়বে। প্রৈয়গবং সোমায়। গামীশায় 

বলিং দস্ভাদিতি জেয়ং ' ২৬ ॥ 
. উত্তিষ্ঠ ব্রহ্ষণম্পতে ইত্যনেন মন্্েণে॥ ২৬২ ॥ নামমন্ত্রেণ দশাহুতীঃ স্থাপ্যদ্েবমন্ত্রেণ চ 

স্বতৈন দশানুতীর্জ হুয়াং। চরুশেষেণ মন্ত্রতাবদানানি কৃত্ব!॥ ততন্্রশ্চায়ং_অগনয়ে স্থাহ। 
সোমায় স্বাহা ধন্বস্তরয়ে কুহ্ব অনুমত্যৈ গজাপতয়ে বিশ্বেভ্যে। দেবেভ্যঃ গু সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যঃ 
ও তূরভূঃস্থঃ অগ্নয়ে স্বিকুতে স্বাহেতি। তনন্ত্ঘ্বমতঃ পূর্ণাুতিহবনমন্ত্রভ্যাং সপ্ত তে অগ্নে 

পুনন্বামিত্যেতাভ্যাং ! বুধ ইতি তত্বংগ্রকারং ত্তনন্ত্রাশ্চ ছানাতীতি তদ্দিশেষলিখনপরি- 

শ্রমেণ কিমিতি ভাঁবঃ| এবং সর্বত্রৈব বোদ্ধবাং ॥ ২৬৩ ॥ দিনোদয়ে সূর্য্য উদিতে নতি ॥ ৬৪॥ 
অথানস্তরং তাত্রপাত্রে স্থাপাদেবতামুলমস্ত্রেণ শতব।র।নভিমঞ্জিতং শাস্তিতোয়মাদায়চার্ষে। মুল- 

মগ্রেণৈবাভিষেকৎ কুর্যযাৎ ॥ ২৬৫ ॥ এত: দরবমুপন্থায় | বজ্মৌক্তি কবৈদূর্ধাণঙ্থম্ষটি কপুষ্প- 

পূর্বক চরু-পেষ দ্বার! বিধানে 'দখথলি অর্পণ করিবেন। এইরূপে মাঁধবাদন নমাপন পূর্বক 
সুভ গ্রদ গীতবাদ্যা্দি উৎসব সহকারে নিশা! অতিখাহুন করিতে হয়। 

অনস্তর উত্থাপনবিধি।-_-“উত্ভিষ্ঠ বক্ষাণম্পতে”*এই মন্ত্রে বাদ্যাদি সহকারে অরুণোদয়*সময়ে 

গ্রভৃকে উত্বাপিত করিতে হয়। ২৬২।॥ তৎপরে পু ষস্ক্ত ও উত্তরনারায়ণ মন্ত্রে স্ততিবাদ 

করিয়! ঘ্বতমিশ্রিত ত্রীহি দ্বার! কুণ্ডে বিধানে চকু পাক করিবে । তৎপরে ততত্মন্ত্র ও তত্তদ্বিধিজ্ঞ 

স্থুধী ব্যক্তি চরুর অভিঘারণ পুর্ববক নামমন্ত্রে দশধা হোম করিয়া দেবমন্ত্রে স্বত দ্বারা দশধ 
আহুতি দিবে। তদনস্তর মন্ত্র পাঠ সহকারে চরুশেষ দ্বারা অবদান হোম করত “সপ্ত তে অগ্নে+ 
ও “ুনত্বাং ইত্যাদি মন্দ দ্বার! পূর্ণান্ছতি দ্িবে। ২৬১। পরে 'ষথাশক্তি আচার্ধ।কে একটা 
অতুযত্তম গাভী দক্ষিণ গ্রদান পূর্বক অরুণোদয়ে বেদীতে প্রভৃকে মেরুর অভিমুখ করিয়া 

রাখিবে। ২৬৪। অনন্তর প্রতুকে “ওবধী+” মন্ত্রে সর্ধ্বৌষধি, নানারূপ কুস্থম, মূল ও ফল দেখা-” 



১৯প বিলাসঃ। ] স্ীউহরিভক্তিবিলা মঃ। ১২৭৭ 

বিশ্বতশ্চ্রিত্যেতমুপন্থাপ্য গ্রকল্প্েৎ। দেবাধে। ধ্যানতে। ব্রত্থশিলা: রত্বা্ কান্বিভাম্॥ ২৬৬ 
অথ দর্ভেষ পবিষ্টে! ধুতদর্ভঃ কৃতাঞ্জলি; ৷ ব্রদ্মণে নম :ত্যাদি মন্ত্র সপ্রণবং জপে। 
ততোহস্তঃপৃরি তং কুন্তং ক্ষিপ্তসর্ববৌষধিং নবমূ। অভ্যর্চা যজঘানম্য পুর 5ঃ স্থাপয়েদ্গুক' | 
হন্তং কুস্তমুখে সপ্ত বারানষ্টৌ ৮ বিংশতিষ্গ। হত্তোয়মভিমন্ত্যা শ্মি-স্তীধান্তা বাহয়েত্তত:। 
তেনাভিষিঞ্চেদেবাগ্রে যজমানং সহত্বিজৈঃ। ইম। আপঃ শিবতম। ইত্যাদিমন্ুভিগুরুঃ | 

* স্থমুহুর্ধে কৃতন্যাসো৷ জণ্তু। মূলঃন্থং ততঃ। ভগবন্ প্রতিতিষ্টেতি মনন্থাচ্চারয়ন্ মুহুঃ ॥ ২৬৭ ॥ 

কুস্থমাঞ্চলিন! গীতবাদ্যমঙ্গনঘোষত: ৷ দেবং মৃধ্ধো প্রতিষ্ঠাপা তাং চ স্পৃষ্ট1 জপেদৃচম্। 
ধ্রবা দেৌরিতি তং চোপতিষ্ঠেৎ পুরুষস্ক্ততঃ। যজমান: সভার্ষেযাহথ বিতরেৎ কুহ্থমাঞ্চলিম্ ॥ 

তত্র »স্ত্রঃ | 

স্বাগতং দেবদেবেশ মন্তাগণাত্বমিহাগতঃ | প্রাক তত্বমদৃঈ। মাং বালবৎ গ্রতিপাপয় ॥ ইতি ॥২৬৮৪ 

রাগেন্্রনীলমহানীলেতি রতুষ্টকোপেতাং বক্ষশিলাং ধ্যানেন দেবস্তাধস্তাং ॥ ২৬১ ৩? 

্রহ্ষণে নমে। বিষ্বে নমে। কদ্রায়্ নমঃ এবং ইন্দ্রায় অগ্নয়ে যমার নিখতয়ে বরুণায় ঝায়বে 
সোমায় ঈশানায় বন্থভ্যে। রুদ্রেভ্য; আদিত্যেভ্যঃ আঁশ্বভাং মরুদ্ভাঃ কুবেরার গঙ্গাদিভ্যে। 

মহানদীঠ্ে)৷ অগ্লীষোমাভ1ং হন্দ্রাক্মীভ্যাং দাবাপূথিবীভযাং ধস্বস্তরয়ে সর্বেশায় বিশ্বেভ্ো 

দেবেভ্যঃ ব্রঙ্ষণে নম ইতি মন্ত্র জপেত॥ অভার্চা কুস্তমেব গদ্ধাক্ষতাদিন! সংপূজ্য ॥ ২৬৭ ॥ 
তাঞ্চ মুর্িং স্পৃ্।1 ঞরবাদেরিতাচং জগপেং। অথ তঞ্চ দেবং পুরুষহুক্তনোপতিষ্েৎ ভক্ত্যা 
স্তবীত ॥২২৮। স চদা নন্দং ্রদ্ষৈব ভক্তান্তুগ্রহায় গুহীতবি গ্রহং করচরপাদ্যবয়বিনং শঙ্খচক্রগদ।- 

_ইতে হয়। তৎপরে গুরুদেব হা্রপান্রে প্রভূকে স্থাপন করিয়া মূলমন্ত দ্বারা শতধা। অভিমন্ত্রিত 

শাস্ত্যদক দ্বার! মুলমন্ত্র পাঠ সহকারে প্রতুর শিরোদেশ অভিষিক্ত করিবেন ২৬৫। তদনস্তর 

*পবিশ্বতশ্চক্ষু* মন্ত্রে প্রভূকে উপস্থন পূর্বক ধ্যান করত প্রভুর অধে দেশে অষ্টরত্ুসমান্থত 

্রদ্মশিল। স্থাপন করিবে । ২৬৬। তংপরে কুশোপরি সমাসীন হইয়। কুশ ধারণ পূর্বক কর- 
পুটে সপ্রণব প্ব্রহ্ষণে নমঃ এই মন্ত্র জপ করিবে। পরে গুরুদেব গন্ধাক্ষতাদি ও সর্ব্বোষধি- 
যুক্ত জলপূর্ণ নৃতন কুস্তের পৃজ৷ করিয়া তাহা মানের সম্মখে স্থাপন করিবেন। অনস্তর 
কলসের মুখে হস্ত প্রদান করত অষ্টাবিংশতিবার মন্ত্রাভিমন্ত্রি করিয়া তাহাতে তীর্থপমূহের 

আবাহন করিবে এবং গুরুদেব খত্বিথগের সহিত মিলিত হইয়া! তন্বারা “ইমা আপঃ শিবতমা: 

ইত্যাদি মন্ত্রে গ্রতূর সম্ম.খে যজমানকে মভিষেক করিবেন। তদনস্তর সুমুহূর্তে ন্তাস লমাপ- 

নাস্তে মুলমগ্ত অপ পূর্বক মনে মনে বারংবার *ভগবন্ প্রতিষ্ঠিত হও'*এই মন্ত্র পাঠ করিবে ।২৬৭% 

গগীতবাদ্য সহকারে কুন্থ মাঞ্জলি'লয়া প্রতিষাতে প্রতুর প্রতিষ্ঠা করত দেবমুণধি স্পর্শ পূর্বক 
' পুরুষস্ক্ত সহ “ক্রব। দ্যৌঃ” মন্থর জপ করিবে। পরে যজমান সহধর্শিণী সহ একত্র হইয়। পুষ্প।- 
গলি প্রধান করিবেন । 

পুষ্পাঞ্জলি-প্রদান-মন্্র।_-হে দেবদেবেশ! আগত হউন, আমার তৌভাগ্যবশেই 

, স্থানে আপনার শুভাগমন হুইয্নাছে। আমাকে গ্রাকৃতবৎ ন! দেখিয়া স্বীয় 



১২৭৮ ্ জীঙ/হরিভক্তিবিলামঃ ] [ ১৯শ ।বলাসং। 

শাত্তিকুসতাত্তন! দেবং গুরু; পঞ্চামৃতৈরপি। অভিষিচ্য ন্াপয়েতং রতবপুষ্পকুশান্বন! । 
সচ্চিদাননামিত)া।দমন্ত্রেণ কুনুমাঞ্তলৌ। পরিভাবা গতঃ দেবং শ্তসেৎ প্রতিকতো৷ ততঃ ॥২৬৯। 
নিরুধা প্রণবেনাথ প্রাহুভূতিং বিচিন্ত্য তম্। স্পৃষ্টাজ্িনাভিমন্তেু ইহৈবৈষীতি ভ্রির্জপেহ। 
ম্বমস্তরঃ পরীবারদেবতাঃ পূর্বববদ্বুধ:। প্রতিষ্ঠাপয়েদচ্চান্থ মূর্ত বা বিচিন্তয়েৎ ॥ ২৭০ ॥ 

সকলীকূতা দেবং চ মূলমন্ত্রেণ পৃজয়েৎ। উপচারৈঃ যোড়শতিঃ পরিবারান্বিতং ততঃ ॥ 
অষ্টোতরশতং মূলম£মাবর্্য শক্তিতঃ। প্রণম্য দগ্ডবদ্ধেবং ব্রাঙ্গণান্ স্বস্তি বাচয়েৎ। ২৭১ ॥ 

অথাচ'্য্যা দিসম্মাননম। 

যজমানভ্ততো| দদ্য।দাচার্ধ্যয় তু দক্ষিণাম। গবাং শতং তদর্ধং বা গামেকাং বাত্যশক্তিতঃ॥ 
দদ্যা তদর্ধমৃত্বিগুভ্যো জাপিভ্যশ্চ তদর্ধকম্। অন্েভ্যণ্ যথাশক্তি বিবিধং দানমাচরেৎ ॥ ১৭২। 

দ্যায়ুধবস্তং নিঙ্গবাহনাদ্যাপেতং নিজহৎক মলমধে।ইবস্থিতং সর্বলোকপাক্ষিণমণীয়ানং পরঞেষ্ট্যসি 
পরমাং মাং শরিষ্নং গময়েতি মন্ত্েণ কুস্থমযুক্তাঞ্লাবাগতং পরিভাব্য প্রতিকতে রীমূর্তো বিন্তসেং 
॥ ২৬৯ ॥ অচ্চানু তত্তৎপ্রতিমাস্থ প্রতিষ্ঠা পয়েৎ, তদভাবে চ ্রমূর্তী মুখ্যভগবতপ্রতিমায়ামেব 

তাঃ সর্বা, বিচিন্তয়েং ॥ ২৭০ ॥ শক্তিঙঃ যথাশক্তি দেবং দণ্ডবৎ গুণম্য যজমানাথং স্বস্তি 

বাচয়েৎ ॥ ২৭১ ॥ 

দক্ষিণা:মব লিখতি গবামাত। অধ্যশক্তিত ইতি পঞ্চাশত্যশক৷ পঞ্চবিংশতিং, তত্র 
চাঁশকৌ ছাদশ, তত্রাপ্যশক্কৌ তিভ্রঃ) তত্যন্তাশক্কৌ চ একামেবেত্যর্থ; ॥ ২৭, ॥ তাং 

সম্তানবংৎ জ্ঞানে প্রতিপালন করুন্। ৬ই মন্ত্রে পুষ্পাঞ্জলি দিবে। ₹৬৮। তদন- 
স্তর গুরুদেব শাস্তিকভোদক ও পঞ্চামৃত দ্বারা প্রভুর অভিষেক সম্পাদন 

পূর্বক রত্বোদক, পুম্পোদক ও কুশান্ু দ্বারা গান করাইবেন। পরে 

“সচ্চদানন্দং” ইত্যাদি মন্ত্রপাঠ পূর্ববক পুম্পাঞ্জলিতে গ্রতৃঞ্ণে স্বাগত চিত্ত করত প্রতিমাতে 

স্তাস করিবে। ২৬৯। তৎপরে প্রভূকে আবিভূর্তি ভাবনা করিয়া ওক্কারযোগে নিরোধ পূর্বক 

পর্ন, নাভি ও শিরঃগ্রদেশ স্পর্শ করিয়! “ইহৈবৈষি” এই মন্ত্র বারত্রপ্ঘ জপ করিবে। বিচক্ষণ 
গুরুদেব পুর্ধববৎ দবেবপরিবারধর্গকে প্রতিমাতে কিংবা ভগবম্্তিতে ভাবনা করিয়া নিজ 
নিজ মন্ত্রে গ্রতিষ্ঠা করিবেন। ২৭*। তদনস্তর সকলীকরণ পূর্বক যোড়শোপচার দ্বার! 
মূ্সমন্ত্রে সপরিবার দেবতার অর্চনা করিতে হয়। পরে যথাশস্তি অষ্টোত্তরশত 

মন্ত্রজপ ও দণ্ডবং নমস্কার করিয়। বিপ্র দ্বার ্বস্তিবাচন করাইবে। ২৭১। 
গের আচার্ধ/াদির সম্মাননা । _-তৎপরে যজমান লক্ষম হইলে আচাধ্যকে একশত বা 

পঞ্চাশৎসংখ্য ধেনু দক্ষিণ] দিবে। . অক্ষম হইলে একটামাত্র দিতে হয়। খত্িকবর্গকে 

তাঁচার্য্যের অর্ধ ও জাপকগণকে খত্বিকৃদদিগের অর্ধ দক্ষিণ। দিবে এবং অপরাপর ব্যক্তিকে 

শক্তযনুসারে নানারূপ. দান করিতে হয়। ২৭২। তংপরে গুরুদেব ফুল্পচিত্ত হইয়া নিখিল 
কামনাসিদ্্৫থে শুভক্ষণে যজমানের ক্রোড়ে শ্রীমুন্তিকে প্রদান করিবেন। ২৭৩।প্রে “” 



১৯শবিলাস:।] . করী্ীহরিভক্তিবিলাসঃ| ১২৭৯ 
ততো গুহ মনা; সর্ব্ককামিতলনধয়ে। ততক্ষণে বকগমানাক্েপ্রীমূর্তিং তাং সমপয়েং ॥ ২৭৩॥ 
ততঃ সর্বং পতাকাদি মগুপস্থং সমর্পা চা আচার্ধায নমস্তত্য শক্া। বিগ্রাংস্চ ভোজয়েং ॥ 

অথ প্রতিষ্ঠাকলম্। 

উক্তঞ্চ বৌধায়নেন। 
এবং কুর্ববন্প্রতিষ্াঞ্চ যজ্ঞানাং ফলমাপ্র,য়াৎ : দীর্ঘাঘুল দধলক্্মীকো বলে ন্বর্গে চিরং সুখী । 

, মর্ধ্যলোকে চ জায়েত দর্ব্বকামপমৃদ্ধিম/ন। তাতোহক্ষস্থথে লোকে বৈকুঠে রমতে সদ।। 

অথৈকাধ্বরমার্গেণ চলার্চাগ্কাপনে বিধিঃ। সংক্ষিপ্তে লিখ্যতে বৌধায়নাছুক্তান্সারতঃ 1 
অধৈকাধ্বর প্রতিষ্ঠাবিধিঃ | 

কৃগতম্গবেদীনাং নাত্রাপেক্ষান্তি হার্শী। যজমানঃ পুণাকালে পুণাদেশে কৃতক্রিয়ঃ। 
্বস্তিবাচনপূর্ববস্ত নান্দীশ্রান্ধং সমাঁচরেৎ। আচীার্যামেকং বৃণুয়াৎ নত্বিগাদীংশ্চ কাংশ্চন। 

বিদধ্যাং র্ববমাচার্ষেয ইত্যোকাধ্বরিকো বিধিঃ ॥ ২৭৪ ॥ 
আচাধ্যো যজমানানুজ্ঞয়। সংকল্পমাচরেৎ। শ্থপ্তিলেস্মিং প্রতিষ্ঠাপ্য ব্রীহিণ! শ্রপয়েচ্চরুম্॥ 
আজাভাগান্তমাচার্ষে মুণ্তিং বারাষ্টকং মুদা। দ্াপয়েৎ পূর্বববৎ পঞ্চগব্যৈঃ পঞ্চামৃতৈরপি ॥ 
অষ্টভিশ্চান্ডিষিঞ্চেতা মাপো হি ষ্ঠেতি মন্ততঃ। * কুপ্তৈঃ নূর সিদধার্থপঞ্চপন্নবতোয়কৈ? ॥২৭৫। 
গতিঠিতাঃ চলাং শ্রীমূষ্টিং যন্রমানন্ত অঙ্কে ক্রোড়ে সমপ়েদদিতি ্ায়সচলশ্রীমূেগৃহস্থাপনেন 
গল্পপরিমাণাদ্যপেক্ষ:| কিংবা! যজমানদা ভাববিশেষজননাভি গ্রায়েণেতি দিক্ ॥ ২৭৩ । 

তাদৃশী পূর্ববদত্রাপেক্ষা নান্তি,তাঃ কৃত! অকুতা বেত্যাগ্রঞ্গে নাস্তীত্যার্ঘঃ ৷ কৃতাঃ ক্রিয়া নিত্য- 
কম্মাণি যেন। আগচার্ধ্যমেবৈকং বৃণুয়াৎ, ন ত্ন্যান্ কাংন্ন বৃণুয়াৎ ॥২৭৪ ॥ দর্বা দিসহিতৈরষ্টতিঃ 
কুভৈত্তাৎ শ্রীমৃত্িমভিষিঞ্চেং আ্মাপয়েৎ্।॥ ২৭: ॥ নামমমেণাভ্যর্চ! সর্নতোভদ্রম গুলমধা বর্ঠিনি 
যজমান আচার্যযকে মণ্ডপন্থিত পতাকাদি নিধিল বন্ত প্রদানান্তে প্রণাম করিয়া শক্তাহছদারে 
ব্রাক্মণভোজন করাইবেন। 

অতঃপর প্রতিষ্ঠাফল বর্ণিত হইতেছে । - বৌধায়নের উল্ধি আছে, এইরূপে প্রতিষ্ঠা করিলে 
যাবতীয় যজ্ঞফন, দীর্ঘায়ু; ও শ্রী লাভ করা যায এবং চিরদিন আনন্দে স্থরধামে বাদ করিতে : 
পারে। পরে অবনীহ্ছলে জন্মগ্রহণ পূর্বক সর্বকামসম্পর ৪ সর্বসমৃদ্ধমান্ হই অবশেষে 

অক্ষয় আনন্দপ্রদ বৈকুষ্ঠধামে নিরস্তর বিহার করেন। অতঃপর বৌধায়ন ধেরূপ করিয়া 

গিয়াছেন, তদছসারে একাধ্বরমার্গে চলপ্রতিষ্ঠাবিধি বিবৃত হইতেছে। 
অনন্তর একাধ্বর-প্রতিষ্ঠাবিধি।-_-এই প্রতিষ্ঠায় কু, মণ্ডপ বা! বেদীর আবশ্ক করে না। 

যজমান পবিত্র সময়ে পবিত্র স্থানে নিত্যকর্ম সমাধাস্তে হ্বস্তিবাচন পূর্ব্বক বৃদ্ধিএাদ্ধ করিবেন। 

“পরে ছপরাপর খত্বিক্দিগকে বরণ না করিয়া কে বলমাজ আচার্ধ্যকে বরণ করিবে এবং তৎ প্রতি 

নিখিল 'কার্ধে/র ভার সমর্পণ করিতে হয়। হাই একাধ্বর প্রতিষ্ঠাবিধি জানিবে। ২৭৪। 

ধজমানের আদেশে আঁচারধ্য সং্ষল্লাস্তে স্থঙিলে বহিস্থাপন পূর্বক ত্রীহি দ্বারা সেই স্থপ্ডিলে 
চক্র প্রস্তুত করিবেন। তৎপরে আচার্ধয.সানন্দে পঞ্চগবা ও পঞ্চামৃত দ্বার৷ আজ্যভাগাস্তে আট 



১২৮০ ীঈহরিভক্তিবিলাসঃ।.. ! ৯শবিলীস। 

অভ্র বসতগন্ধারষ্চাং ভাং নামত: | সর্ববতোভদ্রমধাস্থভদ্রগীঠে নিবেশয়েং ।২৭৬। 
তৎপ্রাগাদযটদিক্ষ কৌ সগন্ধাক্ষতগল্পবান্। কুস্তান্ জলভূতান্যস্যেদদীপান্ প্রজালয়ে বুধ! ॥ ২৭৭ 
নেত্রে চ গ্রাঙথহুন্মীল্য মধুন/ক্ত প্রদায় চ। চিত্রান্ন লিমাত্্ে্টদেবমাধান্্যকং ম্মরেৎ ॥ ২৭৮ ॥ 
স্বত্ব পুরুষস্থৃক্তেণ পরিপুজা।ঙ্কদেবতাঃ। প্রত্যেকং জুয়া. সাইশতত্ত সমিদাদিছিঃ ॥ ২৭৯। 

একৈকত্রথাহোমাস্তে ম্পৃশেদ্দেবং চ পূর্বববৎ। ক্ষিপেদাহতিসংঘাতং ন্তেহমযততরতো| ঘটে ২৮০1 

ততঃ পূর্ণাুতিং হুত্ব! হৌমশেষং সমাপয়েং। তত; ক"াঙ্গহাপঃ সন্ দেব' হৃদি বিচিন্তয়েং | 

মূলমুচ্চরায়নং দেবং হংস্থঞচ হুক্ষণে। কুম্থমেন প্রতিষ্ঠাপ্য ্রীমু্দে স্থাপয়েদথ। 
কবস্থকৈঃ প্রতিষ্ঠাপ্য স্থপ্রতিষ্ঠে। ভবেতি তম্। 

প্রণবেন নিকুধোষ্টং সংপ্রাথ্য স্বতিমাচারেৎ ॥ ২৮, ॥ 

অথাগ্র্যোদকবুস্তসাভিমন্থণপুরঃসনুম্ মূলেনাচমনীয়ান্তানীলনাদীন্ সমপয়েং | ২৮২ ॥ 

সংশ্নাপ্যাথ কৃতন্তাসং দেবং পঞ্চামৃতৈ: সথথম। নংপাতকলমোদেন বিশ্তুদ্ধান্গোদকেন চ। 

শঙ্ধার্পিতেন সংস্থাপ্য তয়কৈ্বারদণ্তকম্। বস্থালক্কারগন্ধাদীগ্পচারান্ গ্রকল্পয়েং। 
_ ভন্্রগীঠে স্থাপয়েং ॥ ২৭৬ ॥ তৈবাষ্টো দীপান্ গ্রজালয়েৎ। '৭৭ ॥ চিত্রারবলিং প্রায় 51২৭৮ 

সমিদাদিভিঃ সমিদাজ্যচরতিলৈঃ |২৭৯॥ অযনরুতরতো স্বন্তে পুরাস্থাপিতে। আভতিসংঘাঁতং পুর্ব- 
ধদেব নিক্ষিপেৎ ॥২৮০| ইষ্টং নিজবাঞ্ছিতং সম্যক্ প্রার্থ্য পুরুষস্ক্তাদিনা স্তবী £২৮১॥ আপনম্ 
আদিশকেন আবাহনপাদ্যার্ঘ্যমধুপর্বাচমনীয়ানি ॥ ২৮২ ॥ তন্সত্ররিতি ইমা! আপঃ শিবতমা। ইতি 

বাঁর মৃষ্তিকে স্নান করাইবেন। তদনত্তর দুর্বা, দিশ্ধার্থ ও পঞ্চপল্লব-সমন্ধিত কুম্তাইসলিল দ্বারা 
“আগে। হি ষ্টা, মন্ত্রে গ্রতিমাকে অভিষিক্ত করিবেন।২৭৫। তংপরে বসন ও গন্ধার্দি ঘারা নাম- | 

মন্ত্রে পূজ। করিয়। সর্বতেধভ দ্রমগুলের মধ্যস্থিত ভদ্রণীঠে গ্রতিনৃত্ত স্থাপন করিতে হয়। ২৭৬। 

তদনস্তর গন্ধাক্ষ ৪-পল্লবদমহিত জনপূর্ণ কুস্তাষ্টককে পূর্ধাদি মাট দিকে স্থাপন পূর্বক আটটা 

প্রদীপ জালিয়। দ্রিবে। ২৭৭। পরে চক্ষত্ব্ধ উন্মীলন করত মধুসমন্থিত বিচিত্র অন্ন দ্বারা বলি 
[দয়া স্বীয় ইঞইদৈবমাহাত্ম। স্মরণ করিবে। ২৭৮। তানস্তর পুরুষুক্ত পাঠ দ্বারা স্ততি ও 
আবরণদেব্তাগণের অর্চনা! পূর্বক প্রতে'কের উদেশে সমিধ, দ্বারা আছুতি ?দান করিবে। 
২৭৯। স্বৃত, চকু ও তিল এই তিন ভ্রব্যের প্রত্যেকটা দ্বার! হোম করিয়া পূ বৎ দেবতাকে 
ম্র্শ করিতে হয়, এবং অগ্নির উত্তরদিকে স্থাপিত কুস্তে আহতিশেষ প্রক্ষেপ করিবে। ২৮, 
তৎপরে পূর্ণাুতি প্রদান পূর্ববক হোম শেষ করিবে। তদনস্তর অঙ্গগ্তাস করিয়া হায়মন্দিরে 
দেবতাকে চিস্ত। কর! কর্ধব্য। তংপরে শুভক্ষণে মূলমন্ত্র পাঠ সহকারে পুষ্প দ্বারা হং- প্রদেশ 

দেবকে পুণে প্রতিষ্ঠা করিয়া শ্রমুদ্তিতে স্থাপন করিবে। পরে ঞ্রবস্থক দ্বার! গ্রঠিষ্ঠা পূর্বক 

“স্গ্রতিষ্ঠো৷ ভব”বাকে) ওক্কার দ্বার নিরোধ করিবে এবং ধথাবিধানে স্বীয় অভিলবিত প্রার্থনা 

করিয়। পুরুষ-হৃতা দি ছার! স্বতিবাদ করিবে 1২৮১ তৎপরে প্রথম কৃস্তোদক অভিমনত্রণ পুর:সর 
আসনাদি জচমনীয় পর্যন্ত মমত্য মূলমন্ত্রে নিবেদন করিতে হয়। ২৮২1 তদনস্তর সহ্ধে াস 
সমাধানান্তে পঞ্চামৃতযোগে প্রতৃকে সমান করাইয়! “ইম! আপ: শিবতমাঃ” মন্ত্রে শঙ্খ; কুস্তে] _.. 



১৯শ বিলাস: । ] ্ীশ্রীহরিভক্তিবিলাগঃ ১২৮১ 
নৈবেদ্যানি বিচিত্রাণি পুরুষাহারসন্মিতম্। সন্ত" ং শর্করোচতং পায়সং বা নিবেদয়ে" ॥২৮৩। 

মভানীরাজন: কৃত্ব। প্রক্ষিপ: কুস্থ্মাঞ্ুলিম্। 

আচাধ্যো যজমানাঢ্যঃ শক্তা! বন্দে ' দ$৭ৎ | ২৮৭ | 
দা! পুষ্পাঞ্জলিং কৃত্বা শ্ঠাসং প্রাথ্যাপানেকশঃ | 

পুন: পুজ্পাঞ্জলিং দত্ব! স্বশ্থিম্নণসং সমাচরেং ॥ ১৮৫ ॥ 

দেবপার্বস্থকলসৈরস্তিঃ সেচনমন্তুত:॥ কুব্বাঁত যজম'নগ্ত বিঃপ্রাপেতোহভিষেচনম্॥ ২৮৬ ॥ 
আচাধায় ততো! দদযান্যজমানস্ত দক্গিণামূ। বস্ত্রালক্গাণগাত্মি্ববাদ্যাং (নিজশক্তি &ঃ॥ 

যদি ব!য্মানঃ সাদাচার্ধাঃ ম্বয়:মব সঃ তদা চাঠার্যাবরশং দক্ষিণাধাণমন্তি ন ॥ ২৮৭ ॥ 

_ যঙ্জমানঃ সমং বিটপ্রঃ পুণ্যাৎং বাচদেং স্বয়ম্। 
'অভিনেকঞ্চ কুব্বীত তাংস্থ ম'পুঙ্গা ভাজমেখ॥ ইতি ॥ ০৮৮ ॥ 

»বৈততপ্রা ১ষ্ঠাফলনু। 

প্রতিষ্ঠানেত্রে ।-_ 

ঈত্যনেন নিদাখেন প্রতি্ঠাং [িরধাি যং। তম্ভু পুণ্যফ নালাপি: সখং চাত্তান্তি কং ক্রমাৎ ১৮৯ 
০ শে শে পপ 

সংপাতন্ল? মাদকেন তম ,শমস্ত্রণে চ শুক্গানোরকেন বারদপ্তকং সমপ্য॥ ২৮৩। প্র্প। 
দেবস পাদরোর্বিব বীর্য; ॥ .৮৪ ॥ অনেকএঃ বনুধ।। শরণগতো :য়নসা যঙ্গমাণসা কুলে সর্বদ! 

সাঙ্ গরদৃষ্ির্ভবে *)াদিকং প্রাথ্য । অশিশব্ঃ নমুচ্চয়ে | ন্যাস শ্বন্মিন্ কুর্দি তানেন পূর্বন্ত দেবে 
সং কৃত্বেতি জেয়ং ॥ ২৫ ! বিপ্রোণেতঃ ব্রাৰণৈঃ নঠিতঃ । ২৮৬ | পরমপি সংক্ষিপ্তমের চ 
শ্রমুদ্টিপ্রতিষ্ঠাবিধিং লিগতি এদি বেতি দ্বাত্যাং ॥ ২৮৭॥ আচার্য-বরণ হুদ্দক্ষিণানানব্যতরেকে 

পরঞ্ণ কৃত্যং পূর্বাবদেব সর্বং  কুরধণা দতি দু মাসেন পিগতি যঙ্জম।ন ইতি |॥ ২৮৮ । 
পোল পা ০৮ মা সস পম 

দক ও পবিত্র অফ্োদক দ্বারা সপ্তধা ক্বান করাইয়া বসন, ভূষণ, গদ্ধাদি উপচার, বিচির নৈদ্দ্য 

কিংবা একবাক্তির আগারধোগা দ্বৃতশর্করাষুক্ত পাল শ্দান করিবে। ১৮৩ ' তৎপরে আচার্ধা 

মহানীযাজন সমাপনাস্তে দেবতার চরণকমলে কুম্থমাঞ্জলি প্রদ্ন পুর্ণ" যজমা'নর সহত 

একত্র হইয়া শক্যন্থসারে নমস্কার করিবে । ২৮৭ এই প্রকারে কুম্থমাঞ্জল শর্পণ, ম্যাম এবং 
“এই. আশ্রিত যজমানের প্রতি হ্থুকূল দৃষ্টি প্রনর্শন করুন” ইত্যাপ্দ বহুবিধরূপ প্রার্থন 
করিয়া পুন র।য় কুম্থমাঞ্জলি দিবে । পরে দেবত!তে ন্তাপ পৃর্ণজ আপন।তে 9 ন্তাস করিতে 
হয়।১৮৫। তনস্তর আচার্য দ্বিজাতিগণের দহিত মিলিত হইয়া সেচনমন্ত্র উচ্চারণ পূর্বক 
দেব" শ্বাস্থৃত কুত্তোদক দ্বারা যজমানকে গভিযিক্ত করি'বন। ১৮১1 তৎপরে বজমান নিজ 
সাধ্যাহ্দারে জচার্ধযকে বসন, ভূষণ, ধনু, ভূমি £ সুবর্ণীদি দক্ষিণ প্রদান করিবেন । যজমান 
বয়ং আচার্য হটলে আচার্ধাবরণ ও দক্ষিণাদান করিতে হয় না। ২৮৭ বজমান নিক্গে 1 প্গণ 
সহ মিলিত হই! পুগ্যাহবাচন ও অভিষেক সমাপন পূর্বক সেই সমপ্চ দিজাতিবর্গের অর্চন! 
রিয়া পুরান করাইবেন।, ২৮৮ 15:... 250০. নী 
তর এ তার ফল ন কৰি হইতেছে প্রা ঠানেমথা এ গ্রন্থে .বিবিত আছে, মি 

৯৯১, 



১২৮২ জীপ্রীহরিভক্তিবিলাঁসঃ 1 [১৯শ বিলাস: । 

অথ বৈগুণ্য গুনঃ সংস্কার। 

কদাচিচ্চ কথকিচ্চেৎ কিঞিদ্ বৈগুণ্যমাগতেৎ। সংস্কারাদি পুনঃ কুধ্যাৎ সঙ্ধাস্ত্রোকতান্ুসারতঃ ॥ 
হয়শীর্ষপঞ্চরাত্রে।_- 

চালিতোৎপাটিতা হুচ্চা কেনচিৎ পাপকর্ণা । চগডানমদ্যসংস্পর্শদূষিতা বিনা চ ধা। 

্বয়ং বা পতিতা জীর্ণ। নদীবেগাদিপাতিতা। অপুণ্যজনসংঘ্পষ্টাংবিপ্রক্ষতঞদুষিতা ॥ ২৯০ | 
অচলাং দৃবিতামেবং স্থাপয়েছিধিনোদ্ধ তাম্। পূর্বপীঠং পরিত্যঙগা যদন্যদপি ত্রগতম্ ॥ 

ততে। যথোক্তবিধিন! প্রাসাদে পংনিবেশয়েৎ ॥ ২৯১ ॥ . 

অতিজীর্ণাং তথা ব্যঙ্গাং দারবীং শৈলজাং তথা। 

পরিত্যজা স্যসেদস্ঠাং পূর্ববোক্তবিধিনা গুরুঃ ॥ ১৯১ ॥ 

সংহারবিধিনা তত্র 8 সংহৃতা দেশিকঃ । পহশ্রং নারসিং ংহেন হত্বা! তামুদ্ধরেদ্বুধঃ ॥ ২৯৩ 
ও (৯ 

ক্রমাদিতি ক্রমেণ যথেচ্ছ ন্বর্গাদিভোগানস্তরম্ আত্যস্তিকং সখ: পবৈরুঠপ্রাধিলক্ষণং ভব 
ত্যর্থঃ ॥ ২৮৯॥ গু 

বহন! চ দুষিত! দগ্ধেত্যর্থঃ। এবং দুষিতেতান্ত সমাদগতন্তাকর্ষ আর্বত্বাদদোষঃ। সং পট 
পাঠো ব1। জীর্ঘা সতী স্বয়ং পতিতা। যন্ধা জীর্দ। চেতি পৃথক্দূষগং চিরকালেন জাতক্ষতাদিভি: 
বোগুপ্যাদি গ্রাপ্রোতীত্যর্থ।২৯০ ॥ এবং নবধা দৃষিতাম্ অচলাং স্বিরপ্রতিমাং বিধিনা 
উদ্ধু তাং নতীং স্থাপয়েৎ। কথং? পূর্ববং পাঠং পিশ্ডিকাম্, অন্তদশি যৎ পীঠং গতং প্রাপ্ত 
তরপি পরিত্যজ্য মন্তস্থানে স্থাপয়েদিহ্যর্থ: ॥.২৯১ ॥ তত্র চাত্যন্তজীরদিকাং বিহায় তৎ- 
পরিবর্ডেনান্তাং স্থাপয়েদি ত্যাহ অতিজীর্ণামিতি ॥ ২৯২ ॥ উদ্ধৃতামিত্যুক্তং তত্প্রকারমেবাহ 

এই বিধানে প্রতিষ্ঠা করেন, তাহার যথাক্রম ইচ্ছায় ন্বর্গভোগের পর পরমহখপূর্ণ ঠবকু$পদ 
লাভ হয়। ২৮৯। 

অনন্তর প্রতিষ্ঠায় কোনরূপ দোষ হইলে পুনর্ববার যেরূপে সংস্কার করিতে হয় ভাহা বিবৃত 

হইতেছে।_কো; পে কোন সমগ্নে প্রতিমার কিছু বৈগুণ্য জন্মিলে শান্্রকথিও বিধানে পুন- 
রায় মেই প্রতিমার সংস্কার কর! কর্তব্য। হয়শীর্ষপঞ্চরাত্রে শিধিত আছে, হে হবিজ! প্রতিমূর্তি 

.-কোন পাতকী কতৃক চালিত ব1 উৎপাটিত, চগাল ব! সর! স্পর্শে দুষিত, বহ্ছিদ্চ, জীর্ণতা 

নিবন্ধন হ্বয়ং পতি চ, সরিং-ত্রোতাদিতে পতিত, অপবিত্র ব্যক্তি কর্তৃক স্পৃ&, অক্রা্ষণ বা 

রানি দ্বার! দূধিত, হইলে ত্যাজ্য। অচলা! মূর্তি এইক্ধপ নয়গ্রকার ঘোষে দুষিত 
হইলে পূর্বধগীঠ পরিত্যাগ পূর্বক প্রতিমা তুলিয়া অন্তত্র স্থাপন করিতে হয়। তৎপরে ঘথা- 

. কথিত বিধানে মূর্তিকে প্রাসাদাভন্তরে প্রবেশ করাইতে হয়। ২৯৯ _-২৯১। কাষ্টময়ী বা পাষাণা 
প্রতিম। অতি জীপ বা বিকলাঙ্গ হইলে গুরুদেব তাহা পূর্ববকথিত বিধানে ভাহার পরিবর্তে 
অপর প্রতিমা স্থাপন করিবেন। ২৯২। বিচক্ষণ গুরু সংহারবিধানে প্রতিমাতে তন্বসমূহ 

বিস্াসাস্তেবৃসিংহ্মস্্ে সহ হোম করিয়া গ্রতিম! উদ্ভোলন করিবেন । ২৯৩। বৃধনিয়োজন 



১৯শ বিলারঃ।] .  ীশ্রীহরিভক্তিবিলানঃ | ১২৮৩ 

বষভৎ যোজদ্ত্বা তু মন্তরেণোৎপাঁটা দেশিকঃ। ছারবীং দাহয়েছ্হো শৈগজাং প্রক্ষিপেক্জলে। 
ধাতুজাং রত্বস্বাং বাপি প্রক্ষিপেন্ম করালয়ে। অগাধে চান্ততোয়ে ব! ক্ষিপেক্নদ্যাং মহাবনে ॥২৯৪1 

“যানমারোপ্য জীর্ণা্াং ছাদা বস্তরাদিনা গুরুঃ। শঙ্খদুদ্দভিনিধোধৈর্গীতবাদিজনিস্বনৈঃ| 
নীত্বাগাধজলং রম্যং ভাগীরথ্যাং মহার্ণবে। বিঘক্সেনাত্মবীজেন প্রক্ষিপেতাং তদা গুরু;৫২৯৫1 
রত্বানি ক্ষিতানদায় স্বয়ং দদ্যাত্ত, দক্ষিণাম্।: ধেনখে। দশ ব1 পণ হ্পবস্থাদালন্ক তাঃ। ২৯৬ ॥ 

জীর্পোদ্ধারে প্রদ/তব্য। গুরবে বিষুতুষটয়ে। ভোজনীয়! বিষুভক। দেয়মন্নমবারিতম্॥ ২৯৭ ॥ 
ত্রিরাজমুৎদবং কার্ধ্যং পঞ্চ বাসধ বা তথা । বলিশ্চ বিধিন! দেয়ো যথোক্তেন নুরোত্ম ॥ 
ততো! নিবেশয়েদন্তাং প্রতিমাং লক্ষপান্বিতাম্। ততক্ষণাদেব রাজেন্দ্র তশ্ত দোষ প্রশাস্তয়ে ॥২৯৮ 

সম্প্তির্বা বিপত্তির্ব! নোপেক্ষাং তত্র কারয়েখ। অপান্ত পিগ্িকাৎ পুর্ববমন্তাং তত্র নিবেশয়েং। 
যদব্যা যতপ্রমাণা বা যা মুর্তি্চো্ধত! হরেঃ। ত্য তৎ প্রমাণ! চদা! মূর্িত্তত্র কীর্ত্যতে । 
যংগ্রমাণং যদাকারং যন্নং বিশ্বমুদ্ধরেং | তঙ্প্রমাণং তদাকারং তন্ময়ং তন্ত্র বিন্যসেৎ॥ 

প্রতিমান্াং স্তসশ্তানি ত্বানি॥ ২৯৩ ॥ নদ্র্যাদ্যভাবতো মহাবনে বা ক্ষিপেৎ | ২৯৪ ॥ তৎপ্রকার- 

মেব বিশিষ্যাহ যানমিতি ছ্বাভ্যাং ॥ ২৯৫ ॥ ক্ষিগতানি পিগ্ডিকাধ: পূর্বং স্তস্তানি | ব্রাঙ্গণেচ্যো 
দক্ষিণাং দদ্যাং ৪২৯৬৪ অবারিতং যথ| শ্রাং যোগ্যাযোগ্যাদ্যবিচারেণ সর্ববেভা এব দেয়- 
মিত্যর্থ:। ২৯৭ তশ্ত দৈবাজ্জাতন্ড পূর্ববোক্তস্য দোষস্য প্রশা হয়ে । স্বন্ডে 5 বা 1২৯১। দবা্ার্থ, 
পূর্বক মন্্রপাঠ মহকারে প্রতিমাকে উৎপাঁটন করিবে। পরে কাষ্ঠময়ী হইলে বছ্ছিতে এবং 
পাষানী প্রতিম! হইলে সলিলগর্ভে নিক্ষেপ করিবে। ধাতুম্ী ব! রুত্ময়ী প্রতিম। সাগরে, কিংবা 

অপর কোন অগাধসপিল জললাশয়ে অব! নদীতে কিংবা! মহাবনে নিক্ষেপ করিবে 1২৯৪ । 
প্রতিমা-নিক্ষেগকালে গুরুদেব খেই জীর্ণ গ্রতিমাকে বমনাচ্ছাদিত করিয় ষানে মারে:পণ পূর্বক 
শঙ্খ, ছুন্দুভি ও গীতবাদ্যাদির ধ্বনি সহকারে লইয়৷ গঙ্গাগর্ভে বা সাগরে অগাধ সলিলে 
নিক্ষেপ করিবেন এবং তৎকালে বিধক্সেনাত্ম বীজমন্ত্র উচ্চারণ করিবেন। ২৯৫। তংপরে 

 শিপ্তিকার নিয়ে পূর্বস্থাপিত রত্বসনূহ লইয়া দ্বিজাতিকে দক্ষিণা প্রদান করিবেন । এই প্রকারে 

জীর্পোদ্ধার হইলে গুরুদেবকে স্বর্ণ বন্াদিসহ দশটা বা! পাঁচটা ধেনগু দান করিতে হয় এবং হরি- 
প্রীত্যর্থ বিষুঃভকগণকৈ ভোজন করাইয়া অন্তান্ত নকলকেও অযাগ্তি অন্ন দান করিবে ।২৯৬- 
২৯৭। হে দেবত্রে্ঠ! এই প্রকারে তিন দিন, পঞ্চাহ বা সপ্তাহ উৎসব সম্পাদন কবিবে এবং 
যথাকথিনত বিধানে পুজোপকরণ প্রদান করিবে। হে স্থরনতম! তদনস্তর অকম্মাং 
'সমুৎপন্ পূর্ধ্বকধিত দোষের শাঞ্জিবিধানার্থ আত স্থুলক্ষণান্বিত! নগর প্রতিমা স্থাপন করিতে 

. হয়। ১৯৮। সম্পদ বা বিপদ কোন দিকে লক্ষ না! করিয়া পূর্বপিিকা পরিত্যাগ পূর্বক অন্ত 
. পিডিকা প্রবেশ ঝরাইতে হয়। , শ্ীহরির উদ্ধৃত পূর্ব প্রতিমূর্তি যে ভরবে নির্দি্ঠ হইয়াছিল 
.. এবং ভাহার পরিমাণ যের ছিল,তদনুগারে নেই ব্য ও সেই পরিমাণে প্রতিমা করিয়! তথায় 

স্থাপন করিতে হয়। যেরূপ পরিমাণ, আকৃতি ও শ্বরপবিশিষ্ট গ্রতিম! উদ্ধত করা যায়, সেইরূপ 
প্রমাণ, আক্কৃতি ও হ্বরপবিশিষ্ট করিয়া তথায় পুনরায় গ্রতিম। স্থাপিত করিবে। পূর্বপিপ্ডিক! 



১২৮৪ হরি কিবিলামঃ | [১৯1৮1 

বিহবায় পিগিঙ্গাং পূর্ববাং তদ্দিনে চাপরাং ন্নেহ। দ্বিতীয়ে বা তৃতীয়ে দিব: স্থ'পয়েদ্বরিদূ। 

| অত উর্ধং ভবেদ্দোষে। বিধিনাপি নিবেশিতে ॥ ২৯৭ ॥ 

অনেনৈন বিধানেন লেপ্যাদীংস্চ নিপর্দয়ে*। অন্য।ং প্রকল্পয়েত্ত॥ ত'প্রনাণাং তদাকতিম্। 

কিঞ্চ।-.. 

্টামাংতু তায় তু নষ্াগ্গাং তু গ্রমাদত:। সকুটং নারি হং বা লক্ষং গুহ্ং জপেদ্বুধঃ। 2৪ 

পর্তিতায়াং তথা ভূমৌ যত কুত্রাপি ব! তথ] । কৃুরধ্যাদযুতজপ্যন্ত গরুষ্চাপি গ্রপৃজয়েহ |: 
হস্তমাত্রচ্যুতায়াং তু জপেং সাদ্ধীযুতদয়ম। ঘ্বিহস্তমাত্রএ।তপ্ব এমাদাদঘযদি জায়তে । 

তা লক্ষং জপেনাঃং বৈনবানপি পুজগ্বেং। পুরুবপ্রবাণপাতেন বাছ। তু গ্রতিম। যদা। 

ূর্বাবং সর্বকর্ণীণি কুর্ানগাস্তাত্র সংশয়: । যাঁবনন্ন্ত ;প্য কৃশতং তন্ত চতুর্থকম্। 
আজ।টণ্চ তিটৈহে মং কার্ষে] নানাদিপুরণে ॥ 

দ্ষপুরাণে -- | 
খডিতে ক্দুতে দগ্ধ ভ্র্টে মানবিবাগ্টিতে। দাগহীনে পঞ্ুন্পৃষ্টে পতিতে ছুষ্টভূমিযু। 
নযমন্বা্টিতে চৈব পতিতম্পর্শদূষিতে | দশ ্থ্েযু নো চক্র: দন্লিধানং দিবৌকসঃ। 

ইতি স্বগিতো বিঃ পরি ঠাযাং চকার ভ॥ ৩০ | 

মুক্তপোষন্তায়েনাহ যং যংগরমাণ, বিশ্ব ্ ীমুর্বিং॥ ২ ৯1 ।কূটং নীং ৪৩৭ খঞ্ডিত জাতক্ষঠে। 

স্ক.টিতে ভগ্রাঙ্গে দগ্ধে বরণান্থরা 'দ ক্দাহদূষিতে | ভে নিজস্ব নাচ্চলি:ত পতিতে বা। "নেন 

উক্পরিমাণেন বিব্গিতে। ঘাগ্রহীনে অগরতিষ্ঠনে পুজারহিতে বা। পশুপৃষ্টে অপ্ৃণ্ঠ পর্শ- 

দুধিতে ভষ্টভূমিযু শশ্ুচি-স্থানেযু কথটিৎ পি | অন্যদেবণ্ণ চ্চিতে এতেষু অপিষ্ঠা যু 

এনচ্চ নতামেবাহ ই গীত 2০১ তত্র কথং খ্যবহন্ব মি শাপেক্ষায়াং শৈরাগদোক্তং লিখতি 

নিক্ষেপ পুর্ব চ সেই দিনেই গ্তপিুকা স্থাপন করিতে হর। হরিপ্রতিমা ইহ্ধৃ্ করিয়া 
নিক্ষ:সর পর দ্বিতীয় দিবপে ব| হ সিএ দিবস স্থাপন রিবে ও তাগর উদ্ধা হইলে বিধানে 

স্ক'গন ঞরিলেও দো'ষর উৎপত্তি হয় ২৯১। খেপ্যাদি প্রতি খর্ভও এ বিধানে বিসঙ্ন দিবে 

এবং তং্থানে পুর্ববৎ প্রমাণ ও আকৃতি'বশিষ্ট করিয়। দ্বিতীগ গ্রতম: স্থাপন করিবে। আরও 

লিখিত মাছে, প্রমাদনিনঙন প্রতিমা বত বা নষ্ট হইলে সুদী ব.ক্ষি সবীঞ্জ ,নারলিংহ মন্ত্র ঝা. 

গুহ যস্থ একলক্ষ কপ করিবেন।৩০০ ভূতলে ব। যে কোন হলেই হউক্যদি প্রতিমা নিপতিত 

হয়, তাহ! হইলে দখশত জপ করা ও গুরুপূজ্ব| করা 5র6ব্য। এ? হস্ত উর্ধ হইতে প্রঠিম। 

পঠিত হইলে সাঞ্ধবিংশতি মহত্র-্প কারিবে এব: প্রমাদ নিবন্ধন ধ ছুই হস্ত উচ্চ হইতে নিপ-. 
ঠিত হয় তাহ হইলে লক্ষ জপ ও বৈষনপৃঙা! কর! কর্তব্য। পুরুষ .রখিত উচ্চ হইতে পতি 

হইয়। বিকলাঙ্গ হইলে পৃর্র্ববৎ সমস্ত ক্রি র গনুষ্ঠান করিতে হয়। যতনংখ। মঞ্জ জপ করিবে, , 

তাহার চতুর্থাংশ পরিমাণে ন্বত ভিরহোম কর! কর্তয। এইক্সপ করিলে নুন্য গ পরিপূণ হ্র়। 

রপুরাণে লিখি চ আছে, সর্ববগত তগবান্ বিষ বলয়! গিয়াছেন যে, ধঞ্ডিত, ক্ষ,টিত, দ্ধ, . 

র্ট, পরিম!ণহীন, যাঁগবর্তিত ( নি বা গতিটি 5), অপ্ৃন্ঠ ৮ ই গ-বিষ্ত 



১৯শবিলাসঃ।] .  ক্ীত্রীহরিভক্তিবিলানঃ। ১২৮৫ 
তত্র চ শৈবাগমে | | 

খণ্ডিত ক্ফুটিতা তয়! হন্মাদর্চ| ভয়'বহা : তম্মাৎ সমৃদ্ধরেত্তাকচ পূর্বে াবধিনা বুধঃ ॥ ৩৯২ | 
দেবহা প্রতিমাপুরাথ হস্তৈরে? চোদিটত:। বিগাপা বেবতাং মন্ত্রী পুর্বষং মনমু্তরন্ ॥ 
সবথানাহুন্ধরেদচং কিন্ত তাং বুষভ'দিন। | চাল:য়ভিপ্লিঃ সার্ধং সহা্ৈব নবস্তরৈঃ ॥ 
চালিতোংপাটিতা৷ বাঞ্ঠ। কেনচি: পাপকারিণ|। স্বস্থানতিত। ভদ্র নিব্রণ। লক্ষণান্ধিচ]। 

মন্ত্র পগ্রদেশজ; প্রতিষ্ঠা-তন্তরনর্দলঃ। স্থাপয়েতাং প্রযত্তেন পূর্ববং বিধিনা গুরুঃ ॥ 
অর্চা মুক্তা যন্ত্র নিরণ। লফগান্ধি £। তত্র তাং স্থাপয়েন্্ী ূর্বববংব্রদ্ধণঃ শ্রী 
সংশোধ্য মন্্রসস্ক' বৈ কুহা ঠবাণি বাসনম্। পূর্ববোক্তেন বিধানেন স্থাপ়েকছান্ববিমঃ (৩.৩! 

খণ্ডতাং ক্ষ,টিতাং জীর্ণামবলীঢাৎ। বন্ধিনা। প্রতিমাং বঙ্জয়েদধ তং শ্বৈল কষণৈযুতামূ। 5০৪ 
বিখিবং পাটিতামর্াং দারুজাং শৈজাদিকাম্। 
নিক্ষিপেদ্দারুজামন্ৌ হথান্তামপ্স, নিক্ষিপে: ॥ ৩০৫ ॥ 

'যন্জপ। য ধমাণ। চ মন্মির্চ| সমূদ্গতা। তদ্রপাং তং এমাণাং চ তন্সি্চাং নিবেশয়েখ॥ 
প্রথম! য্গ দেবন্ত স্বগাণে সংগ্রচীন্তিতা। তত  দেবন্ত চর্ম (চ্.২ং নংগাপয়েদ্বুধঃ ॥ ৩০৬ ॥ 
পপ পপি পাপ সপ ীশিপপা পেপসি শিপ 

খণিতেতাংদি। ৩ ২৭ ভরা টা হইস্থানে পতিতা চ নিবর্ণ। ম্তেহি পুনঃ সংস্কারধেত্যাহ চালিতেতি। 
লক্ষণাঞ্থিতেত্যনেন মাঁনহীন। ত্যাজঞোত্যর্থঃ॥ 5৩ ॥ তথা খণ্ডিত চাদিকাপি হেব ঠযাহ 
খিতামিতি॥ ৩+৪॥ বর্জনগ্রকারমেবাহ বিশ্িবদিতি। পাটিহাম্ উংপাটঠাঃ সতীং। তত্ধিধিঃ 
শ্রীহ হয়শী্ষদেবোৰে তা লিখিত, এব ॥ ৩ ৪ ॥স্থাপনপ্রকারং চাহ যন্ধগেতি ॥ ৩০৬ ॥ সং ২পাক্ষণু 

ক্ষেত্রে নিপতিত, অন্যদেখমন্ত্রে ্ চিত ও পতি্জনম্পর্শে দূষিত, এইদশদ্ধ প্রতমুদ্তিতে 
দেবতারাদারিধ্য পাকে ন।। ৩০১। শিবাগমেও লিখিত আছে, খণ্ডিজ। '্র.টিঠ ও ভগ্ন প্রতিমা! . 
 ভয়েব্কা রন, হতরাং পর্বত বিধানে তাদৃশী প্রতিমা উদ্ধত করিয় পরি যাগ করা পরত 
ব্যক্তির কর্ধব্য। ৩,২। মন্ত্রী ব্ক্তি প্রহিমার্চনাবিষয়ক স্বতস্বকথিঠ বিধানে দেব াসকাপে 
বিজ্ঞাপন পূর্বক মন্ত্র পাঠ ণহকারে স্বদ্থান হইতে প্রতিমাকে উত্তোলন করিবেন। বৃষ ও মহাবল 
শিল্পিগণের সাহাযো নেই প্রততম। চালিত করিতে হয়। হে কল্যাণি | কোন পানী কর্তৃক প্রতি- 
ূর্তিচাসিত বা! উৎপাট 5 হইযা স্বস্থা নচ্যুত হইলেও যদি অখণ্ডিত ব| যখাযণ লক্ষণবিশিষ্ট থাকেন, 
তাহ! হইলে মন্তর্ত্রবিপারদ, 'হান/বত্ত।, গ্রতিষ্ঠাতন্তরে ধীমান্ গুরুদেব ূ র্্বকখিত বিধানে সযদ্বে 
তাহাকে স্থাপন করিধেন। ..শ্রতিমূর্তি উদ্ধত হইর। অধপ্ডিত ও যথাযথ লক্ষণ-সম্পন্ থাকিলে 
সেই ্রদ্ধশিলাকে পূর্বববৎ পূর্বস্থাংন ছাপ করাই মন্থজের কর্তব্য। সম্যক্ অধবিশারব ব্যক্তি 
মন্ত্রংস্কার দ্বারা শিগার পোধন ও অপিবানন পূর্বক পুর্বলিখিত বিধানে স্থাপন করিবেন। 
*৩৪৩।, প্রতিম] খণ্ডিত, ক্কটিত, জীর্ণ ও অরিগ্ হইলে এবং সথলক্ষণযু্ত। প্রতিমা তর হইলে 
তাহা, স্বে পরিত্যাগ করিবে। ৩*৪। কাষ্ঠমী. প্রতি! উৎপাত হইলে কফিতে, এ 
পাষাদী প্রতিমা উৎপাত হইলে সলিলগর্ডে নিক্ষেপ করিবে । ৩৫ যে স্থান হইতে, পা 
৮ লা তা রি তম| উদ্ধৃত হইবে, সই হানে তদ্দপা ও ত'পরিমিত। প্রতিমা (পর্ধার) . 
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একা হপুজাবিহতো) কৃধ্য্থিগুণমর্চনম্। ত্রিরাতে তু মহাপুঞ্জাং সংপ্রোক্ষণমতঃ পরম্ ॥ ৩০৭৫ 
মাসাদুর্ঘ ঘনেকাহং পুর্গ। যদি বিহন্ততে। 

.. প্রতিষ্ঠেবেধ্যতে ঠকশ্চিৎ কৈশ্চিৎ সংপ্রোক্ষণক্রমঃ ॥ ৩৮ ॥ 

কিঞচ।-_সংগ্রোক্ষণন্ত দেবন্ত দেবমুখান্ত পূর্বববং। অই্টপঞ্ক্রমেণৈব জাপয়িতবামৃত্কস! | 

গবাং রনৈশ্চ সংঙ্গাপ্য দর্ভতোযৈর্বিশোধ্য চ। 
প্রোক্ষয়েৎ প্রোক্ষণীতোধৈর্দ,লেনাক্টোতরং শতম্॥ ৩০৯। 

পগৃষ্পং সকুশং পাণিং স্তন্ত দেবন্ত মন্তকে। পঞ্চবারং জপেন্স,লমষ্টোত্বরশতোত্বরম্। 
ততো মুলেন মূর্ঘা দিপীঠান্তং সংস্পৃশেদপি ॥ পৃক্তাঞ্চ মহতীং নি? দেবমাবাহ পূর্ধববৎ ॥ 

দেবীপুরাণে 1 
দেবার্চা নৈব সঞ্চাল্যা মৃন্থয্যপি ভয়াবহ! । টানি বৎস পূর্বামুদ্ধ ত্য স্াপিতা ৩১০॥ 

মহান্গানং ॥৩০৭॥ যাগহীনায়াং কৃত্যমাহ মাসাদ্দিতি। এবং পশ্ত্পৃ্টান্তমন্থা্চিতান্ত্যজদিম্পশ" 

দুধিতা্থ মহান্সানমেব জেয়ং ॥ ৩০৮॥ সংপ্রোক্ষণ প্রকারমেধাহ সংগ্রোক্ষণমিতি চতুভিঃ1 

অষ্টপঞ্চক্রমেণেতি আদৌ বন্ধীকা গষ্ছ্বানম্বততিকাজলেন ততন্তীর্ঘাদিপঞ্কস্থানমৃত্তিকা-জলেন 
গঞ্চকযায়াদিজলেন বা ইত্যর্থঃ ॥ ৩০৯ ॥ পঞ্চ অবর! যত্ততর। অষ্টোত্তরশতমুত্তরাণি যত্র। পঞ্চ- 
ৰারতোহষ্টোত্তরশতবারপর্ধ্যস্তজপে যথাশক্তি মূলমন্ত্র জপেদিত্যরঃ॥ সূর্ধাণদ দেবশ্ত শ্রীমস্তক- 
মরভ্য। পূর্বববদিতি প্রথমং প্রতিষ্ঠায়।ং যথ। কৃতান্তি তখৈব কৃরধযাদিত্যর্থ;। পূর্ববাং পূর্ববস্থাপি ঠাং' 

ুস্ময়ীম্ উদ্ধৃত্য তৎপরিবর্তেন হৈমাদিঃ হেমাদিনিশ্মিতা৷ তৎস্থানে স্থাপিতাপি ধোষদা, অণ্ুভ- 

করী ॥ ৩১০ ॥ দোষমেবাহ মতি ॥ ৩১১ ॥ 

স্থাপন করিতে হয় । যে দেবতার যেক্সপ প্রিমূর্তি শাস্ছে সম্যক্ বর্ণিত আছে, সুধী ব্যক্তি 
সেই দেবতার সেই মনে সেইন্প প্রতিম। সন্নিবেশ করিবেন। ৩০৬। একদিন প্রতিমা 
অপুজিত হইলে দ্বিগুণ অর্চনা কর্বা, তিন দিন অপূৃজিত থাঁকিলে মহাপূজ। করিবে এবং 
ততোধিক দিন পুঞ্জারহিত হইলে মহাঙ্গান করাইতে হয় ।৩*৭। কোন কোন বিজ্ঞ এইরূপ 
নির্দেশ করিয়াছেন যে, একমানের অতিরিক্ত বিন প্রতিম! অপুজিত থাকিলে পুনঃ প্রতিষ্ঠা 
করিবে এবং কেহ মহান্গানেরও বিধি কীঞ্তন করেন। ৩*৮। আরও লিখিত আছে, 
পূর্ব্বোক্তবিধানে দেবতার উদ্ধানন পূর্বক সংশ্রোক্ষণ ( মহান্গান) করাইবে। অষ্টপঞ্চক্রমে 

অথাৎ প্রথমতঃ বন্মীকাদি অষ্টস্থানস্থ মৃত্তিকাধুক্ত জল দ্বারা, পরে তীর্থাদি পঞ্চগ্থানস্থ 
মৃত্তিকাযুক্ত.জল ঘার। অথব! পঞ্চকবায়াদি-জল দ্বার! ন্লান করাইয়া তৎপরে ছুঙ$ ছারা জবান. 
করাইবে। তদনস্তর কুশোদর ছার! শোধন পূর্বক মূলমন্ত্র পাঠ সহকারে প্রোক্ষণীগাজন্থ 
জল দ্বার! অঙ্টোত্তরশতবার প্রোক্ষণ করিতে হয়। ০*৯। পুষ্প ও কুশ হত্তে দেবতার শিরঃ- ' 

প্রদেশে লপর্শ পুর্ধ্বক অষ্টোত্তরশত করিয়া পাঁচবার মূরমন্ত্র জপ করিতে হইবে। তদনস্তর মৃল-. 
মগ্ন পাঠ সহকারে মত্তকাদি গীঠ পর্যাস্ত স্পর্শ করিবে এবং পুর্ববৎ দেবকে আবাহন ক. 

 মহাপুজা সমাপন করিতে হইবে। দেবীপুরাণে লিখিত আছে; ছে বল! দেবুর চারুনা « 
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মহাচুর্িক্ষজননী মরকারিষউ! ভবেৎ। কর্ত,গোতরন্ত ভয়দা রিপুবংশবিবন্ধিনী ॥ ৩১১। 
তত্ৈব।-- অথ পুনঃসংক্কারমা হাত্মযম্। 

_.. শীর্ণে দেবোইথ প্রাসাদে! ধৈঃ পুনঃ সংস্থতো। ছিজ। 

: -অশোচ্যান্তে মহাত্বানো ধৃতগাপা মহাধিয়ঃ ॥ ৩১২ ॥ 
হয়শীর্ষে । _ 
_ যো জীর্ঘং বিধিন! দেবং সংস্রধ্যান্মানবে! ভূবি। ফলং দশগুণং তন্য মূলারান্তাত্র সংশয়; । 

মূলাঙ্ষশগুণং পুণ্যং কৃপাদেঃ পরিকীর্তিতম্। গ্রতিমাদৌ শতগুণং জীরপসংস্বরণান্তবেৎ: 8১৩ 

ইতি প্রীগোগালভট্টবিলিধিতে শ্রীভগবন্তক্তিবিলাসে প্রাতিঠিকো৷ নামৈকোনবিংশে! বিলাসঃ। 

দেবঃ ততপ্রতিমেত্যর্যঃ। অথ-শঝো বিকল্পে, প্রাসাদো বা। মহাত্বানে। নিররভিমানাঃ 

মহাধিয়স্চ পরমবিবেকিন; স্ববীর্ভ্যনপেক্ষণেন পরকীর্ডিসংরক্ষণেন চ পুণাবিশেষসিদ্ধেঃ : ৩১২ ॥ 
যূলাৎ প্রথমস্থাপকাৎ ॥ ৩১৩ ॥ 

ইত্যুনবিংশবিলানঃ | 
আতর চস ০ ০ চে১০৯৪০ তে 

করিতে নাই। পূর্বস্থাপিতা গ্রতিমা মৃশ্ময়ী হইলেও তাহ! উত্তোলন পূর্বক তৎপরিবর্তে তথায় 
র্াদি-নির্শিত। মূর্তি স্থাপন করিবে না, কেন না, তদ্রপ করিলে সেই মৃস্মযী প্রতিমা! মহা- 
ুরতিক্ষজনয়িত্রী, মরকাদি-অরিষ্টগ্রদা, স্থাপঞ্বংশের ভয়দাত্রী ও অরিকুলবিবর্ধিনী হইয়া 
থাকেন। ৩১১। | 

অতঃপর পুনঃসংস্কার মাহাত্ম্য বিবৃত হইতেছে ।--উক্ত পুরাণেই লিখিত আছে, হে বিপ্র! 

ধাহারা৷ জীর্ণ প্রতিমার ব৷ জীর্প প্রানাদের পুনঃনংস্কার সম্পাদন কবেন, সেই সকণ ব্যক্তি 
অশোচ্য, মহাত্মা নিলুষ ও মহাবুদ্ধিমান্ হইয়। থাকেন। ৩১২। হয়শী্ষপঞ্চরাত্রে লিখিত 

আছে, ভূমগ্ডলে ধিনি বিধানে জীর্ণ প্রতিমার সংস্কার করেন, তিনি নিঃন্দেহ গ্রথমস্থাপনকর্চা 
অপেক্ষা! দণগ্ণ ফন গ্রাণ্ত হইয়া থাকেন। কৃগাদির জীর্ণ সংস্কার করিলে প্রথম স্থাপক হইতে 

দশগুণ পুণ্য হয় এবং প্রতিমাদির জীণ সংস্কার করিলে শতগুণ ফল হইয়া থাকে। ৩১৩। 

ইতি প্রাতিষ্টিক নামক একোনবিংশ বিলাস মমাপ্ত॥ 



বিৎশ-বিলাসঃ। 

শ্রচৈতন্তচন্জ্রায় নমঃ। 

বন স্বতে যণ্মিন্ ছুফরং স্থকরং ভবেং। বিশ্বৃতে বিপরীতং স্তাৎ গ্রচৈতন্ং নমামি তম্।১৫ 
জনুর্তেঃ স্থাপনায়ৈকং বেস্মাবস্মপেক্ষ্যতে | - অতো ষন্দিরনির্মাণাবধিরন্র বিলিখ্যতে ॥ ২ ॥ 

অথ ভগবনন্দিরনিষ্থাণম্। 

ভবেত্বহথবিধং তচ্চ বেশ্ব তত্র ম্বশক্তিতঃ। শাগ্বান্ুসারতঃ কুর্ধযাদেকং বাংসাচি &ং প্রভো | 

বামনপুরাণে ।-_ অথ মন্দিনির্দাণমাহাত্মামূ। 

ষঃ কারয়েম্মন্দিৎং মাধবন্ত, গুন্ লোকান্ স জয়েচ্ছাশ্বতান্ বৈ | 
দত্বারামান্ পুপফলাতিগ্ান্, ভোগান্ ভুঙ্করে কামতঃ স্বর্গলংস্থঃ 18 
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 প্চৈতন্তঃজ্জায় নমঃ নমঃ। গিধোৎ প্রাসাদিকো। ভক্তি:বলাসে। যৎপ্রসাদতঃ। সমে গ্রসপ্র 
ব্দনঃ গঠত: প্রমীদতু। শ্রীভগবতো মন্দিরনিম্মাণবিধিং লিখিষ্যন্ তরিখনে চাত্সনাহ- 

শক্যেথপি তন্ত স্মরণ পভাবেণ শক্তিং সংভীবয়ন্ তং প্রণমঠি কথঞ্চনেতি। যেন কেনাপি 
প্রকারেণ স্বতোহপি তুপ্ধরং কর্ণ মশকামপি। বিপরীতং হ্থকরমপি দুফরং স্তাং। এবমন্বয়- 

ব্যতিরেকাভ।ং শ্মরণগ্রভাবো দর্শিতঃ ॥.॥ ননু বৈষ্ণবান।মাবশ্যককর্মাপিখনমেব প্রাক প্রতিজ্ঞাতং 

তং কিং প্রাসাদগিখনেন? তব লিখতি শ্রীমূ্চেরিতি। পুজামবস্ত ই্রভগবন্ম,র্তিরপেক্গাতে,তদর্থৎ 

চাবস্টং গৃহমেকং তদেষ/গামপেক্ষ্াতে, অতশ্তনিশ্মাণ ্রকারলিধনমুপযুক্তমেবেতি ভাবঃ॥ ২॥ 

প্রানারমূণ্পাদিভেদ্েন বহুবিধং, তচ্চ ন শাস্ত্রো্ত ব্যহিক্রমেণ কারধ্যমিতি লিখতি শান্ত্রেতি। 

যতঃ গ্রভোর্জগদীশবরনত বাসোচিতং ॥ ৩॥ ৰ 

শাশ্বতান্ লোকানিতি বনুত্বং শ্রীবৈকৃলোকন্তয পীরাডিরার। তত্রতয বনুলপ্রংদণ-. 
বিশেষাপেক্ষয়। খা জে়ম্, অন্যেষাং সর্ববেষামশাশ্বতধাং॥ ৪॥ ন চল এবৈক:, কিন্তু নিজ- 

নর মের ও চস কি 

ধাহাকে যে কোনরূপে স্মরণ করিলে দুঃসাধা কার্ধযও সুদাধা হইয়া উঠ এবং ধাহাকে 
বিস্ৃত হইলে স্থকর কর্ণ ও ছু্ধর হয়, সেই -চৈতন্তদেবকে প্রণাম করি। ১। শ্রীমুর্তিস্থাপনার্থ 

একটা, মন্দির জাব্ঠক, রা অধুনা এনথলেমন্িরনিষ্াপবিধি বিবৃত হইতেছে। ২। 
. উঃপর শ্রীভগবন্মন্দির নির্মাণ ।_দেবালয় ( প্রাসাদমণ্ডপাদি-ভেদে ) বহুবিধ) তন্ধ্োে 

স্বীয় শক্তা্সারে শাঙ্বিধানে প্রতৃর বালযোগা একবিধ মন্দির প্রত্তত করিবে । ৩1. ্ 
মন্দির-নির্দাণণাহাত্মা ।- বামনপুরাণে লিখিত আছে, হরির মন্দির প্রস্তত করাইলে . 

বৈকৃ এবং তত্রত্য পবিত্র ও নিতা লোক সকল জয় করিতে পারে । যে ব্যক্তি ফলপুষ্পশোভিত: . 
টড অর্গণ করেন, তিনি স্বগস্থিত হইয়া পুর ভোগ উপভোগ করিয়া থাকেন ] ৪ রি : যেন 



র্ বিলাসঃ। ] শ্কশ্রহরিভক্তিবিলাসঃ। ১২৮৯ 

পিতামহ পুরত; কুলান্ত্টৌ চ যানি তু। তারয়েদাত্মনা সার্ধং বিধোর্মন্দিরকারকঃ।৫| 

কিঞ্চ পিতৃগাথায়াম্+_ 

অপি নঃ শ্বকুলে কশ্চিদবিষুঃ গে! ভবিষ্যতি। হরিমন্দিরকর্তা যো ভবিষ্যতি শুচিত্রতঃ1৬) 

অন্নিপুরাণে ।-- 

যে ধ্যায়স্তি সদ বৃদ্ধা! করিষ্যামো হরেগুঁহম্। তেষাং বিলীয়তে পাপং পূর্ববজন্মশতোস্তবম্ ॥ 71 
কিঞ্চ _সমতীতং ভবিষ্যঞ্চ কুলনামযুতং নরঃ। বিষ্ণলোকং নয়ত্যাণ্ড কারযিত্বা হরেগৃহিম্॥ 

কিঞ্চ।--লক্ষেণাথ সহশ্রেণ শতেনার্দেন বা হরেঃ। তুল্যং ফলং সমাধ্যাতমিহেশ্বরদরিন্্যোঁঃ 1৮1 

বিষুতধর্শোত্বরে তৃতীয়কাণ্ডে __ 

কৃত্ব। বাসগুহং তম্য দেবন্ পরমেঠিনঃ । রাজন্ুয়াশ্বমেধানাং ফলেন মহ যুজাতে ॥ 

সুরবেশ্মনি যাবস্তো ্বিজেন্দ্রী, পরমাণবং ৷ তাবধর্ধসহত্রাণি স্বর্গলোকে মহীরতে ॥ ৯ ॥ 

পূর্বজৈরপ্যন্থিত ইত্যাহ পিতেত। তারয়েৎ ষ্ষণ্মভিঃ সংসারান্বৌ নরকেষু বা পতিতানপি 
প্রীবৈকৃঠলোক প্রাপণেনাশেষদুঃখপা রং নয়েপিত্যর্থ; ॥ ৫ ॥ অতএব পিতৃভিগীয়তে অপীতি ॥ ৬ 

করিষ্যামঃ ঈতি বুদ্ধ! ধ্যায়স্তি দৃঁচেচ্ছাং কুর্ববন্তি। যা । বুদ্ধ ভাবনয়। করিষ্যাম ইতি 

সদ! চিস্তয়ন্তোব, ন তু তাদৃশমপি কদাপি কর্ত,ং শরু, 'বপ্তি তেযামপি॥ ৭॥ লক্ষেণতি সমর্থ 

বনুবিত্তব্য়েন হরেগুহৎ করোতু দরিত্রো ব| অল্পবায়েন করোতু স্য়োরপি হরে নকাশাৎ ফলং 

সমানমেব কথিতমভিজ; শ্রঞ্চাদিলাম।াং পরমফলবৈকুষক প্রাপণাদ্। ইতি দিক্ ॥৮॥ হে 

ভিজেন্াঃ| ৯॥ রক্ধৈ: চিত খচিতে ॥ ১*॥ কৃষম্ত গাসাদন্ত্ত পাদে মূলে প্রদেশে হা 

বাতি বিষুমুন্দির নিশ্দাণ করেন, তিনি আপনাকে এবং পিতামহের উপরিতন অষ্টকুলকে পরি- 

ত্রাণ করিয়া থাকেন।৫। পিতুগণও এইরূপ গাথা কীর্তন করিয়া থাকেন যে, আমাদিগের বংশে 

তাদুশ কোন হরিভক্ত কি জন্মগ্রহণ করিবে বে, সে পবিজব্রতধারী হইয়। হরিমন্দির নির্মাগ 
রুরিবে। ৬। অ্নিপুরাণে লিখিত আছে, ফাঁহার! মনে মনে- নিজ্ঞানে “হরিমন্দির প্রস্তুত 

করাইব” নিরস্তর এইক্প চিন্ট। করেন, তাহার! পূর্বশত-জন্মোখ পাতক হইতে উত্তীর্ণ হন।৭ 

আরও লিখিত আছে, যে ব্ক্তি.হরিমন্দির নির্যাগ করার, তাহ! দ্বারা অতীত ও ভাবি অবুত 

কুল বিষুধাম প্রাপ্ত হইয়া থাকে । আরও লিখিত 'আছে, লক্ষ, সহত্র, শত বা তদর্ঘ ব্যয় 

করিয়। যে কোন রূপে হরিষন্দির প্রস্তুত করিলে, তুলাফল প্রাপ্ত হওয়া ঘায়। ইহাতে ধনী 
বা দরিজ্রতেদ নাই । বিুঃধর্শোন্তরে তৃতীয়কাণ্ডে লিখিত আছে, পরমেঠী হরির বাসগৃহ 

নির্থাণ করিলে রাজ্য ও অশ্বমেধ যজের তুল/ফল হুইয়! থাকে । হে ছিগসতমগণ! দেব 

মন্দিরে যতনংখা পরমাণু, বিদ্যমান থাকে, তত সহম্রবর্ষ (নিশ্দাণকর্তার ) স্থ্রগুরে বাস 

হয়।৯। হে বিগ্রগণ ! সৃদ্য় মন্দির নির্বাণ করিলে যে ফল হয়, তাহা কীর্তন করিলাম। 

কা্ঠদন্দির করিলে উহা! অপেক্ষা শতগুগ; শৈলময় করিলে কাষ্ঠমন্সির অপেক্ষা দশগুগ 

লৌহ্মদ্দির করিলে শৈলময় হইতে দশগুণ; তায় করিলে লৌহ্মন্দির অপেক্ষ৷ শতগুণ 
রৌগো তার .অপেক্ষ। সহলপ্রণ, ত্বর্ণে রৌপা অপেক্ষা শতসহজরগুণ এবং রত্ব দ্বার! মনোহর 

১৬২ 



€ 

& 

১২৯৩ ক্ীশীহরিভত্তি বিলাস; 1 | ২*শ বিলাসঃ। 

প্রাসাদে মৃন্ময়ে পুণাং ময়ৈতৎ কধিতং দ্বিজাঃ। তন্মাদ্দারুময়ে পুণ্যং কতে শতগুণং ভবেৎ। 
ততো দশগুণং পুণ্য তথ] শৈলময়ে ভবেৎ। 

ততো দশগুণ: লৌহে তারে শতগুণং ততঃ। সহক্গুণিতং রৌপ্য তন্মাং ফবমূপাতে তে। 
ততঃশতদ্হত্্রৎ বৈ পৌবর্ধে দ্বিজসত্তমাঃ। অনস্তফলমাপ্রোতি রত্বচিত্রে মনোহরে ॥ ১ ॥ 

স্কান্দে। 

আরম্ডে কষ্চধিষ্যন্ত সপ্তজন্মানি যং কৃতম্। পাঁপং বিলয়মাপ্রোতি নরকাছুদ্ধ'রৎ পিতৃন্। . 

প্রাসাদপাদে রুষ্ন্ত যাবতিষ্ঠন্তি রেগুকাঃ। তাবঘর্ষদহন্রাণি বলতে বিষুসন্মুনি ॥ ১১। 
প্রাসাদে কষ্ণদেবস্ত চিত্রকর্ম করোতি যঃ। বসতে বিষুলোকে তু যাবত্বিষন্তি সাগরা; | 

নারসিংহে।-- 

ষঃ কুরধ্যাচ্ছোভনং বেশ্ব নরসিংহস্ত ভক্তিমান্। সর্বপাপবিনিমু'ক্তো বিষুলোকমবাপু যাৎ 1১২ ॥ 
হুয়শীর্ষে ।-- 

দেবাগারং করোমীতি মন! যন্ত্র চিগ্তয়েৎ। ততন্ত কায়গতং পাপং তদহ্ন। বিপ্র নশ্ততি। 

কতে তু কিং পুনন্তন্ত প্রাসাদে বিধিনৈব তু ॥ “৩। 
অষ্টেষ্টকানমাযুত্তং য; কুরধ্যাত্ৈফবং গৃহমূ। ম তশ্ত ফলসম্পত্তিব্ি- € শক্যেত কেনচিৎ। 

.অনেনৈবাহুমেরং তু ফলং প্রাসাদবিস্তরাৎ ॥ মরপঞ্চ ব্রজেনর্তেযা যঃ কৃত! গ্রথ-মষ্টকাম্। 
স লমাধন্ত যজন্য ফলমাপ্রোতাসংশয়ম্ ॥ ১৪ ॥ 

যাবৎ যাবতে]। রেণুকাভিষ্ন্তি ॥ ১১॥ তক্তিমন্ত্রেনেব শোভনবেশা করণাস্তক্রিমানিতু,ক্ং, ন 

চাধিকার্রিবিশেষণত্বেনেতি দিক্ ॥ ১২ ॥ মন্স! চিন্তয়েৎ কেবলমিচ্ছামাত্রং করোভীত্যর্থ: ॥১৩1 

প্রথমেষ্টকা-ন্তা শার্থপ্রতিষ্টিতনন্দাদাস্টেষ্টকামধ্যে গ্রথমামাদাং কুত্ব! বিন্যস্তাপি ৷ যঘ। প্রাসাদার্থং 

নির্মীয়ণাণানংখে/ই্কামধ্যে প্রাগেকমাত্রেষ্টকাং নির্্মায়। সমাধন্য সম্পূ্ণদক্ষিণাদিকসা ॥ ১৪ | 

মন্দির নির্বাণ করিলে অনন্ত ফল হইয়। থাকে। ১০। স্বন্দবপুরাণে লিখিত আছে, কষ্মন্দির 

নিগ্মাণে প্রবৃন্ত হইবামান্র সগুজন্মকৃত পাপ বিনাশ প্রাপ্ত হয় এবং তদীর পিতৃগণ নরক হইতে 
*রিত্রাণ পাইয়। থাকে। কৃঞ্জমন্দিরের মূল ভাগে যত সংখ্য রেণু বিদ্যমান থাকে, তত সহ্শ্র 
বর্ধ হরিধামে বাস হয়। ১১ ধিনি কঞ্খমন্দরে চিত্রক্রিয়। করেন, যাবং ভূমগ্ডলে সাগর 

বিদ্যমান থাকে, তাবৎ হরিধামে তাহার স্থিতি হয়। নৃসিংহপুর্রাণে লিখিত আছে, যিনি 
ভক্তিযুক্ত হুইয়া মনোহররপে নরফিংহদেবের আলয় প্রস্তুত করেন, তিনি নিখিল পাতক 
হুইতে উত্তীর্ণ হইয়! 'হরিধাম লাভ করেন। ১২। হযশীর্ষপঞ্চরাজে পিধিত আছে, হে ছ্বিজ ! 

বিধানে প্রাসাদ নির্ধাণের বথ। দূরে থাকুক, '*দেবমন্দির নির্মাণ করিব” মনে মনেও এইরূপ 
অভিলাষ করিলে সেই দিনেই শরীরস্থ পাপ ধ্বংস হ্য়। ১৩। যিনি ( আরভ্ভকালীন প্রধান )* 
অই্টসংখ্য ইঞ্টকাধুক্ত বিষুমন্দির নির্ধাণ করেন, কোন্য্যক্কি তদীয় পুণ্যফল .বর্ণন করিড়ে সম্থ 

হয়? ্থতরাং বিস্তীর্ণ প্রাসাদ নির্মাণ করিলে যে কি ফল হয়, ইহ! ্বায়াই অনুমান করিবে। 
ধিনি মন্দির নির্পাণের গরারস্তে একখান মার ইষ্টক গ্রস্ত করিম্বাই কালকবলে নিপতিত ৫: . 
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বিষু়হস্যে ।-_. 
বাল্যে সংক্রীড়মান। যে পাংস্ভি ৬বনং হরেঃ। বান্থদেবস্য কুর্বান্ত তেংপি তল্লোকগামিনঃ ॥১৫॥ 

আদিপুরাণে।__ 
লেপনাচ্ছাদনং চৈব বঃ করোতি পুনন বম্ ; দেবন্যায়তনং কৃত্বা ন ভবে কীটগং ভনম্ ॥১৬। 

অথ মন্িরানর্মাণকালঃ। 

মাংস্যে।-- 

চিত্রে বাধিমবাগতি যে। গৃহ কারয়ে্রঃ। বৈশাখে ধনরত্বানি ভোষ্ঠেমৃত্যুং তখৈব চ । 
আধাড়ে তৃত/রত্বানি পশুবগমবাপু,য়াং। শ্রাবণে মিত্রলাভং তু হাশিং ভাত্রপদে তথা । 
পত্থীনাশং চাশ্বযুজে কার্ঠিকে ধনধান্তকম্। মারশীর্যে তথ! ভক্তং পৌষে তক্কবরজং ভয়মূ। 
াঁভং তু বহুশো! বিদ্যাদীনাং মাঘে বিনিদ্দিশেৎ । কাঞ্চনং ফাল্গুনে পুত্রানিতি কালবলং স্বতম্। 
অশ্বিনী রোহিণী মূলমৃত্বরাত্রয়টৈন্দবম্। স্বাতী হস্তোইনরাধ। চ গৃহারস্তে প্রশস্যতে ॥ ১৭ ॥ 
আদিত্যভৌমবর্জ সর্ক্ব বারাঃ শুভাবহাঃ। বন্ত্ব্যাঘাতশুলানি ব্যতিপাতাতিগণ্ডকে। 

বিজ্ৃস্তগণ্পরিধান্ বণ যোগে কারয়েখ॥ ১৮॥ 

বাহুদেবস্য শ্রীবদেবনন্ধনস্য হরেঃ॥ ১৫ | লেপনং সধাদিলেপং আচ্ছাদনঞ্চ চূর্শাদিভি-. 
নিশ্ছিদ্রতাপাদনং কুত্র ইতাপেক্ষায়ামাহ দেব্ায়তনৎ প্রতি কৃত্বেতি ।যহ্থ!। এতন্দ ্ান্তত্বেনোহ্ং। 
কাঁটাঃ সর্পাদয়ঃ ক্ষুদ্রলোকে| বা তজ্জং॥ ১৬ ॥ 

এন্ববং বং মৃগশীরধম, ॥ ১৭॥ বর্জ্য বজয়িত্বা ॥ ১৮ ॥ শ্বেতাদিসংজ্ঞকানাং নবমুহূর্তানামেক- 
হন, তি ন নি:সন্দেহ সদক্ষিণ সম্পূর্ণ যজ্ঞের ফল লাভ করেন। ১৪। যে সমস্ত বালক বাল্যা- 
বস্থায় ক্রীড়া করিতে করিতে ধুলি দ্বারা হরিমদ্দির প্রস্তত করে, তাহারাও হপ্লিধাম প্রা 
হয়। ১৫। আদিপুরাণে লিখিত আছে, যে সকল বাঞ্জি চূর্দাদি ঘবারা দেবায়তন লেপন ব 
ছিত্রলমূহের অবরোধ করে, তাহাকে কীটজ'নত (তুজঙ্গাদি বা ক্ুদ্রজনজনিত ) ভয়ে জাক্রান্ত 
হইতে হয় না। ১৬। | 

অনন্তর মন্দির নির্মাণের সময় নির্ণয় হইতেছে ।-_মত্ন্পুরাণে লিখিত আছে, চজ্রমাসে 
হরিমন্দির প্রস্তুত করাইলে বাধিগ্রস্ত হইতে হয়। এ প্রকারে বৈশাখে ধনরত্বলাভ জোটে মরণ, 
আধাচে ভৃত্য রত্ব ও পণ্ড লাভ, শ্রাবণে মিঅসঙ্গম, ভাদ্রে অনিষ্ট, আশ্খিনে ভাধ্যানাঁশ, কার্টিকে 
ধনধাস্ত-প্রাপ্তি, মার্গশীর্ষে অন্ললাভ, পৌষে চৌধ্যভীতি, মাথে শিদ্যাদি বছলাঁভ এবং ফাল্গুনে 
নিশ্বাণ করিলে স্বর্ণ ও পুভ্রলাভ হয় ) দেবপ্রাসাদনির্দাণের কালবল এইরূপেই নির্ণীত হইন্নাছে। 
গৃহারস্তে অশ্বিনী, রোহিণী,/মূলা, (উত্তরাব্রয় উত্তরাধাঢ়া, উত্তরফস্তনী, উত্তরভান্রপদ,) মুগশির!, 
স্বাতী, হস্ত! ও অনথরাধ। এই সমস্ত নক্ষত্র প্রশস্ত । ১৭। মন্দির-নির্দাণে রবি ও কুজ ব্যতীত 
সমঘ্ত বার এবং, ব্যাঘাত, শূল, ব্যতীপাত, অতিগণ্ড, বিষ, গণ্ড ও পরিঘ ব্যতীত অন্ত 
সমস্ত যোগ শুভ্ভকর। ১৮। শ্বেত, মৈত্র, মাহেম, গান্ধর্ব, অভিজিৎ রোহিণ, বৈরাজ ও সাবির 

এই সকল মূহুর্তে গৃহ নির্মাণ আর করিবে। ১৯। চত্বর, হুধ্যবল ও শুভ গ্রহ কর্তৃক দৃ্ট 
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শ্বেতে মৈ্রে চ মাহেন্ত্ে গান্ধর্বাভিজিত্রৌহিণে। 
“তথ! বৈরাজসাবিত্রে মুহুর্তে গৃহমারভেৎ্॥ ১৯॥ 

চন্্রাদিত্যবলং লব্ধ] লগ্নং গুভনিরীক্ষিতম্। ্তত্োচ্ছয়াদি কর্তবামন্ত্ পরিবর্য়েং || ২৫ ॥ 
হয়শীর্ষে। -- | 
বাস্তকর্ম ন চারভ্যং বর্ষাকালে বিজ্বানতা। কৃষ্ণপক্ষে ত্রিভাগান্তে শুকুস্যাদৌ দ্বিতীয়কে । 

চতুর্থী নবমী বর্জ্য। তিথিশ্চাপি চতুদশী ॥ ২১ ॥ 
ভৌত তু দিনং বন্ধ্যং করণং বিউসংজিতম্। ক্ষিত্যন্তরাক্ষবিব্যোখৈর ংপাতৈর্ভ়পীড়িতম্। 
উপস্থষটং গ্রহৈর্্চ ব্য ভীপাতহতং তথা । চন্দ্রতারান্গুকৃলে চ কাধ্যং কর্ম বিজানত| ॥.২২ ॥ 
্রবাণি চাঞ্র শস্তানি নৈর্খতং শক্রদৈবতম্। পুষ্যং পৌঁ সাবিত্র/ং বায়ব্যং বৈষবং তথা । 

স্থিরাংশে চ স্থিরে লয়ে কর্ঁ শ্চোপচয়াত্মকে ॥ ২৩॥ 

তমে॥ ১৯॥ . অন্যত্র উক্তেতরকালে পরিব্য়েৎ ন প্রারভেদিতার্থ; ॥ ২০ ॥ব্রয়াণাং ভাগানা- 
মন্তে সতি একাদশ্তাদিযু নারভ্যম। তথ শুক্ুপক্ষস্য আদিভাগে দ্বিতীয়ভাগে চ ন চারভ্যম,| 

তত্রাপি কৃষ্ণপক্ষস্য প্রথমে ভাগে চতুর্থী, তথা দ্বিতীয় নবমী, শু্লস্য চান্তে চতুর্দশী 

রিক্তাত্বেন বর্জনীয়! ॥ ২১॥ ক্ষিতুখ উৎপাত; ভৃকম্পাদিঃ | অস্তরীক্ষো উক্কাপাতাদিঃ। 

দিব্যশ্চ হু্ধাগ্রহণাদিঃ । ঠৈয়ন্ধত পীড়িতং বাধিতং দিনং বর্জম.। যা । তৈরৎপাতৈ- 

অক্ষিতম॥ অন্যে$য়ৈশ্চ বন্ধুবিয়োগাদিভিঃ পীড়িতং দিনং বর্জ্যম,। উপক্ষ্রৎ পীড়িতম,। 
গ্রহ শনৈশ্চরাদিভিঃ ॥ ১২ ॥ ফ্রবাণি স্থিরাণি। নৈর্ধতং মুলম্। শক্রদৈবতং জ্যেষ্ঠা। 

পৌফং রেবতী সাবিথ্যং হস্তঃ। বায়ব্যং স্বাতী । বৈষ্ঞবং শ্রবণম, ॥ ২৩॥ কেন্ত্রং লগ্ঃং 
- ততশ্চতুর্থং সগ্চমৎ দশমং£চেত্যেবং স্থানচতু্ষং তশ্মিন্। ত্রিকোণ নবগঞ্মে। উপচয়্থানং 

লগ্ন-প্রাপ্তি ঘটিলেই তংকালে স্ুগ্ের উচ্চতাদি নিরূপণ করিবে; উক্ত সমন ভিন্ন অন্ত সময়ে 

মন্দির নিশ্বাণে প্রবৃত্ত হইবে ন|1 ২০। হয়শীর্ষপঞ্চরাত্রে লিখিত আছে, বিধিবিদ্ ব্য ক্ত ব্ধ। 

কালে বাস্তকর্দে প্রবৃত্ত হইবে না। কুষ্ণপক্ষের ত্রিভাগান্তে ( একাশ্তাদি তিথিতে, ) 

শুরূপক্ষের আদ্য ও দ্বিতীয় ভাগে এবং চতুর্থী, নবমী, ও চতুর্দশী, এই সমস্ত 

সর্বথ পরিত্যাজ্য | ২১। কুজবার, বিটিকরণ, ক্ষিতিজনিত উৎপাত (ভৃকষ্পনা দর ) 

গগনোখ উৎপাত ( উক্কাপতনাদি ) এবং বুর্ধ্যগ্রহাদিভয়,। এই সমগ্ত দ্বারা যে দিন. 

আক্রান্ত হয়, কিংবা যে দিন বন্ধু-বাদ্ধধাদির বিয়োগ হয়, যে দিনে নক্ষআ শনৈশ্চরাদি 

 শ্রহগণ বর্ভৃক আক্রান্ত, যে দিন ব্যতীপাত দ্বারা নিপীড়িত, সেই সমস্ত দিন পরিধর্জনীর। 

চন্্রতার! অনুকূল দেখিয়া! কর্মে প্রবৃত্ত হইতে হয়। ২২, বাস্তকর্ধে স্থির লগ্ন গ্রস্ত! নৈখত 

(মূল! ), শক্রদৈবত ( জ্যোষ্া ), পুষ্যা, পৌঝ (রেবতী), সাবি! (হস্ত ), বায়ব্য (স্বাতী) 

ও বৈধব (শ্রবণ! ) নক্ষত্র; বর্ডার উপচয়স্থান, স্থিরাধশ্র ও স্থিরলগ্ন এই সকল প্রশস্ত । ২৩। 

বাহার কেন্দ্রে অর্থাৎ লগ্ন, চতুর্থ, সথচম বা দশম স্থানে সৌম্যগ্রহ; ত্রিকোণে অর্থাৎ নবম বা 

পঞ্চমে বৃহস্পতি এবং উপচয়স্থানে(তৃতীয়, হট, দশম ও একাদশ স্থানে]গাপগ্রহ বিদ্যদান খাবে, ০ 



২৪শ [বলাদঃ।] স্রী্হরিভক্তিবিলানঃ। ১২৯৩ 

কেন্ত্রে সৌমাগ্রহে। দ্য কোণে তু স্থরোত্তমঃ। 
' পাপাশ্চোপচয়স্থানে তদ। কার্য: সমারভেৎ্॥ হতি॥ ২৪॥ 

প্রামাদরচনাস্থানং প্রতিষ্ঠাস্থাননির্ণন্নাং। 
ব্ক্তমেবাভবৎ কশ্চিৎ বিশেষোহস্তোহত্র পিখ্যতে ॥ ২৫। 

অথ প্রানাদগ্থানম্। 

হয়শীর্যে ।_ 

' পুর্ববং দেবকুনং পীডা প্রানাদং স্বল্পকং তথ! | সমং ৰাপ্যধিকং ঝাপি ন কর্তব্যং বিছা রা 
উভয়োদ্ছিগুণাং লীমাং ত্যজ। চোচ্ছয়সশ্মিতাম্। 
প্রামাদং কারয়েদন্তং নোভয়ং পীড়য়েদ্বুধঃ ॥ ২৬।' 

অথ স্থানশোধনানি। 

দেখীপুরাণে।-- 

দেবো বিষুগ্তথ। রুঝধো ব্রহ্ধাদ্যাঃ স্রসত্তমাঃ। প্রতিষ্ঠাপাঃ শুভে স্থানে অন্যপা! তে ভয় 46 
গর্ভাদিলক্ষণ। ধারী গঞ্াাদেন যা ভবেং। বর্ণেন চ স্ুরশ্রেষ্ঠ সা মহী সর্বকামদা | ২৬॥ 

মাংস্যে।-_ ১১ 

পূর্বং ভূমিং পরীক্ষেত পশ্চাদবাস্্ং গ্রকল্পয়েখ। শ্বেঠা রক্তা তথা পীতা৷ কৃ! চৈবাসুপূর্ববশঃ। 

বিপ্রাংদঃ শস্যতে ভূমিরতঃ কার্দ& পরীক্ষণমূ॥ 

ভৃতীয়ং বষ্টং দশমমেকাদশঞ্চ তন্মিন্ ৪২৪ ॥ শ্রীমূর্তিগ্রতিটাস্থান', মিদ্ধক্ষেতঅং সরঃ পুপামিত্যাদি- 

বচনেন তথা নগরগ্রামমধ্যে তত্যাদিহয়শীর্ষপঞ্চরারবচনৈ যো নির্ণয়: পুর্বং লিখিতোহস্তি 

তন্মাদেব প্রাসাদরচনায়াঃ 'ানষপি বাক্তমেবাভপং নিরশীতমতূত্রেবেতার্থঃ। প্র।সাদাস্তরে 

্রীমূর্িস্থাপনাং অন্র প্রাসাদরচনাস্থাননির্ণয়ে কণ্চিদন্যোইপি বিশেষে লিখতে ॥ ২৫॥ 

ুর্ববং গ্রাচীন' দেবকুলং প্রাসাদমেব। পীড়া পীড়যিদ্বা তৎদীমামাক্রম্যে তার্থ;॥ ২৬॥ 
হুগন্ধাদিলক্ষিতা চ যা ভবেৎ ॥ ২৭॥ বিপ্রক্ষত্রিয়বৈশ্তশৃদ্রাণাং ক্রমেণ শ্বেতাদিভূমিঃ গশস্ত। 

সেই ব্যক্তি তৎবালে কর্মে প্রবৃত্ত হইবে। ৩৪। প্রতিাস্থল নিরূপণার্থে গ্রাসাদনির্ধাণস্থলের 

বিষয় পূর্বে উল্লিথিত হইয়াছে, অধুন! অন্তান্ত যাহ! বিশেষ আছে, তাহা বিবৃত হইতেছে ।২৫। 

তনন্তর প্রাসাদস্থান।-_হয়শর্ষপঞ্চরাত্রে ন্িধিত মাছে, প্রাচীন প্রাসাদের সীম! আক্র- 

মগ পূর্ববক সমপরিমাণে, স্ল্পপরিমাণে বা অধিক পরিমাণে গ্রানাদ নির্দাণ করিতে নাই। 

প্রানাদের পার্ঘবয়ের দ্বিগুণ সীমা ও উচ্চপরিমাণ বর্জন পূর্বক অঞ্জ প্রাসাদ গ্রস্ত করিতে 

হয়। . উভয় সীম! আক্রমণ কর! বিজ্ঞ বাক্তির অগ্চিত। ২৬। ্ 

অনন্তর স্থানশুদ্ধি। -দেবীপুরাণে লিখিত আছে, বি, কু ও ব্রন্ধাদি দেবজেঠদিগকে 

গুভস্থানে স্থাপন কর! কর্তৃবা ? নচেখু তাহার! ভয় উৎপাদন করেন। ছেস্থরদত্তম ! যে ভূমি 

গর্ভ দি-লক্ষণবিশি্ট ও সুগস্ধাদিলক্ষণ-পূর্ণ এবং যাহার বর্ণ মনোহর, তাদৃশী ভূমিই সর্বকামদাত্রী 

 জানিবে। ২৭। মংস্য পুরাণে লিখিত আছে। প্রথম ভূমি পরীক্ষা পূর্বক গযে বাস্তব কর্পনা 



১২৯৪ আ্বীহরিক্তিবিলামঃ। [ ২*শ বিলাসঃ । 

বিগ্রাণাং মধুরাম্থাদ! কষায়! ক্ষত্িয়ন্ত চ। কষায়কট্ত! তদ্ঘঘৈপ্তশৃদ্রেযু শঙ্ততে ॥ ২৮॥ 
অরত্বমাত্রে বৈ গর্তে হবলিণ্ে চ সর্বতঃ। ঘ্বৃতমামশরাবস্থং কহ বর্তি১তৃষ্টযম্। 

জালরেডুপরীক্ষার্থং পুর্ণং তৎ সর্বদিষুখম্ ॥ ২৯॥ 
দাণ্তাং পূর্বাদি গৃহীয়ানবর্ণানামনতপূর্ববশঃ | বাস্তঃ সামৃহিকো নাম দীপ্যতে সর্বতত্ত যঃ | 
শুভদঃ সর্ধবন্ত,নাং প্রাসাদেষু গৃত্যুচ। অরত্িমাত্রকং গর্ভং পরীক্ষ্যং খাতপুরণে। 

অধিকে শ্রিয়মাপ্লোতি ন্ানে হানিং সমে সমম্ | ৩১ ॥ 

কারুুফেখব! দেশে সর্ধবীজানি রোপয়েং। ব্রিপঞ্চসপ্তরাত্রেণ যত রোহস্তি তান্তপি। 
টি জোষ্টোত্তমক নিষ্ঠা ভূর্ব্জ নীয়েতর! সদ! ॥ ৩২ ॥ 

হয়শীর্ষে ।-- 
স্থরভ্ীণাং রতির্ঘস্র সবৎসানাং বৃষৈ: সহ। সুন্বরীণাং রতির্ধত্র পুরুষৈঃ সহ সত্ম। 

ভবতি ॥ ২৮৪ আমশরাবস্থং দ্বতং কত্ব। তর চ বর্তিচতুষটয়ং কৃখা! তচ্চ বর্তিচতুষ্টরং সর্ব স্বাদিযুখং 
চতুর্দিগভিমুখং পৃর্ণং কৃত্বা! ভূপরীক্ষার্থং প্রজালয়েং। পূর্ণমিতি স্বতবিশেষণং ব1। তত্রচ 

গ্রাদক্ষিণ্যেন সম্যগ.দীধিবিশেষেণ দীপ্তাং বর্তিং লক্ষ্যীকৃত্য পূর্বাদিদিশীমারভ্য ক্রমেণ বিপ্রা্দীনাং 
শুভং জানীয়াদিত্যর্থ: ৷ তত্র যদি বর্তিঘবয়মধিকং 'দীপ্যতে তদ! দঘ্বয়োরেব শুভং; তত্র চ পূর্বব- 
দক্ষিণয়োশ্চেতহি বিগ্রক্ষত্রিযরোঃ) পৃর্ধোতরয়োশ্েত্রহি বিপ্রশুদ্রয়োরিত্যেবমৃহ্ম্ ॥২৯। যত্র চ 

বর্তিচতুষ্টরং সর্বমেবাধিকং দীপ্যতে তত্র সর্কেষামেব শুভমিত্যাহ বাস্তরিতি ॥ ৩০ ॥ কথং 
পরীক্ষ্যং তদাহ খাতস্য তুদ্রস্য তন্ম [তিকাদিন! পূরণে সতি যদি তন্মত্তিকাদিকমধিকমুদ্ধ'তং 

 স্তাতর্হি শুভং ভ্তাদিত্যর্ঘঃ।' থা চোক্তং হয়শীর্ষদেবেন_-সংপূর্ধযমাণে খাতে তু 
তথাধিকমৃদং শুভামিতি | এবমগ্রেইপৃহং ॥ ৩১ ॥ ভ্রিরাত্রেণ যন্তাং বীজানি রোহস্তি সা 
করিতে হয়। বিপ্রা্ি চতুর্বর্ণের পক্ষে যথাক্রমে শ্বেত, লোহিত, পীত ও কৃঞ্গবর্ণ তৃমি 

গ্রশস্ত ; স্ুতরাৎ পরীক্ষা দ্বারা নিরূপণ করিবে। মধুরাশ্বাদ-বিশিষ্ট ভূমি ব্রাহ্মণের, কষায় 

ভূমি ক্ষত্রিয় ও বৈশ্তের এবং কটু আম্বাদপুর্ণ ভূমি শুঙ্রের পক্ষে প্রশত্ত। ২৮। অরত্বি- 

গরিমিত, সম্যক গোময়োপলিগ্ড গর্ভে ঘ্বতপূর্ণ অপকণরাব রাখিয়া পূর্বাদি চারিদিকে 
চারিটী বর্তিক। জালিয়া দিবে । ২৯। যদ্দি এ বর্তিক! পূর্ববাদি দিকৃক্রমে এক একটা জলিয়া 
উঠে, তা! হইলে বিপ্রাদি চতুর্বর্ণের শুভ নিক্ূপণ করিবে । একদা! বর্তিচতুষ্টয় এজলিত 

হইয়! উঠিলে তাহাকে সামুহিক বাস্তব কহে। ৩০। প্রাসাদ বা গৃহ্নির্মাণকালে উন 
নামুহিক বাস্ত ব্রাঙ্মণাদি বর্ণের শুভপ্রদদ বলিয়া জানিবে। অরত্বিপরিমিত গর্ত 

 ক্করিবার ময় যে মৃত্তিকা উদ্ধৃত হয়, যদি গর্ভ পৃরণকালে সেই ম্ৃত্তিকার গর্ত পুর্ণ 
হইয়া আরও অধিক মৃতিকা উদ্ধৃত হয়, তবে শুভকর 7 নান হইলে অগুভপ্রদ এবং 
সমান হইলে সমফল বুঝিবে। ৩১। তৎপরে হলকুষ্ট ভূমিতে সকলপ্রকার. বীজ রোপণ 
করিবে। যে ক্ষেত্রে জিরাজমণ্যে বীজ হইতে অঙ্কুর উৎপপ হইবে, সেই ক্ষেত্র শ্রেষ্ঠ) 
যে ক্ষে৫্রে পঞ্চরাত্রমধ্যে অঙ্কুর জন্সিবে, তাহা মধ্যম, এবং যে ক্ষেতে সপ্তাহ-পরে বী্ষ, 



২০শ বিলীদঃ।) ীশ্রীহরিভক্তিবিলাসঃ। ১২৯৫ 

রাজাং পূর্ব" গৃহং যস্যামগ্রীনাং যজনাং তথা। কাশ্মীরচন্মনামোদ! কর্পূরাগুরুগন্ধিনী। 
কমলোৎপলগন্ধ! চ জাতিচম্পকগন্ধিনী । পাটলামল্লিকাগন্ধা নাগকেশরগন্ধিনী ৷ 

দধিক্ষীরাজ্যগন্ধ! চ মদ্দিরাসবগঞ্ধিনী। স্থগন্ধিত্রীহিগন্ধা চ শুভদ্রবান্বন! চ যা। 
সর্ধেষাং বর্ণিনাং ভূমিঃ সর্বনাধারণী মতা! । ছুর্গন্ধা ছুঃস্বন1 যা চ নানাবর্ণ। চ ছুর্ভগ|। 

বৃতার্ধচ্জনদৃশী বিস্তারাদ্ছিগুণায়তা। যিবর্ণ। বর্গহীন! চ বক্। স্থচিমুখী তথা। 
. দ্বিবর্ণা হুর্পসদূশী গোমুধী চ ক্িকোণিকা ৷ ড়! শূলসদৃশী দস্তিপৃষ্ঠোপম! চ যা। 
সি য| চ দিদ্বুঢ1 শকটাকৃতি:। এবম্রকার। যা ৃমিরবন্যা যত্বেন দেশিবৈষ 
কঞ্চ।--. 

প্রানাদস্ত বিশেষেণ প্রোক্তা ভূমিশ্চ হূ্বধা৷ । হুপস্প। ভস্ত্রিকা পূর্ণা ধু! বেগিম্তথাপি স1। 
তিলকৈর্ারিকেলৈশ্চ বহিঃক.শৈশ্চ শোভিত | পল্লেন্দীবরসংযুক্তা স! স্থপদ্মেতি বিশ্রুতা । 
নদীনমুদ্রায় ত নভীর্থপর্ধ্ন্তশোভি চা পুষ্পবৃক্ষসমাকীর্ণ। ক্ষীরবৃক্ষোপশোভিতা৷ | 

বনোদ্যানলতাগুম্মফুললস্তস্বসমাবৃতা | যজীয বৃক্ষন্থক্ষেত্যুক্তা ভদ্রেতি কীর্তিতা। 
বকুসাশৌ কবন্থল। তথ। প্রক্ষা্রলোহিহঃ। মাধবীবেষ্টিত! যা চ মুদগনিম্পাবকোন্রবৈঃ। 
শৃকধান্তৈ্চপুন্নাগৈগিরিপার্শ্গত! চ য1। তৌঁয়ধশ্বল্রকং ফদ্যাং সা পূর্ণা পরিকীর্তিত! ॥ ৩৪ ॥ 

জ্যেঠা, পঞ্চ রাত্রেণ যস]াংস! মধ্যা, সপ্তরাত্রেণ চ যন্তাৎ স। কনিষ্ঠ ভূজে ধা ইতার্থঃ। তত্জ ৮ 

অস্তিকাং কনিঠ্াং চ বর্জয়েৎ। পাঠান্তরেইপি স এবার্থ; ॥ ৩২ ॥ বিবর্ণ! ছু রর্ণা ॥৩৩। প্রক্ষাদিভি- 

হইতে অন্কুরোৎপত্তি হইবে, তাহা কনিষ্ঠ জানিবে। শ্রেষ্ঠ, মধ্যম ও কনিষ্ঠ ব্যতীত 

অন্ত ক্ষেত পরিত্যাজ্য । ৩২। হয়শীর্ষে লিখিত আছে, হে সতম! যে স্থগে সবৎস! ধেঙ্গগণের 

সহিত বৃষভের! কেলি করে, যে স্থানে ব্বপবী রমণীদিগের সহিত, পুরুষের! বিহার করে, 
ষে ভূমির পূর্বদিকে নৃপতি, বহি ও যাজকগণের -বাস, যে তৃমির গন্ধ কাশ্মীর, চন্দন, 
বর্ূর, অগ্ুরু, পদ্ম, উৎপল, জাতি, চম্পক, মন্ত্রিকা, নাগকেশর, দধি, ছুঞ্ধ, ঘ্বত, মদ 

বা মধুর সদৃশ, যে ভূমি হুগন্ধশন্তবৎ গন্ধপূর্ণ, যে ভূমিতে গুভদ্রব্যের শব শ্রুত হয় এবং ষে 
ভূমিতে ব্রহ্মচারিগণ অবস্থান করেন, তাহাকেই সর্বসাধারণী ভূমি কহে। ছূগর্ধপুরণ, ছুশেষ- 

সঙ্ুল ও নানাবর্ণ ভূমি ছূর্তগ! বলিয়া প্রধিত। যে ভূমি বৃত্তীকার, অর্ঘচন্জাকৃতি, বিথিত 
পরিমাণ হইতে দ্বিগুণ বিস্তৃত, বিকুতবর্ণ, বর্ণশৃন্ত, বক্র, হুচিমুখ, দ্িবর্ণ, হুর্পবৎ, গোমুখাকার, 

ত্রিকোণ, য্কোণ, শুলারুতি, করিপৃষ্ঠসদৃশ, সপ্পবৃশ্চিকাদি-সরীসপতুলা, দিত ও শকটাকার, 
আচাধ্য সযত্বে তাহা পরিত্যাগ করিবেন -৩। জারও লিধিত আছে, প্রাসাদ নির্খাণার্থ ভূমি 

চতুর _নপল্না, ভক্জিকা, পূর্ণ ও ধৃত বা বেগিনী। যে তৃমি সমস্তাৎ তিলক, নারিকেল, কুশ 
ও কাশ বৃক্ষে পরিশোভিত এবং যাহ! পদ্ম ও ইন্দীবর-সমন্বিত, তাহাকে হুপল্প! কছে। যাহা 

নদী গসাগরায়তন-তীর্থ পথ্যস্ত বিরাজিত, কুস্ুমতরতে সমাকীর্ণ, ক্ষীরবৃক্ষে পোভিত, বন, 
উদ্যান, ১ ও ফুরতছে সমাকীর্ণ এবং যাহা যজীয় তরু ও হুক্ষেত্রযুক্ত, সেই ভূমির 
নাম ভত্রা। অশোক, প্রক্ষ, আম ও রোহিও ( তরুবিশেষ) বক্ষে বিরাজিত, 



১২৯৬ শ্ীপ্ীহরিতক্তিবিলাসঃ | [২*শ বিলাস: 
বিশার্ক-দহি-পীল্ নাং বনৈর্ধ। পরিতো বৃতা । নশর্করা! চ কঠিন। যুক্ত! কণ্টকিভিক্রমৈঃ। 
গৃশ্রগোমানুকাক!নাং স্তেনানাং যাকুল! কুলৈঃ । ধূত্রেতি কীর্তি”! স! তু তাংযত্বা পরিবর্জয়েখ ॥ 
তে! ভূমিং পরীক্ষেত পর্বোদক্প্রবপাং শুভাম্। অসঙ্কটাং তথাচ্ছননাময়তোয়াং পরিল্ন তাম্। 
সংপূর্যামাণে খাতে তু তথাধিকমুদং লভেৎ। কুস্ভসদৃশং বর্ণং ষণ্তাং ন স্লানিমৃদচ্ছতি 

ন নির্ব্বাতি তথা দীপন্তোয়ং শীন্্ং ন জীর্যযতে ॥৩৫॥ 
4745 গীতপ্চফ। বিপ্রাদীনাং প্রশস্যতে। আজ্যাহ্গ গ্দ্ধা মদ্যানাং তুল্যগন্ধা তু যা ভবেৎ। 
মহুিক্ষষায়। চ অল চ কটুকা চবা। কুশৈ: শরৈত্তথা কাশৈদূর্ববাভির্যা চ সংবৃতা। 

তন্তাং পু্যেহথ নক্ষত্রে কুর্্যান্ত,মিপরি গ্রহম্ ॥ ৩৬॥ 
অথ ভূমিপরিগ্রহ; | 

তত্রৈব।-- 

প্রাকারসীমাপব্যস্তং ভতে। ভূতবলিং হরেৎ। মাষং হরিয্রাচুর্ণঞচ সলাজা দধিশক্তবঃ। 
এভিভূতিবলিং দত সুত্রমন্ক্ষরেণ তৃ। পাতরিত্ব। ততঃ শঙ্ক,নঃদিস্ষু নিবেশয়েৎ ॥ 

রাক্ষদাম্চাপি তৃতাশ্চ যেংশ্মিং্তিষস্তি তৃতলে। তে সর্ব ব্যগগচ্ছন্ স্থানং কুরধযামহং হরেঃ ॥ 
বি তৃতাদীন্ তাং ভূমিং পরিশোধয়েৎ ॥ 

আপ পাপ পা ০ ৩ পপ 

রববশিষ্টা । এবমখ্েহপি জেয়ং | ৩৪| হিঃ শিজুঃ ॥৩৬। 'আজ্যাদি ভিন্ত্ল্যো গন্ধ! যস্যাঃ সা। 

তত্র আজ্যং ত্বতং। অস্যক্ রক্তং। গন্ধ:  অপুরধািসাধিতমগন্ধিরসবিশেষঃ ॥ ৩৬ ॥ 

পাস তত গতি» ৩১০৮০ ০০তততত 

মাধবী দ্বারা পরিবেষ্টিত, মুগ, নিষ্সাব, কোল্রব, শৃকধান্য ও পুষ্সাগলমাকীর্ণ, গিরিপার্স্থ 
এবং যাহাতে স্বল্নগ্রমাণ অল থাকে, তাদৃশী ভূমিকে পুর্ণী | ৩৪ । যাহা বিষ, অর্ক, জহি ও পীলু 

বৃক্ষের বন দ্বারা! সর্ববথা বাধ, শর্করাসমস্থিত, কঠিন, কণ্টকবৃক্ষে সমাকীর্ণ এবং গৃগ্র, গোমান, 
বায়স ও শ্তেন পক্ষী দ্বারা বেস্টিত,তাহাকে ধূ্। বল! যাঁর ঈদৃনী ভূমি সযত্বে পরিত্যাগ করিবে | 
এইরূপে বিধানে ভূমি গ্রহণ করিয়। তাহার পরীক্ষা! করিবে। যাহার পূর্বব ও উত্তর দিক 
নত, শুভ ( হদৃশ্ত ), অসঞ্ট ( অদুর্গম ) ও তৃণাদিতে আবৃত, অল্পজলে পূর্ণ, যে স্থলের গর্ত 

পরিপূর্ণ করিতে উত্তোলিত মৃত্তিক! সমস্ত আবশুক হয় না, যাহা কুস্থস্তবর্ণ, অবয্লান, যাহাতে 

দ্বীপ নির্বাপিত হুয় না, যাহার জল আশু শুক ন! হয়, তাদৃশী ভূমিই প্রশত্ত । ৫৫. 

স্রাঙ্গণাদি চতুর্বর্পের পক্ষে যথাক্রমে শ্বেত, অরুণ, গীত ও রুফাবর্ণ ভূমি গ্রশত্ত। ষে 
ভূমির গন্ধ স্বৃত, শোণি*, স্থরা ও অপ্তরুর সদৃশ; যাহার আন্াদ মধুর, কঘার, অন্ন বা 
টু; যাহা কুশ, শর, কাশ ও দূরবধা ঘার! সমাকীর্ণ,.পবিত্র নক্ষতে তাদৃশী ভূমিই গ্রহণ করিতে 

হয় । ৩১। ৃ 

অতঃপর ভূমি-পরি গ্রহ ।--হয়নীর্যেই লিখিত আছে, অনস্তর মাষ, হরিবাচর্ণ.লা লাজ, ছধি 
ও শক, এই সমস্ত বন্ত. দ্বারা প্রাকার-দীম| পর্য্যন্ত ভূতবলি প্রদ্ধান করিয্না। অষ্টাক্ষর মঞ্ত্রে 
পুষেপাত'ফরিবে। তদনত্তর অইিকে ভূমিতে আটটা শঙ্ক, ( খেণট! ) €প্রাধিত করিতে হয়। ০« 



২*শ বিলাসঃ। ] ্রীশ্লীরিভক্তিবিলাসঃ | ১২৯৭ 
আদিতঢাদিগ্রহাণাঞ্চ লোকপালৈঃ সমং কৃতী । 

আজ্যনেষ্টবিধানেন ততে। টব হোমমাচরেং ॥ ৩৭ ॥ 
চরুহোমং ততঃ কুর্ধ্যান্স লমন্ত্েণ দেশিকঃ। দদ্যাৎ পূর্ণা্ঘতিৎ পণ্চাত্বৌষড়স্তেন দেশিক: | 
বৃষভৌ কপিল গৃহ সবর্ণণ বা বিচক্ষণ: | যোজনার্থং হলকৈব গৃহীয়াদসনোস্তবম্। 
পরাহদুখং যোজা মন্তরজে| বস্রাপস্কারভূষিতঃ| আসনীং হষ্টিমাদায় ঘবাদশাক্ষরবিদ্যয়! ॥ ৬৮॥ 

, সম্মর্দেন সমীকৃত্য শুভবীজানি বাপঘ্নেখ। সংগ্রাণ্ধে গুভকালে তু গোভিন্তৎ খাদয়েদরুধঃ। 

পুনস্তৎ কর্ষয়িত্বা তু সমীকুত্য গৃহং গুরুঃ ॥ ৩৯। 
মাৎন্তে চ।-- 

হীনাধিকাঙ্গতাং বান্তোঃ সরবত; টন নগরগ্রামদেশেষু সর্ব্রেব বিবজ্জয়েৎ ॥৪০ | 

অথ দিক্সাধনম্। 

ইয়শীর্ষে।__ . 

থাহাবাস্ত সমং কতা চতুরতৎ সমস্ততঃ ৷ ভূমিং তোয়লম|ং কতা! দর্পগোদরমরিভাম্ ॥ 

_. লোকপালৈরিজ্রাদিভি: সমং সমধিতানামানিতাদিগ্রহাণাং হোমং কুরযাৎ ॥ ৩৭॥ গৃহ 
গৃহীত্বা। অসনশ্চারবৃক্ষঃ তদ্ভবং | হলস্যেতি পাঠে হলমিতি শেষঃ ৷ যোজ্য যোজবিত্ব! ॥ ৩৮ ॥ 
সমীকৃত্য তন্ুতলং। ৩ৎ তত্র জাতং শন্যাদি। তং প্রদেশং। তদ্দিতি বাঁ পাঠঃ। গৃহং প্রারভে-. 
দিতি শেষঃ ॥ ৩৯ ॥ ভূমিপরি গ্রহে চ কিঞ্চিদ্বিশেষমন্যং লিখতি 8 । সর্বতঃ মমস্তাৎ তৃতরং 
সমং কুর্য]াদিত্যর্থ; ॥ ৪০ ॥ রর 

্থাপ্য স্থাপয়িত্বা। তস্যাং তূমৌ। ছায়নায়াঃ গ্রবেশে িঙ্ষমে চ নির্গয়ে ॥৪১॥ নচ শুনা | 

তানস্তর “যাহারা এই ভূমিতে বমতি করিতেছে, সেই রাক্ষমবর্গ ও ভূতগণ এ এস্থান 
পরিত্যাগ পূর্বক প্রস্থান করুকু, আমি শ্রীহরির জঠ মন্দির নিশ্মাদ করিতেছি* ভূতগণকে 
এইরূপ বিজ্ঞাপন পূর্ব্বক ভূমি শোধন করিবে। অনন্তর কৃতিব্যক্তি লোকপালবর্গ ও 
আদিত্যার্দি গ্রহগণের উদ্দেশে ইষ্টবিধানে দ্বৃতহোম করিবেন | ৩৭। তৎপরে আচার্ধ্য 
মূলমন্ত্র চরু-হোম করিয়া! বৌষড়ন্ত মন্ত্রে পূর্ণাুতি 'দিবেন। তদনন্তর ন্থু্থী ব।ক্তি কপিলবর্ণ 
ব। সবর্ণ ছুইটা বৃষ লইয়া যোজনার্থ অসন বৃক্ষ (চারগাছ) নির্শিত হল গ্রহণ 

করিবেন। মন্ত্রী ব্যক্তি বসনহূযশে বিভূষিত হই পূর্ববমুখে হল যোজন! পূর্বক 
দবাদশার্ণ মন্ত্রে আননী ( অসনকাষ্ঠময়ী ) যষ্টি গ্রহণ করত ভূমিকে সম্মর্দন ছারা 
'সমান করিয়! পবিপ্র বীজ রোপণ করিবেন। তৎপরে শুভ সময় সমাগত হইলে সুধী ব্যক্তি 
গোগণ খারা সেই ক্ষেত্রোৎপন্ন শন্তাদি আহার করাইয়! পুনরায় উহা কর্ষণ পূর্বক তাহাতে গৃহ 

"নির্মাণ আরস্ত করিবেন। ৩৮--৩৪। মংস্যপুরাণে লিখিত আছে, বাস্ত সরবথ। সমান করা 
উচিত, হীন বা অধিক করিতে নাই। ্ি নগরে ফি গ্রামে কি দেশে সর্বব্রই হীন বা 
অধিক ত্যাজ্য। ৪০। রি 

অনম্তর দিক্সাধন 1 হরনীবপঞারাজে লিখিত আছে, বাহ্বাস্থকে সমান করত সর্বখা' 
১৬ও 



১২৯৮ ঞ্রহরিভক্তিবিলাসঃ। | ধ*শ বিলাস । 
দ্বাদশানুলমানেন চাষ্টো বারাংস্ত ভ্রাময়েং। মধ্যে নিশ্চল শন্কং স্থাপ্য চ্ছায়াং নিরীক্ষয়েৎ ॥ 

প্রবেশে নিঙ্কমে তস্যাং শঙ্কুচ্ছায়াং নিরূপয়েং। 

শঙ্ষুচ্ছায়াগ্রচিহ্থাভ্যাং প্রাক্প্রতীচ্যো প্রসাধয়ে ৎ। 

প্রাক্প্রতীচীং গতে সুরে উগ যামো প্রসাধয়েৎ।৪১ 
বৈষুবে বিমলে ব্যোক্নি শঙ্কুনা সাধয়েদ্দিশম্। শরঘসন্তয়োরেবমাদিত্যৎ সাধয়েদিশম্ ॥ 

টং বা! পুষ্পবেধেন চিত্রান্থাত্যন্তরেণ বা। উদীচীং গ্রুববেধেন মধ্যযোগেন চোরয়েৎ | 

টার শিলাং গৃহ ইঞ্টকাং বা স্ুশোভনাম্। চতুর্দিক্ষু নিবেশ্তাথ স্থত্রচি্ধং তু কারয়েৎ॥ 
এবং কৃত্ব। হুত্রচিহ্নং ব্রাঞ্গণাংস্তত্র ভোজয়েৎ। 
বৈষ্বান্ পায়সেনাগ্র্যান্ হাদশৈব সমাহিতঃ ॥ ৪২। 

অথ শল্যোদ্ধবরণম, | 
মাৎসো ।-* 

গৃহারস্েংতিকণ্ড,তিঃ স্বাম্যঙ্গে যত্্র জায়তে ৷ শলস্ত্পনয়েতত্র প্রাসাদে ভবনে তথা। 

িারার্যরার সশলাং ভয়দং যন্মাদ্রশলাং ভয়নাশনম্ ॥ ৪৩ | 

সদ! দিকৃসাধনং স্যাদিত্যাহ টৈষুবে ইতি। শঙ্কুলক্ষণং চোক্তং শ্রীহয়শীর্ষদেবেন। _ গ্রশত্তং 

দারুমাদায় সারবৎ খদিরাদিকং। চতুরণ্ং তু তন্দারু কারয়িত্ব। তু শিল্পিন! ॥ বৃত্তং ভূমিলমং 
কুরধ্যাক্নিব্র্ণং সযমং তথা । ছাদশাস্ুলমায়ামম গ্রে চাছুলমুচ্যতে। মূলে ফড়ঙুলধাস্য পরিণাহঃ 

কমানতঃ। হস্বাৎ হস্ব তরং কার্ধযমগ্রেইদ্য যবমাত্রকং। ভূমিচ্ছেদসমং কুর্ধ্যানস'লমগ্রীং সথদংমিত- 
মিতি। শরহসন্তয়োরিতি প্রায়স্তদানীং প্রাচীদিত্মধ্য এবাদিত্যোদয়াৎ। মধ্যযোগেন সাধিত 

গ্রাচী গ্রতীচীমধ্য প্রদেশঘ্বারৈণৈবেত্যর্থঃ। গৃহ গৃহীত্বা ॥ ৪২ | 
স্বামী গৃহকর্তা, তস্যাঙ্গে গাত্রে। যন্ত যন্মিন্ স্থানে ॥ ৪৩॥ 

চারিদিকে ভূমিকে জলসদৃশী ও দর্পণ-তুল্য। অর্থাৎ সমতল করিয়। ্বাদশাঙ্ুল পরিমাণে আটবার 

ভ্রমণ করাইবে। পরে মধ্যস্থলে দৃঢ় শঙ্কু স্থাপন পুর্ব্বক ছায়। দর্শব করিবে। সেই ক্ষেত্রে প্রবেশে 

ও নির্গমে ছায়। নির্ণয় করিতে হয়। শঙ্কু ও ছায়ার অগ্র এই উভয় দ্বার! পূর্ববপশ্চিম নির্ণয় 

করিবে এবং আদিত্যের পূর্ব্বপশ্চিমগতি ছারা উত্তর দক্ষিণ নিরূপণ করিতে হয়। ৪১। 

বিষুবসংক্রান্তিদিনে নির্মল গগনে শঙ্কু বার! দিক্ নিরূপণ করিবে। শরৎকালে ও বসন্ত খতৃতেও 

এইক্প সূর্য্য ঘ্বারা দিকৃসাধন করিতে হয় কিংব। পুষ্পবেধ অথব। চিত্র! শ্বাতীর মধ্যত্বার! 
পুর্বদিক্ এবং গ্রববেধ বা মধ্যযোগ দ্বার! উত্তরদিকৃ নিরূপণ করিবে। চতুষ্কোণ শিল1 ব| 
হুশোতন ইষ্টক লইয়া! চারিদিকে স্থাপন পূর্বক স্ষৃত্রচিহ্ন করিতে হয়। তরদনস্তর তথায় 

ব্রাহ্মণ ভোজন করাইবে কিংব। সমাহিত হইয়া! দ্বাদশসংখ্য টবষ্চবশ্রেষ্টকে পায়স সেবন * 
করাইতে হুয়। ৪২। 

অনন্তর শল্যোদ্ধার। _- মৎস্য-পুরাণে লিধিত আছে, যে স্থানে গৃহ নির্মাণে প্রবৃত্ত হইলে 

সৃহকর্তার গাজে কওতি জগ্গে, তথায় প্রাসাদ বা তবন গ্রস্তত করিবার পুর্বে শল্যো্ধার় কর! « 
্ ২ এজি" 



২০শ বিলাসঃ।] ক্ীশ্রহরিভক্তিবিলাসঃ। ১২৯৯ 

হয়গর্যে।-- 
আদিশেদ্বাস্্নঃ শল্যং গৃহিপোইঙ্গবিকারত:। শকুনে। দৃ্ততে বাপি যন] বা! শুতে ধ্বনিঃ। 

কীর্ত্যতে যদ্য বৈ নাম শল্যং তদ্য বিনির্দিশেহ॥ ৪3 ॥ 
অথ বাস্তমগলম.। 

মাংস্যে।-- 

গঞ্চগব্যৌষধিজলৈ: পরীক্ষি স্বাবসেচয়েৎ। একাশীতিপদং কুরধযাদ্রেখাভিঃ কনকেন তু॥ ৪৫ 
_ পশ্চান্পেপেন চালিপ্য সুত্রেণালোডা সর্ববতঃ। দশ পূর্ববায়তা রেখ! দশ চৈবোত্তরা মী 

সর্বাবাস্তবিভাগেষু বিজেয়া নবকা নব ॥ ৪৬ ॥ সানি 

অঙ্গবিকারঃ কণ্ড 'নাদিঃ তম্মাৎ। কীদৃশং তচ্ছলামিত্যত্রাহ শকুন ইতি.। তস্য শকুনসা।- 
স্থ্যাদিরূপং শল্যং ॥ ৪৪ । 

পরীক্ষিত! পর্বং ভূমিং পরীক্ষেতেত্য।দিনোক্তপ্রকারং ভূষিপরীক্ষণং কৃতা। ভতঃ পঞ্গগব্ৈ- 
রোষধিজলৈশ্চ ছুমিমবসেচয়েৎ প্রোক্ষেত। অত্র চাযগ্রস্থাহ্সারেণ শিষ্টদন্মতো বিশেষে! জেয়ঃ | 
প্রথমং যজম!নে! মাতৃকার্চনপুর্ববকং বৃদ্িশ্ান্মমাত্যুদ়িকং বিধায় প্রাজুখমাসীন উদজুখাংস্বীন্ 
ত্রাহ্মণান্থপবেশ্য চন্দনপুষ্পাক্ষততান্ব লবাসোহির্ণ/রভ্যর্চয। ও" পুণ্যাহং ভবস্তে। ক্রবন্তিতি প্রথমং 

্রাঙ্ধণবাচনং। ও খধ্যতামিতি বাচনং ত্রিঃ কুর্য্যাৎ। ততো ভগবত প্রীতয়েইমু কবান্তকর্খমাহং 
করিষ্যে তত্র স্বমাচার্য্য! ভব ইতি আচার্ধ্যং বৃণুয়াং। ভবামীত্যাচার্যেণাভিহিতে তচ্ছাখো জ- 

বিধিনা তমর্চয়েং। তত আচার্য্য গায়ত্রা। গোমৃত্রং। গন্ধদ্বারাং দুরাধর্ষাং নিত্যপুষ্টাং করীধিনীং।» 
ঈশ্বরীং সর্ববভৃতানাং ত্বামিহোপহ্বয়ে শ্রিয়মিতি মন্ত্রেন গোময়ং। আপ্যায়ন্ব. সমেতু তে বিশ্ব 

ইত্যাদি মস্্েণ দৃগ্ধং। দধিক্রাবে। অকারিষং জিষেণরশ্বস্য বাজিন ইত্যাদিমন্ত্েণ দধি। তেজোহসি 

শুক্রমসামৃতমসি ধাম নামানি প্রিয়ং দেবানামনাধুষ্টং দেবধজনমসীতি মন্ত্রেণ ঘ্বৃতং। দেবস্য | 

সবিতুঃ প্রসবেহস্থিনোর্ববহুভ্যাং পুষে হ্ত।ভ্যাং সরম্বত্যে বাচে। যন্তম'স্থ্েণাগ্নেঃ সাআ্রাজোনাভি- 

ধিঞ্চামীতি মস্ত্রেণাদকং। এবং পৃথক্ পৃথক অভিমন্ত্য সর্বধমেকীরুতা তেন পঞ্চগব্যেনোদকেন 
চ তাংভূমিং প্রোক্ষেতেতি । তন্মধ্যে চ কনকেনেতি ন্বর্শলাকগ়েতি জেয়ং | তদভাবে রজত- 

ফলপুষ্পধান্তানামন্ততমেনাপি রেখাঃ কৃত্বা তাভিরেকাশীতিপদং নাম বাস্তরমগুলং কৃুর্ধ্যাদি- 

কর্তবা। কেননা, শল্য থাকিলে সেই স্থান ভয়ের কারণ হয়; হুতরাং শল্যহীন স্থল ভয়হারি 
বলিয়া কথিত। ৪৩। হয়শীর্ষে লিখিত আছে, গৃহকর্ভার অঙ্গবিরৃতি দেখিয়াই বাস্তর শল্য নির- 

পণ' করিবে অর্থাৎ গৃহত্বামীর অঙ্গে কণঁ,তি দৃষ্ট হইলেই বুঝিতে হইবে যে, সেই স্থানে শল্য বিস্- 
মান আছে। যে শকুন দৃষ্ট বা যাহার শৰ প্রত হইবে, অথবা যাহার নাম শুন! যাইবেতাহারাই 
শল্য (অস্থ্যা'দ ) সেই স্থানে আছে বুঝিবে । ৪৪। 

অনন্তর বাস্তমগ্ুল।-_মৎসাপুরাণে লিখিত আছে, ভূমিপরীক্ষান্তে গঞ্চগবা ও ওষধিসলিলে 

সেচন পূর্ববক স্থবর্সশলাকাকৃত রেখ! দ্বারা একাশীতিপদ্ব (বাস্তমগ্ডল) প্রস্তত করিবে 18৫1 তদ- 

নন্তর গোষয়।দি-লেপ দ্বারা লেপন করত শ্বেতসূজে সর্বথ! বেন পূর্ববক পূর্বায়ত দশ রেখ! ও 



১৩৩৩ | শ্রীকহরিভক্তিবিলা' সঃ | [ ২*শ বিলাসঃ। 

একাদশীতিপদং কৃত! বাস্তবিং সর্বববাস্তযু। পদস্থান্ পূজয়েৎ দেবান্ ত্রিংশং পঞ্চদশৈব চ 1৪৭1 
ছাত্রিংশদ্বাহ)ত; পৃজ্যাঃ পৃজ্যাশ্চান্তস্য়োদশ। নামতন্তান্ গ্রবক্ষ্যামি স্থানানি চ নিবোধ মে ।৪৮ 

ঈশকোণাদিযু সথরান্ পৃজয়েচ্চ বিধানতঃ। শিখী চৈবাথ পর্জন্তে। জয়স্তঃ কুলিশাধুধঃ | 

ুরধ্য; সত্যো৷ ভূশশ্চৈব আকাশো! বায়ুরেব চ। পুষা চ বিতথ্চৈব গৃহক্ষত্যমাবুভৌ৷। 
গন্ধর্কবো তৃঙ্গরাজশ্চ মৃগঃ পিতৃগণস্তথা। দৌবারিকোহথ হ্গ্রীবঃ পুম্পদস্তে। জলাধিপঃ ॥ 

অনুনুঃ শে।ষপাপৌ চ রোগোহহিমূ্্যি এব চ। ভল্লাটঃ দোমসর্পেখ চ অদিতিশ্চ দিতিস্তথ|। 
উীতিংশদেতে তু তদন্ত" হুরান্ শৃণ1৪৯। ঈশানাদিচতুক্কোণদংস্থিতান্ পৃজয়ে্বুধঃ ॥৫০। 

জে অপ ও পর সাপ সপ 

্ ॥8৫॥ ততপ্রকারমেবাভিব্যঞ্চয়তি পণ্চাদিতি দ্বাভ্যাং । নবক। নবেতি একাশীতিরিত্যর্থ:। 

অত্র চায়ং বিশেষঃ। শান্ত যশোবতী কান্ত! বিশাল! প্রাণবাহিনী সতী সুমনা নন্দা সুত্র! 

স্থরথেতিসংজিক! দশ প্রাকৃপশ্চিমায়তা দক্ষিণোপক্রম! উদগপবর্গা রেখা; কত্বা, তহুপরি 

হিরণ্য। স্ুব্রত। লক্ষমীর্বিভূতিব্বিমল! প্রিয়! জয়া কল! বিশোক। চ ঈড়েতিসংজ্ঞিক। দশ দক্ষি- 

ণোত্তরায়তাঃ পশ্চিমোপক্রমাঃ পূর্বাপবর্ণ। রেখাঃ কুর্ধ্যাৎ। তশঃ শুরুরঙ্গসথত্রডোরেণ তাঃ সম্যঙ. 

নির্মায় নবভির্নবকৈরেকাশীতিপদানীতি মণ্ডলং কুর্ধযাদিতি।৪৬ ব্রিংশং পঞ্চদশ চেতি পঞ্চত্বা- 

রিংশত মিত্যর্থ; ॥৪৭॥ তত্রৈব বিশেষমাহ ছাত্রিংশ দিতি ।- বাহ্যতঃ মণডলন্ত চতুর্দিক্ষু বাহ্যাপংক্তি- 

হয়ে অস্তশ্চ তদভ্যন্তরে ॥৪৮৫ ঈশকোণাদিযু পঞ্চ ঈশকোণমারভ্য বক্ষ্যমাণবিধিনা শিখ্যান্দিপঞ্চ- 

১ চস্বাগিংশদ্দেবান্ পুজয়েৎ। তানের যথাস্থানং বিভজ্য দরশয়ন্ আদৌ ক্রমেণ হাক্রিংশদেবানাহ 
এ শীত সার্দাত্রয়েশ। এতে শিথিপ্রভৃতয়ে! ছাত্রিংশর্দেবা বহির্মগুলবাহ্পংক্িঘয়স্য দ্বিপঞ্চাশং- 
" পদেষু পৃজ্যা ইত্যর্থঃ| তত্র চ বক্ষ্যমাণব5নাদেকপদা! দ্বাদশ দিপদাশ্চ বিংশতিজ্ঞেয়াঃ । এত- 

চাগ্নে ব্যক্তং ভাবি। ঈএানা দচতুফ্ষোণসংস্থিতািতি বহিক্ষোণচ হুষটয়স্যাধস্তাৎ যদ্দিতীয়পঙ করেঃ 

কোণচতুষ্টযং তত্র ঈশানাদিক্রমেণ স্থিতান্ আপারদীন্ চতুরে। দেবান্ পৃজয়েদিত্যর্থ: ।৪৯৫ নবা?ন 
পদানি য্ত স নবপদস্থিতো ব্রহ্মা! পুজ্য ইত্যর্থঃ। তন্ত ত্রহ্মণঃ সমীপগাঃ পার্খাষ্টদিক্ষু চা্টো পৃজ্য। 

ইত্যর্থঃ। আদৌ সামান্যতত্তেষাং সংস্থাপনমাহ একো ব্রা উত্তরঃ মধ্যবর্তী যেষাং তথাভূতান্ 
উত্তরায়ত দশ রেখা করিবে । তৎপরে সর্বাবাস্তবিভাগেই এীর্ধপে রেখ করিয়! তছুপরি নবকে 
নবগুণিত করিয়! একাশীতিপদমণ্ডল করিতে হয়।৪৬। বাস্তবিস্তাবিশারদ ব্যক্তি মস্ত বাস্ততেই 

একাশীতি পদ করত পদস্থিত গঞ্চত্বারিংশৎ দেবতার অগ্চনা করিবে ।৪৭। এ সমস্ত দেবতার মধ্যে 

মণ্ডলের চারিদিকে বাহ্ দুই পঙ.ক্তিতে দ্বাত্রিংশৎসংখ্য দেবতা এবং অভ্যন্তরভাগে অয়োদশ-সংখ্য 

দেবতার অর্চনা! করিবে। এ সমস্ত দেবতার নাম ও স্থান বর্ণন করিতেছি, অবধান কর ।৪৮। 
ঈশানকোণাদিতে যথাবিধি দেবগণের অচ্চনা করিতে হয় । তাহার! যথাক্রমে শিখী, পর্জন্ত, 
জয়ন্ত, কুলিশামুধ, হুরধ্য, সত্য, ভূশ, আকাশ, বায়ু, পুষা, বিতথ, গৃহক্ষত, যম, গন্ধর্ব, ভূঙ্গরাজ, ' 

মগ, পিতৃগণ, দৌবারিক, স্ুগ্রীব, পুষ্পবৎ, জলাধিপ, অস্থ্র, শোধ, পাপ, রোগ, অঞ্ি, মুখ্য, 

ভল্লাট, সোম, সর্প, অদিতি ও দিতি নামে প্রধিত। বহির্তাগে এই দ্বাত্রিংশৎসংখ্য দেবতার 
অর্চনা করিবে। এক্ষণে আত্যন্তর দেবগণের নাম কীর্ডন করি,অবধান কর ।৪| সুধী ব্য 
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আপট্চৈবাথ সাবিতো৷ জয়ে! রুত্রস্তঘৈব চ। মধ্যে নবপদো ব্রহ্মা তন্যাষ্টো চ সমীপগাঃ। 
সর্বানেকোত্তরান্ বিদ]াৎ পুর্ববাদীন্ নামতঃ শৃণু। অর্ধ্যম! সবিত। চৈব বিবস্বান্ বিবুধাধিপঃ। 

মিত্রোহথ রাজযন্ত্া চ তথা পৃথীধরঃ ক্রমাৎ। অষ্টমশ্টাপবৎসণ্চ পরিতে| বন্ধণঃ স্থতাঃ । 
_আপশ্চৈবাপবতস"চ পঞ্জন্তোইগির্দিতিস্তথা। পর্দিকানাং চ বর্গোয়হমেবং কোণেঘশেষতঃ ॥৫১ 
সর্ঝান্ অষ্টাবপি জানীয়াং। পাঠান্তরে একঃ সর্বব এব অন্তরা মধ্যে আবিষ্ট: প্রবিষ্ট! যেযামিতি 

, তখৈবার্থ:। পূর্ববাদীনিতি পূর্বাদিক্রমেণ স্থিতানিত্যর্থ। তানেবাহ আপশ্চেতি সার্ঘয়েন। আপা- 
দয়; পঞ্চ পাঁদিকানাৎ পদ্ানাং পদবতাং বা মধ্যে। এক এবায়ং জেে়ঃ ,পার্ববর্তিত্েন পর 
মিলিতত্বাদে কপদস্থাচ্চেতি দিক । এবং অনেনোক্ত প্রকারেণ কোণেষু অন্থন্মিন্ কোন্রয়েখীঁপ পর্ব 
বান্যোন্তমিলিতৈরেব পদৈঃ পঞ্চপঞ্চভিরেকৈকো বর্গে। জেয় ইত্য্থঃ | তত্র চ মগ্ডলস্তেশানকোণে 
শিখী ত্য বামে দিতি: দক্ষিণে পর্জন্১ঃ অধস্চাপঃ তদধশ্চাপবংস ইতি পঞ্চভিরেকো বর্গঃ | 
আগ্নেয়ে চ বায়ুঃ তস্ত বামে আকাশ; দক্ষিণে পৃষ। অধঃ দাবিত্রঃ তদধশ্চ সবিতেতি পঞ্চভিরন্ত;। 
নৈথতে পিহুগণঃ তন্ত বামে মৃগঃদক্ষিণে দৌবারিকঃ,অধে! জয়ঃ, তদধস্থাচ্চ বিবুধাধিপ ইঠি 
পঞ্চভিরপরঃ। বায়ব্যে চ রোগঃ ত্য বামে পপঃদক্ষিণে অহিঃ অধো। রুত্রস্তদধস্তাচ্চ রাজযাক্ম্েতি 
পঞ্ধভঃ পরঃ| অশেষত ইত্যনেন চান্থাত্রাপি সর্বত্র বক্ষ্যমাণ গ্রকারেণ বর্গ উহঃ । তথা হি।-. 
মণ্ডলসয পূর্ববন্মিন্ ভাগে জয়স্তাদিভিতিগদৈঃ পঞ্চভিরেকঃ। দক্ষিণে তথৈব বিতথাদ্দিভিরেকঃ। 
পশ্চিমে তথৈব স্থগ্রীবাদিভিরেকঃ। উত্তরে চ তৈব মুখ্যাদ্দিভিরেকঃ। মধ্যেহপি ব্রক্মণা তচতুদিকৃ- নু 
স্থিতৈষ্চাধমাদি ভিপ্তুর্তিরেবং পঞ্চভিরেবৈক ইত্যেবং নব বর্মীঃ। তৈ্চ পধচত্বারিংশদ্েবত 
ভবস্তীতি। ইথমেবাগ্রে বক্ষ্যমাণবাস্তপুরুবস্য মগ্তকাদান্গেযু ক্রমেণ শিখ/াদিদেবতা -পুজাবিধিরপি্ী 
সঙ্গচ্ছতে ইতি দিক্ ॥৫০ ॥ তেষাং কোণস্থিতানাং মধ্যে বহিঃ টাপ্সদ্যধিষ্টিতপদপংক্তিতে 
বাহৃপংক্তিদ্বয়ে একসাং দিশি দ্বিপদাঃ পঞ্চেত্যেব সর্ধবতঃ চতুর্দিক্ষু বিংশতি ধিপদ। জেয়া ইত্যথঃ। 
তত্র চ পূর্ববদ্যাং দিশি পর্জগরদক্ষিণতে। বহিরেকপদে তদধশ্চান্তরেকপদে এবং পদঘয়ে ক্রমেণ 
জয়স্তাদয়ঃ পঞ্চ। দক্ষিণদ্যাং তখৈব বিতথাদয়ঃ পঞ্চ। পশ্চিমস্যাং ততৈব সুগ্রীবাদয়ঃ পঞ্চ। 
উত্বরস্যাং তখৈব মুখ্যাদয়ঃ পঞ্চেত্যেবং জেয়ং। চত্ারশ্চাত্র পদ! ইত্যাহ অর্ধযমেতি | এবং সর্ব 
একপদ! বিংশতিঃ। দ্বিপদাশ্চ বিংশতিঃ। অিপদাশ্চত্বারঃ। নবপদশ্চৈকো। ব্রহ্মা তত্র চ বধিরেক- 

পদ। স্বাদশ। ছিপদা্চ বিংশতিরেব। বহিক্ষোণচতু্মাদধঃকোণচতুষ্টয়ে চত্বার একপদাঃ, ব্রক্মণঃ 
ূর্ববাদিদিক্ষু ত্রিপদাশ্ত্বারঃ। তখৈব চতুক্ষোণেষু চত্থারশ্চৈকপদা এবেত্যে বমেকাশীতি শুপদেযু 

ঈশানাদি'কোণস্থ এ সমস্ত দেবতার অর্চনা করিবেন 1৫| তাহারা যথাক্রমে আপ,সাবির,জয়, 

রুত্র ও মধ্যে নবপদ ব্রদ্ষ। নামে কর্তিত । ব্রদ্ধার নিকটে আটজন অবস্থিত আছেন। প্রত্যেক 
পরেই এক একটা দেবতা আাছেন। এক্ষণে পুর্বাদিদিক্স্থ দেবতাগণের নাম বলি, অবধান কর। 

ব্রদ্মার চারিদিকে যে আট জন আছেন, তাহারা ধখাক্রমে অর্ধ্যমা, দবিভা, বিবস্বান্,বিবুধাধিগ, 
মি, রাজবস্ষা, পৃ্থীধর এবং জাপবৎস নামে প্রথিত।' কোণ-মমৃহস্থ পদে ধাহার! অবস্থিত 
বাহার আগ, আগবংস, পক্দপ্,গ্নি ও অদিতি নামে অভিহিত | ৫১। উহথীদিগের মধ্যে বহি- 



১৩০২ | শ্ীপ্লীহরিভক্তিবিলাসঃ |, [ ২*শ বিলাস: । 

তন্মধ্যে তু বহির্বিংশদ্দিপদান্তে তু পর্ববতঃ| অর্ধ্যম! চ বিবন্বাংশ্চ মিত্র; পৃথথীধরম্তথা। 

বর্ষণ: পরিতো দিস্কু রিপদান্তে তু সর্্ঘ*ঃ। ব'*শানিদানীং বক্ষ্ামি রজ্জ.রপি পৃথক্ পৃথক্। 
বায়ুং যাবৎ 'তথা রোগাৎ পিড়ভাঃ শিখিনং তথ|। মুখ্যাৎ ভূশং তথা শোষাছিতথং ষাবদেব তু। 

স্থগ্রীবাদদিতিং যাবদভূক্গাৎ পর্জন্যমেব চ ॥ ৫২ ॥ 

এতে বংশাঃ সমাথাতাঃ কচিদৃজব এব তু ॥ ৫৩॥ 
তষাহযস্ত সম্পাতঃ পদমধ্যং সমং তথা । মর্ম চৈতৎ সমাখ্যাতং তরিশূলং কোণগং চ যৎ্। 

পূ বর্জ্যাণি তুল! বেধেষু সর্ববদ।। কীগোংস্থষ্টোপধাতাদি বর্জয়েদঘত্বতো নরঃ। 

& সর্বত্র বাস্তনির্দিষ্ঃ পিইবংশোত্তরায়তঃ ॥ ৫৪॥ 

পা সমাবিষ্টো মুখে চাপঃ সমাস্থিতঃ। পূর্থীধরোইরধ্যম। টব উর 
ক্ষঃস্থলে চাপবংস: পুজনীয়ঃ সদ! বুধৈঃ। নেত্রয়োর্দিতিপঞ্জন্ো৷ শ্রোত্রেহদিতি-্জয় স্তকৌ। 
১১১ পুজ্যা ইতি বারাহ্]াদিসগত্যা শিষ্টাচারতো জেয়ং ॥৫১। প্রনঙ্গা ঘাত্বমগ্ডলে 
বংশানাহ বংপানীতি দ্বাভ্যাং। খপ্নিঠি পাঠে বংশানাং বিশেষণং ' রোগপদাদ্বাযুপদং যাবদেকো 
ংশঃ। এবমন্তেংপ্যগ্রে জেয়াঃ ॥৫২। এতে ষড় বৃংশঃ ॥৫৩। বংশকথনপ্রয়োজনমাহ এতেযামিতি 

্বাত্যাং। তত্র সংপাতঃ ্বাভ্যা মেকত্র সংঙ্গেষঃ । বাস্তপুরুষস্যাগেযু তত্তদোব াপুজাংবিভজ্য বঙ্ষ্যন্ 
আদে। তমা দেহেয়ত্তামাহ সর্ধত্রেতার্ধেন। শিখিনমারভ্য শিখিনং যাবদেষ। বংশগ্তস্যোত্তরমস্তং 

যাবৎ আয়তে| বাস্তপুরুষ ইত্যর্থ:1৫৪। অধোমুখপতিতপ্য বাস্তপুরুষদ্য মূর্ধানি সমাবিষ্; মধিঠিতো- 

রী গুজনীয় ইতার্থ: | এবমগ্রেৎপি জেয়ং। শ্রোত্রে শ্রো্রয়ো; অদ্দিতি-জয়স্তে।। সর্প; অদদিতে. 

র্দেশে বিশেতিটা তিপদ আছে। ব্রহ্ধার চতুর্দিকে চারিটা জিপদ অবস্থিত তাহার! অর্ধযমা, 
বিবন্থান্। মিত্র ও ৃ্ীধর নামে প্রথিত। এখন বংশ ও রজ্জ্সমূহের বিষয় পৃথক্ পৃথক্ কীর্তন 
করি। রোগপদ হষ্টতে বাযুপন্দ পর্য্যন্ত একটী বংশ। এইক্প পিতৃপদ হইতে শিখাপদ পর্য্যস্ত 
একটা, মুখ।পদ বইতে তৃশপদদ পর্ধ্যস্ত একটা,শোষপদ হইতে বিতথপদ পর্ধান্ত প্রকটা, সুগ্রীবপদ 
হইতে অদিঠিপদ পর্ধ্যস্ত একটী এবং ভূঙ্গপদ হইতে গঞ্জন্তপদ পর্যন্ত একটা বংশ। ৫২। এই 
প্রকারে বংশ, ছয়টা বলিয়। নির্দিষ্ট আছে। ইহাকে খজুও বলা যায়। $৩। ইহাদিগের মধ্যে 
সম্পাত অর্থাৎ ছুইটার একআ সংল্লেষকে পদমধ্য ও সম কহে এবং যাহা অ্রিশূলবৎ কোণগত, 

তাহাকে মণ্ম বল। যায়। স্তন্বন্তাসে এই দমকল পরিত্যাজ; এবং বেধে তুলাও বঙ্জরনীয়। কীলোং- 
স্থ্ট উপঘাতাদি যত্বে পরিত্যাগ কর! মানবের কর্তব্য । শিধিপদ হইতে আরম্ভ করিয়া! বংশের শেষ 
র্ধ্যস্তই বাস্তপুরুষ বলিয়৷ নির্দিষ্ট ।৫৪। অধোমুখে পতিত বাস্তপুরুষের ম্তকাধিষ্টিত অগ্নির,মৃখে 
অধিষ্ঠিত আপের,ম্তনঘ্বয়ে অধিষ্ঠিত পৃ্ীধর ও অরধ/মার বক্ষ্যংস্থলে সংস্থি ত চাপবৎসের,চস্্যুগলে 

অবস্থিত দিতি ও পজ্জরন্তের,কর্ণদবয়ে অধিষ্ঠিত অদিতি ও জয়স্তের এবং স্কদ্্বয়ে সংস্থিত সর্প ও , 

ইন্জের অর্চনা করিবে। পরে বাহুধুগলের প্রত্যেকটাতে হুর্ধঃলোমাদি পঞ্চের,বামকরে রুদ্র ও রাজ- 

যক্মার, দক্ষিণকরে সাবিত্র ও সবিতার, উদররে বিবন্থান্ ও মিত্রের, করযুগলের মণিবন্ধে পয! ও. 
পাপের। বামপার্থে অন্থর ও শোষের। দক্ষিণপার্থে বিতথ ও গৃহক্ষত্ডের, উরুযুগলে যম ও বরুণ: 



২,শ বিলাস; |] জীভ্হরিভর্তিবিলাসঃ। .. ১৩০৩ 

সপেক্জরাবংসসংগে তু পুজনীঘৌ গ্রযরতঃ। ন্ুর্ধাসোমাদযস্ততহথাহ্বোঃ পঞ্চ চ পঞ্চ চ। 

রুদ্রশ্চ রাজযন্ষা  বামহস্তং সমাশ্রিতৌ। সাবিত্রঃ সবিতা তদ্স্ধস্তং দক্ষিণমাশ্রিতৌ। 
বিবস্বানথ মিএম্চ জঠরে সংবাবস্থিতৌ। পুয। চ পাপযস্্া! চ হস্তয়োর্মণিবন্ধনে। 

তখৈনাস্থরশোধৌ চ বামং পারব সমাশ্রিতৌ। পার্থ তু দক্ষিণে তদ্বদ্বিতথঃ সগৃহক্ষতঃ। 
উর্বোর্ধমাদ্থপৌ জেয জান্বো্গন্ধর্বপুষ্পকৌ। জজ্ঘযোস্ নথ গ্রীবৌ ক্ষিকৃস্থৌ দৌবারিকো মৃগঃ 

* জয়ঃ শক্রত্তথা মেঢে, পাদয়োঃ পিতরম্তথা । মধো নবপদে। ব্রহ্ম হৃদয়ে তু স পৃজ্যু। 

চত্ুঃবষ্টিপদো বাস্ত: প্রাসাদে রন্ধণ; স্তৃতঃ। ব্রহ্ধা চতুষ্পদ সৎ কোণেফে কপদাশ খর 
বহিষ্ষোণেষু চাঞটো তু সার্ধাশ্চোভয়তঃ স্বতাং। বিংশতিদ্ধিপদাত্তেষাং চতুঃষ্রিপদে স্থতা॥ 
রুত্বরতো নিরন্তরস্থিতো। দ্বিপদঃ। ইন্দ্রশ্চ কুলিশা ধিপে| জয়স্তস/ দক্ষিণতে। নিরস্তরস্থিতো দ্বিপদঃ। 

তে স্বদ্স্থিতৌ পুজ্ো। হুরধ্যাদয়ঃ পঞ্চ দক্ষিণে বাহৌ। আদিশবেন ুর্যস্য দক্ষিণে নিকটবর্ঠিনঃ 
সত্যতৃশাকাশবায়বশ্চত্থারঃ ৷ তথা সোমাদয়শ্চ পঞ্চ বামবাহোৌ পুজ্যা ইত্যর্থ;। অভ্রাদিশবেন সোম- 
স্যোত্তরে নিকটবর্তিনো ভল্লাটমুখ্যাহিরোগাশ্চত্বারঃ ৷ হস্ত;য়ারিতি ঘ্িস্কেন মণিবন্বস্যাপি দ্বিত্বং 
জেয়ং। মণিবন্ধয়োরিতি ব| পাঠঃ | তত্র দি মগ্রিব্রন্ধে পৃষ! বামে চ পাপযক্মা পাপ এব। 

অতএব বলিদানেহপ্যগ্রে বক্তব্যং গোধ। বৈ পাপযক্্ষণ ইতি। রাঞ্যক্ষ্েতি পাঠশ্িন্তাঃ | রুদ্রস্যাধঃ- 
কোণস্থিতসা রাজবক্মণো রুদ্রেণ সহ বামহস্তে চ পূর্ববং স্থিত্যুক্তেঃ। অধ্বপে। বরুণঃ ৷ পুষ্পকঃ 
পুষ্পদস্ত: | ভূঙ্গে। তূঙ্গরাজ:| শ্ফিক্ কটী। শক্রো বিবুধাধিপঃ জয়স্তস্যাধঃকোণবর্তী | মেটে, 
মেঢুয়োঃ। এবং মূ্বমুখবক্ষঃহ্থ জিঘলেষু প্র(ঠ্যেকমেক ইতি অমুঃ। আনাদিদশযুগলেষু চ জারী 
যুগলং দ্বাবিতি বিংশতি; ৷ বাহেব।ঃ পঞ্চ চ পঞ্চ চেত্যুক্েস্তযোর্দশ। হত্যাঃ পার্বয়ে।শ্চ প্রতোই 

ত্বয়োক্তেরষ্টৌ । জঠরে টৈকন্মিন্ থৌ। পাদযোঃ পিতরস্তথেত্যুক্তেম্তয়োঃ পিতৃগণ এক এব। হদয়ে 
চ মনি ব্রদ্ধেক এবেতি সর্ধেঘঙ্গেযু পঞ্চচত্বারিংশদেববিভাগো জেয়ঃ। চতুঃয্টিপদমণ্ডলমাহ 

চতুরিতি দ্বাভ্যাং। ব্রদ্ষণঃ প্রাসাদে নাগ্তস্য। শ্রীহয়শর্ঘমতে চ সর্ব্বত্রৈবেত্যগ্রে বাক্তং ভাবি। 

তদ্বং একা নীতিপদ বন্মধো ব্রহ্গা,স চাত্র চতুষ্পদ ইত্যর্থ:। ততো ব্রদ্মণঃ কোণেষু যেষু চতুর পূর্ব- 

দেবের, জাহ্যুগলে গন্ধরর্ব ও পুষ্পদস্তের, জঙ্ঘাযুগলে ভূঙ্গ ও সথগ্রীবের, কটিযুগলে দৌবারিক 

ও মুগের, মেটে, জয় ও শক্রের, পদযুগলে পিতুগণের এবং হ্থায়াভ্যন্তরে নবপদ ব্রদ্ধার অর্চনা 

করিবে। ব্রন্জার প্রাসাদ হইলে নে স্থলে বাস্ত চতুঃষষ্টিপদ, ওন্মধ্যে ব্রদ্ম। চতুষ্পদ ও 

কোণদমূহ একপদ হইবে। বাহাকোণে অষ্ট ও উভয় পারে সার্ধীপদ করিতে হয়। এ চতুঃবষ্টি 

পদের মধ্যে বিংযিটা ঘিপদ বলিয়া কীর্ডিত। হয়শার্ধপঞ্চরাত্রে লিখিত আছে, স্বধী 

ব্যক্তি শু্লাগ্বরধারণ, পবিত্র, শ্বেতগন্ধান্ুেপনে লিগ্তগার ও সর্ববাতরণে অপক্কৃত হইয়া বাস্তর 

“অজের কুত্রপাত করিবেন। প্রানাদে চতুঃযষ্টিপদ ও গৃে একাশীতিপদ করিতে হয়। ৫৫। 

চতুঃযট গদ-বিভাগ করিতে হইলে প্রথমতঃ ক্ষেত্রকে চতুষ্কোণ করিয৷ ছুই দিকে আট আট 

ভাগ করত কোণরেখ। দিয়! ধেবভাগ কল্সনা করিতে হয়। শিব কোণার্ডে, পর্জন্ত একপদে, 

৮.৩ জয় ধিপদে, স্থরেশ একপদে, ভাস্বর একপদে, সত্য বিপদে, তৃশ একগদে, ব্যোম অর্ধপদদে, 



১৩০৪ * সরপ্ীহরিভক্তিবিলাসঃ | ২*শ বিলাসঃ। 

হয়শীর্ষে।_বাস্তঙ্গং হুত্রয়েৎ 'প্রাজঃ শ্বেতাঘবরধরঃ শু চিঃ। শ্বেতগন্ধানুলিপ্তাঙ্গ; সর্ববালঙ্কারভূষি 831 
চতুঃবস্িন্ত প্রাসাদে একাশীতিং গৃছে সদ1॥ ৫৫ ॥ 

চতুরত্রীকৃতে ক্ষেত্রে হৃইধোভয়ভাজিতে। কোণরেখাং ততো দব। স্থরভাগাংস্ত কল্পয়েং ॥ 
শিবঃ কোণার্দতো জেয়ঃ পর্ন্যঃ পদসংস্থিতঃ ৷ দবিপদস্থে। জয়ে! জে়্ঃ সুরেশশ্চৈকপাদিকঃ। 
ভাস্করস্ত পদে জেয়ে। দ্িপদঃ সত্য ইধাতে। ভূশঃ পদস্থ বিজেয়ো! বেঠোমশ্চৈব পদার্দগঃ | 

হুতাশনঃ পদ্দার্দধন্চ পৃষ। চ পদসংস্থিতঃ ! বিতথো দ্বিপদশ্চৈব পদৈকশ্চ গৃহক্ষতঃ | 

| পরৈক্ছো গন্ধর্বব। দ্বিপদস্থিতঃ | ভূঙ্গশ্ৈকপদে। জেয়ে] মৃগশ্চার্ধপদে স্থিতঃ। 

িটির্ঘতে! জেয়া: পদে দৌবারিকন্তথা। স্থগীবণ্চ পদৌ জ্ঞেঘ়ৌ হোকস্থঃ পুষ্পদস্তকঃ | 
যাদগাং পতিরেকস্থে। হ্স্রস্ত দ্বিসংস্থতঃ | শোষশ্চৈকপদে জ্ঞেয়ে। হৃর্ধগঃ পাপ ইয্যতে। 

রোগশ্চার্ঘপদে জ্ঞেয়ো নাগশ্চাপি পদে স্থিতঃ। মুখ্যশ্চ দ্বিপদে জ্ঞেয়ো! ভল্লাটঃ পদদংস্থিতঃ | 
যজ্ঞেশ্বরঃ পদে জেয়ে' নাগরাঁড়, দ্বিপদে স্থিতঃ। পদস্থ শ্রীনহাদেবী অদ্দিতিশ্চার্দনংস্থিত| ॥৫৬। 

আপো জেয়াস্ত পদগাপবলী দ্বিপদা স্থিতা। চতুষ্পদস্থো বিজয়ন্তর্ধ্যম। র্বমধ্যগ: | 
৩০ শপ পপ পপ পা» ১৮ ৬০০০ পপ 

মেকপদাঁঃ স্থিহাঃ তেষু চাত্র কৌণেষু রেখাং নবা্টাবদ্ধপদাঃ স্থিতাঃ কার্ধা। ইত্যর্থ;। ফিক 
মগ্ডলন্য বহিশ্চ হঞফোণেষু চ তথৈবাষ্টো। কিঞ্। মগুলবহিক্ষোণানাং তেষামুভয়তঃ পার্ব্িয়ে 

অক্টো দেবাঃ নার্ধপদাঃ কার্ধ্যা ইত্যধঃ। এবং বাহান্তরাষ্টকোণেষু অর্দপদাঃ যোড়শ। 
তে.চৈশানদক্ষিণকো ার্ধক্রমেণ বহিঃ শিখ্যাকাশ বায়ুমগপিতৃপাপরোগাদি তয়োহষ্টাবস্তশ্চ তথৈব 

নন সর বিবুধা ধিপ-জয়-রুদ্র-রা জযস্্াচীপবৎস-সবিতারোহষ্টৌ জ্ঞেয়াঃ। অক্টো চ সার্দপৰাঃ। তে 
ধানদক্ষিণক্রমেণৈব পঞ্জন্য ভূশ-পৃষ-ৃঙ্গরাজ-দৌবারিক-শোযাহি-অদিহয়ে। জেয়া: | দিপদাস্ট 

বিংশতিঃ। তন্ত্র চৈকাশ্ীতিপদবন্মগুলস্ত পুর্বস্যাং জয়স্তাদয়ঃ ক্রমেণ চত্বারঃ। তৈব 
দক্ষিণস্যাং বিতথাদয়ঃ | পশ্চিম্যাং ুগ্রীবাদয়ঃ॥ উত্তরস]াং চ মুখ্য।দয়ঃ। ব্রহ্মণঃ পূর্ববাদিচতুদদিক্ষ 

চাধ্যমাদয়শ্চত্বার ইতি বিবেচনীয়ং। মধ্যে ব্রহ্ধা চৈকশ্চতুষ্পদ ইত্যেবং চতু:যষ্টিপদেষু 
পঞ্চচত্ারিংশদদেবা জ্ঞেয়া ইতি। তথা চ বারাহাং।--আষ্টাষ্টকপদমথবা রুত্বা রেখাস্ত 
কোণগান্ডির্যযকৃ। ত্রদ্ধা চতুষ্পদেইন্িনর্দপদ| ব্রক্ষকোণস্থাঃ। অষ্টৌ৷ চ বহিক্ষোণেষপ্যর্ঘ- 

পদান্তদুভয়তঃ স্থিতাঃ সাদ্ধাঃ। টক্তেভ্যো ষে শেষাস্তে খিপদ! বিংশতিন্তে চেতি ॥*৫ ॥ 
চতুঃষষ্টিপদবিভাগমাহ চতুরত্্রীকুত ইতি। অষ্টধা অগীষ্টতবেন উভয়তঃ। তিরযাগর্ধামধো 

নবরেখাভির্ভাজিতে কৃতভাগে ক্ষেত্রে কোণরেখাং দত্বেতি বহিশ্চতুফ্ষোণেযু মধ্যে মধো 

রেখয়ার্দার্ধত্বেনাষ্টভাগান্ কল্পযিত্বেত্যর্থঃ ॥ ৫৬॥ পদগ! আপো জয়া: । বিসর্ণলোপে 
সপ ৯০ পা সপ জনি আও 

হুতাশন অর্ধপদে, পৃষা একপনে, বিতখ দ্বিপদে, গৃহক্ষত একপদে, বৈবন্বত একপদে, গন্ধর্ঝব 
রে তৃঙ্গ একপদে, মুগ পদার্থে, পিতৃগণ অর্দপদে, দৌবারিক একপদে, স্ুগ্রীব একপদে, 
পুষ্পদস্ত একপদে, বরুণ একপদে, অন্থর দ্বিপদে, শোষ একপদে, গাঁপ পদার্ধে, রোগ 

অর্ধপদে, নাগ একপনে, মুখ্য ছিপদে, তল্লাট একপদে, যজেশ্বর একপদে, নাগরাজ দ্বিগদে, 

মহাদেবী একপদ্দে এবং অদিতি পদার্দে সংস্থিত। ৫৬। আপ একপদে, আপবলী দ্বিপদে,, *. 



২*শ বিলাসঃ।] শ্রীঙীহরিভন্ভিবিলা”ঃ ও ১৬০৪৫ 

সবিত। হু পণ্ে জ্ঞেয়ঃ সাবিত্রী চ পদে স্থিতা। ততো বিবস্বান্ বিজ্ঞেয়শ্ততুষ্ট্রপদে স্থিতঃ। 
ইত্ন্দ্রে। জয়শ্চৈব একৈকে সংবাবস্থিতৌ । মিত্রশ্ততুপ্পরঃ্চ পশ্চিমে তু ব্যবস্থিতঃ। 
রুদ্রঃ পদৈকসংস্থে' বৈ যঙ্ষ্র। চকপদে ঠিত.॥ ধরাধরশ্চ বিজ্ঞেয়ো! হস্তরে চ চতুষ্পদঃ। 

চতুমুশ্চতুস্থো মধ্যে জেয়ঃ প্রজাপতি ॥ ৫৭ ॥ 
আথ বংজ্তপুজা। 

খাৎস্যে'- |] টি 
অথাত্ঃ সংপ্রবঙ্ষযান্ম প্রাদাদবিধিনির্ণয়মূ। বাস্তো পরাক্ষিতে সম'ক্ বাস্বদেহবিচন্ 

বাস্তপশমনং কুশণাত পূর্ববমেব বিচগ্ষণঃ ॥ ৫৮ | | 
একামীতিপনং লিখ্য বাস্থম'ধ্য তু পিষ্টকৈ: । হোমগ্রিমেধলে কার্ধাঃ কত হস্পরমাগকে ॥৯। 

সন্ধিরার্ধ:। আপবলী | দ্বিপদস্থিতা। এ ঙন্মধো প্রতিদিশং 
ষড়ি-ত্যবং চতুদ্দিক্ষ ঈদগাগান্ এব বহিদ্বাত্রিংশং। মধধো ব্রক্ধা চতুপ্পদঃ | 
তস্য চতুদ্দিক্ষু চত্বারশ্চতুষ্পদাঃ। তচ্চ হৃক্ষোণীঘমষোড়শপদেষু গা দ্বিপদা ইত্যেবং 
চতু-ষষ্টিপদেষু পঞ্চচত্বারিংশদ্দেবতাবি ভাগাঃ | অক্র দেব গ্রাবিভাগক্রমশ্চ বক্ষা্াণপুজা- 
ক্রমাপেক্ষমৈবোক্ত, ন চ পদক্রমাপেক্ষয্বেতি জয়ং কিঞ্চ: মাংস্যোক্ত। দেব হানা স্থানবিভ।. 
গাদিভেদণ্চ প্রাসাদাধিষ্ঠাতৃদেবাদিভেদতঃ কল্পনীয় ইতি দিকৃ। এহচ্ছণীহয়শীধদেবোক্তবিভাগাহছ- 
সারেণৈব শ্রকষ্ণনে বাচাধাপ শৈর্ব্বভাগে। লিখিত: । কেবলমংস্যে।ক্তানুশারেণ £দে ধনে, 
লিখিতানি, ৩চচ পূর্ব চলমুর্তিগ্রতিষ্ঠায়।ং লিখি তমেবাস্তি ॥ ৫৭ ॥ রিং 

স্ইশ্পবিক্ষণা উঠি উনি সম্বোধনং ॥ ৫৮॥ বন্তি পশমনপ্রকারমাহ এ 
ত্যাদিনা। প্্িকৈলিখা লিখিহা। যহা। পিষ্টটকরি ৮াসা পটু | কুগডনর্খাণাদি- 
বিধিবিশেষণচ পূর্ব দক্ষাবিখ লিখি 5 এবাস্তি, হোখাণৌ চায়ং বিশেষে।গরসথান্তরাহুদারেণ শিষ্ট- 
সম্মতো জ্বেয়ঃ। তথ হি--তন্মিন কুণ্ডে গোময়োপপিপ্তে নিকতোপকার্ণে যথোক্তহোমোপ- 

রা ব্রহ্মবপণং বি-াম়্ গৃহ বিধিনাগিমুপসমাধায় মণগ্ডলদমীপং গ্ শিখি- 
পপ সত 

অর্ধ/ম! পূর্বযধ্যস্থ চতুষ্পদে, সবিতা একপদে, সাবিত্রী এন্কুপদে, বিবস্বান্ চত্ষ্প.ঘ, ইন্দ্র 
একপদে, চন্দ্র একপদে, জয় একপদে, মিন্ধ পশ্চিমদদিকৃস্থ চতুষ্পদে, রুদ্র একপদে সংস্থিত। 
ধরাধর উত্তরদিবৃস্থ চতুষ্পদে, চতুম্মুণ চতুঞ্ষপদ্দে এবং প্রজাপতি মধ্যভা.গ অবস্থিত । ৫৭। 

-অনস্তর বাস্ত পুভ৮।-_ মংন্যপুরবণে দিখিত আছে, হে বাস্থদেহবিচক্ষণগণ ! সমাক বাস্ 
পরীক্ষা! করা হইল»ঞসধুন| প্রাসাদবিধির নিক্বপণ বন করি। গ্রগমতঃ বাস্তর উপশমন 
কয্ণাই সুধী ব্যক্তির কর্তব্য । ৫৮। বাস্তমধ্যে পিষ্টক দ্বারা একাশীতিপদ অঙ্কন পূর্বক 
হত্পরিমিত ত্রিমেখল'বিশিষ্ট কুণ্ডে আছুতি প্রদান করিবে। ৯। যব, কৃষ্ণতিল, ক্ীরবৃক্ষোখ 
সমিধ* পলাশ, খদির, অপামাগ ও উড়ুম্বরকাষ্ঠ এবং কুশ দ্বার অথবা মধুস্বতান্বত দুর্বা দ্বারা 
বি্ব বা বিষ্ববীজ দ্বার! হোম করিতে হর। হোমাবপানে বাস্তপ্দেবের উদ্দেশে তোক্ষ) ভোঙ্ 
দ্বারা বলি প্রদান করিতে হয়। এক্পে নৈবেদ্যবিশেষও প্রদান করিবে। ঈশানকোণে 

১৬৭ 
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যবৈ! কৃষ্ণতিলৈপ্তদবৎ সমিষ্তিঃ ক্ষীরবৃক্ষজৈ: | পালাশৈ: খাদিরৈবপামা গোভূঙ্বরসম্তবৈ: | 

কুশদূর্বামৈশ্চাপি মধুমর্পিঃসমন্থিতৈঃ | কার্্যস্ত পঞ্চভিবিবৈবিষবী্ দ্রখাপি বা। 
হোমান্তে ভক্ষ্যভে!জোশ্চ বাস্তরদেবে বলিং হরে তত্বদ্বিশেষনৈবেদ্যমিদং দগ্ভাৎ ক্রমেণ তৃ। 

ঈশকোণে দ্বতায্ত শিখিনে বিনিবেদয়েৎ। ওদনং সোৎপলং দগধাৎ পূর্জনথায স্বতান্বি তম্। 

জয়স্তায় ধ্বজং গীতং পৈষ্টং কৃত্দঞ্চ সংতযজেং। ইন্দ্রায় পঞ্চরত্বানি পৈঠক কুলিশং তথা । 
ব্তি ঝ হুর্ধ্যায় ধূতরং রক্তং তখৈব চ। : সত্যায় ঘ্বতগোধূমং মংস্যান্ দগ্ঠাদ্ ভূশীয় চ। 

শি বীক্ষায় দগ্াচ্ছক.স্চ বাবে । পূ লাঙান্ত দাতবা। বিতথে চণকৌদনম্। 
গৃ মধবন্নং যমায় পিশিতৌদনম। গন্ধৌদনধ গন্ধর্বে ভূঙ্গে মেস্য শৃঙ্গকম্। 

মুগায় যাবকং দেয়ং পিভভা: কশর। মং] । দৌবারিকে দণ্তকাষ্ঠং পৈষ্টং কৃষণং বলিং তথ!। 

হথগ্রীবে পৃপকং দগ্ভাং পুষ্পনস্তায় পারসমূ। কুশস্তম্থেন সহিতং দদযাং পদ্মঞ্চ বারুণে। 

প্রভৃতিপঞ্চত্বারংশদ্দেবতা ঈশানকোণাদিঘষ্টপদেধু যটপঞ্চাশছুত্তরশ তদয়সংখৈধধজমানমুদ্রীপরি- 

মিতৈত্ত গুলৈঃ স্ব প্রণবমহাবা হতিভিরাবাহ্ তৈরেৰ স্থাপয়িতা প্রণবাদিনমোহন্তেন প্ন্বনাম. 

মঞ্্েণ প্রত্যেক: পাণ্ঠাদিতাস্বলাস্তৈরুপচ*টুর রয় | অথ কুগুসমীপমেত। স্বগৃ'হ্।ক্তবিধিনা 

বক্ষোপবেশন গ্যাজ্যভাগান্তং কর্ম নির্ববর্ধ। শিখ্ার্দিপঞ্চচত্বারিংশদেবতাভাঃ গণবব্যান্বতিপূর্বেণ 

টা চ তত্তন্মস্থ্েণে যবা্দভিঃ পলাশাদীনামন্ত তম সমিদ্তির্বা কুশদুর্বাদ ভির্ববা 

প্রত রং দশদ াহতীজ্জহয়াং ৷ কেচিত্র, শিখ্যাদিদেবতাভ্যঃ প্রতোকমাহুতিদশকং প্রদ্গেশা- 

ট্িমিত্যাহ: | তথা প্রদাপতয়ে উদগযাণামন্ততমেন প্রাজজাপত্যেন মন্ত্বেণ শতমাছতী- 

টিবি ও. বাস্তোপতে প্রতিজানীহস্থান্ স্বাবেশে। অনমীবে! ভবা নঃ। বত্ধেমহে প্রতি ত- 
সনে! জুযন্থ শন্নে। ভব বি রশং চতুপ্পদে॥ ও বাস্তোজ্পতে প্রতরণে। ন এধি গয়ন্ফানো গোভি 

রশ্বেভিরিন্দো। অজরাসন্তে সধ্যে স্ত।ম পিতেব পুজান্ রতি নো জুযস্থ ॥ ও বাস্তোষ্পতে শগায়া 

সংদ্দা তে সক্ষীমহি রগ্ময়! গাতুমতা।। পাহি ক্ষেম উত যোগে বরং নো বুয়ং পাত স্বস্তিঠিঃ সদা নঃ। 

ও' অমীবহ বাস্তোষ্পতে বিশ্বা রূপাণ্যাবিশন্ | সখ! সুখের এধি ন:। ও" বাস্তোম্পুতে ফ্রবা স্থুণাং- 

সত্রং সোম্যানাং। ভ্রগ্গো ভেত্ত! পুরাং শঙ্বতীনামিন্দ্ে। মুনীনাং সখা স্বাহা॥ ইতি পঞ্চতি্শানৈঃ . 
গ্রতিমন্ত্রং পঞ্চবিফলানি বিধবীজানি বা একৈকশো জুহুয়াং। বনবাণ্ডো তু বাঙোম্প শীয়- 

হোমাং পুর্ববং বনপালায় স্বাহা শিখি বিজ্ঞায় স্বাহা সোমায় স্বাহা নাগরাজায় স্বাহ! ইত্যেভিশবস্তৈ: 

প্রতোক্দৈবং যবাদিহোমদ্র ব্যণা মন্য তমেন ভ্রব্েণাইসহআষ্টশতাষ্টবিং ংশত্গ্ততমসংখ্যাক! 

দিবীকে সত সর, পর পর্জন্তকে খ্বতোংপ্সহ অন, জয়ন্তকে  লীতবর্ণ ধ্বজা ও পিষ্ট কৃ, 

ইন্ত্রকে পঞ্চরত্ব ও পিষ্টময় বজ্র, আদিত্যকে ধৃতরবর্ণ ও লোহিতবর্ণ চন্ত্রাতপ, সত্যকে স্বত ও 

গোধৃম, তৃশকে মীন, অন্তরী কষকে শুন, বাযুকে শক্ত, পুষাকে লাজ, বিতথকে চণকার্, ' 
গৃহক্ষতকে মধুসংযুক্ত আর, ষমকে মাংসৌদন, ন্ধর্রকে গন্ধৌদন, ভূঙ্গকে মেষশুঙ্গ, মুগকে 
যাব, পিহদিগকে কূশর, দৌবারিককে দশনকাষ্ঠ ও কৃষণবর্ণপিষ্টক, স্বগ্রীবকে পৃপ, পুষ্প- 

দণ্তকে পরমার, বরুণকে কুশন্তম্বসমন্থিত পদ্ম, অস্থরকে স্ব্ণময় পিষ্টক ও মদ, শেষকে বত 
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পৈষ্টং হিরগয়ং দগ্যাদসথরায় স্থরা! মত। ॥ দ্বতৌদনঞ্চ শোষায় গোধাং বৈ পাপযক্ণে ॥ 
স্বতলড্ডংশ্চ রোগায় নাগে পুস্পফলান্ধিতম্। সপিমুখ্য য় দাতব ং মুদেগীদ নমতঃ পরম্ ! 
ভল্লাটায় ততো দদ্যাং সোমাগ ঘ্বতপায়সমূ। সর্পায় পৈঃং শালুকমদিট গা লোচিকা স্তথ| ॥ 
দিত্যে তু পুরিকাং দদ্যাদিত্যেবং বাহাতো৷ বলি: ৷ ক্ষীরমাপায় দাতব্যমাপবংসা টব দধি ॥ 
সাবিতরে লড্ড,কান্ দদ্যাং সমরীচান্ কুশৌদনম্। সবিতুগুডপুপাংস্চ জয়ায় স্বৃতচন্দ্নম্॥ 
বিবন্বতে তথা দগ্চাত্রক্ত5ন্দনপায়সম্। হরিতালৌদন' দগ্চাদিজ্ঘায় স্বতনংযুতম্ ॥ &| 
স্বতৌধনঞ্ মিত্রা রুদ্রায় স্বতপা়সম্। আমং পন্কং তথ। মাংসং দেয়ং স্যাদ্রাংজযু 
পৃর্থাধরায় মাংসানি কুম্াগায় চ দাপয়েখ। শর্করাপাগসং দণ্ভাদর্যয়ে সর্ববশঃ ক্রমাৎ | 

নমস্কারাস্তযুক্তেন পায়সং পুনরেব চ। পঞ্চগব্যং ষব।ংশ্চৈব তিলাক্ষতহবিশ্চরূন্। 
তক্ষ্যং ভোজ্য বিবিধং ব্রক্ষণে বিনিবেদয়েং। এবং সংপুঙ্গিতা দেবাঃ শান্তিং কুর্বপ্তি তে সদা 

সর্বেভাঃ কাঞ্চনং দগ্ভাদ্ ব্রহ্ষণে গাং পয়ন্িনীম্॥ ৬* ॥ 
রাক্ষপীনাং বলির্দেয়ে! অপি যাদক্ তথ! শৃণু । মাংসৌদনং স্বতং পদ্মকেশরং হবিষান্থিতম্ ॥ ৬২| 

ঈশানভাগমাশ্রিত্য চর বিনিবেবয়েং ্ঘাংসৌডুনং সরধিরং হরিত্রৌদনমেৰ চ॥ 

আহ্তীক্জুহঘাদিতি। ॥ ্রহয়শীর্বমতে চাত্বং হো:ম। বিশেষবলিদানানস্তরমেব । তঙ্চাগ্নে ব্যক্তং 

ভাবি ॥ 1৯ ॥ অথ পূর্বাহতিং দব। বাস্তদেধতাভ্যন্তৰভীষ্টবলিং প্রত্যেকং দদ্যাদিত্যা ৮৮ 

ত্যাদিন। তত্র তু শিখিনে অনং দ্বতানবলিনম ইত্যাদি বাকাং। পৈষ্টং পিজি 

দ্বত:গাধৃূম' সন্বতগোধমান্ধং | মংসান্ মহপারং কেবলমহংস্যান্ বা। পৈষ্টং প্র 

কুক্চবরণ-পিষ্টবণিঞ্চ হিরগ্নশিষ্টবলি% বরুণায় দগ্ভাৎ ' নাঁগে অহয়ে । ভঙ্লাটা মুগেগীদনং | 
পৃসা অপৃপান্তান্। দ্বতং চন্দনঞ্চ রক্ত5ন্দনং পায়পঞ্চ। হরিতালবদে দীনংস্পী তবর্ণভ জমি ঠার্থঃ | 
স্বতপংযুত: হরিতালৌদনম্ এবং প্রত্যেকং বলিবিশেষং দত্ব! পশ্চাৎ ক্রমেণ সর্বেভ্যঃ শিখ 

গ্রভৃতিভ্যঃ কাঞ্চনং ব্রন্ধণে চ ধেনুং প্রণবাদিনমোইহন্ত5তুথথ্যন্ত শত্বনীমমন্ত্রেণ দদ্যাৎ ॥ ৬০ ॥ 

অথ মগ্ডলাদ্বহিটৈধশাদিখিদিকৃসতৃ রে ক্রথেণ রাক্ষ ীভ্যপ্চতন্থভে] বলিদানমাহ রাক্ষলীনামিতি 
রশ ++ টা ০৫৯ সা পা 

ওদন, পাপবক্ম/কে গোধা। রোগকে ঘৃত ও লড্ড ক, নাগকে কুম্থম ও ফল, মুগ [কে ত্বত, 

ভল্লাটকে মুদগার্, সোমকে সন্বত পাএস, সর্পকে পিষ্টকময় শালুক, অন্দিতিকে লুটি ও দিতিকে 

পুরী দিবে। এই প্র্চারে বাহবলি দিতে হয়। আপকে ক্ষীর, আপ1ংসুকে দধি, সাবিভ্রকে 
লড্ডুক ও মরীচপংযুক্ত কুশৌবন, লবিাঁকে গুড়পিষ্টক, জয়কে দ্বতচন্দন, বিবস্বান্কে লোহিত 

চন্দন ও পাস, ইন্দ্রকে সত্বৃত লীতবর্ অন্ন, মিত্রকে দ্বতৌদন, ক্দ্রকে নরৃত পায়স, রাজধক্ম।কে 
পঙ্ক ও অপক্ক মাংস, পৃথীধরকে ও কুম্মাগুকে মাংস, এবং অধ্যমাকে শর্কর!-পাঃস দিবে। 

এইরূপ ক্রমশঃ যাবতীয় দেবতাকে নমন্কারান্ত নাম মন্ত্র ঘর! পুনরায় পায়, পঞ্চগব্য ও যব 
এবং ব্রহ্মাকে তিল. অক্ষত, ঘ্বত, চকু ও নানারূপ ভঙ্ষা-ভোগ্য প্রদান করিবে। এইক্'প 

স্থরগণ অর্টিত হইলে নিরস্তর শীস্তিবিধান করিয়! থাঁকেন। দেবগণকে ম্বর্ণ ও ক্রঙ্গাকে 
ুখুবহী গাড়ী দান করিতে হয়। খ.। রাক্ষপীগণকে যে প্রকারে বলি দিতে হয়, তাহা 



রড 

গু 

১১০৮ শীঙ্গীহরিভিবিলাসঃ | [২০ বিলাপঃ | 

আগ্নেমীং দিশমাশ্রিত্া প্দাট্্য বিশিবেদয়েং । দধেদনং সরু ধরমন্থ্িধটগিশ্চ সংঘুতস্। 
পীতরক্ত বলি: দদ্যাং পৃতন য| তু রাক্ষণী। বায়ব্যে পাশহাক্ষটদা মদামাংসহ্থরাপবম.॥ ৬২। 

পায়সং বাপি দা তব্যং ম্বনার| সবিভ' ক্রনাং। নমঙ্কারান্তবুকন প্রনবান্েন সরবত: ॥ ৬৩ ॥ 

ততঃ সর্ব্বৌধধিঙ্নানং যঙ্গমানস্য কারয়েখ। বিজাংস্ব পৃক্বেন্ত ্ তা। যে চান্তে গৃহমাগ ঠা; ॥৬৪) 

এ্াসত [পশমনং কৃত্ব। কর সমারতেং।॥ প্রানাদভবনোগ্ান প্রারস্থে পরিবর্তনে । 

ঞ্বশেষু সর্বদোষাশনূতয়ে । ইতি বাস্তপশননং কহ সুত্রেণ বেউয়েং॥ ৬৫ ॥ 
রর ঠীনেন হৃক্তেন ভবনাদিকম্। নৃত্য মঙ্গ লণা-ছ্যন কুধধ্যান্বরাক্ষণবাচনম্ | 
অনের্ন ধিন! যস্ত গ্রতিদংবংনর! বুধ: । গৃহে বামতনে কুর্যযানন স ছুঃখমবার,য়াৎ। 

ন চ ব্যাধিভয়ং তসা নচ বন্ধুধনক্ষরঃ | জীবেদ্র্ষণ তং স্বর্গে কল্পমেকং বসেন্্রঃ ॥ ৬৬ ॥ 
শট সপ পপ 

চতুর্ভিঃ। ইবিষাখ্ি গমিতি পাঠে পদ্মকেশর ৪ হবিঃসহিতমেবেত্যর্ঘঃ 1৬-। যা পৃডম। তন্যে 
নৈখতে দধ্যোদনানি দদ্যাং। স্রাসবয়োঃ টপাইযাদিতেদেন ভেদঃ॥ ৬২ ॥ ?বঞ্চটব; কণং 

মত্সামাংদাদিকং দেয়মিত্যাশগ্গা পক্ষান্তবমাহ পারসং বেতি। সর্দধতঃ সর্বস্থানেধু, 
সরেভ্যোহপি শি পভৃতিভাঃ | ০, এব্মপৌনরুক্তাং | ০নমন্কারাস্তযুক্েন নম 
ইতাক্জেনেত্যর্থঃ। চতুর্যান্তেন চেতি জ্ঞে়ং॥৬৩॥ যক্গনানপ্য সর্ব ষধিঙ্গপনং 

রিডিতাতায়ং বিশেযো। জেয়ঃ। আচার্য): প্রত্যতুখে। ভূত প্রাৃখ: বজমানং 
টান হুরাহামভিযিক্থ ইঠযাদভিষেকমন্ের্ম৪লাঁভিষেকং কৃহা পশ্চাং সর্মৌধ- 

টুপয়েদিতি। আগ্যশ্ঠীত্রাপেক্ষো। বিনেষঃ শিষ্টাচারতো বিজ্ঞয়ঃ ॥ ৬৪ ॥ পরিবর্তনে 
ভিলা দন। প্রাসাদাদীনামেব পরিবন্ত্য সংস্করণে ॥৬৫॥র ক্ষান্্রেন পবমানেন চ স্ৃক্তেন। ১৬॥ 

অবধান কর তাজাপিদটিক ক মাং মৌদন, ঘ্বত ও. বত  পন্নকেশর শ্রধণীন করিবে। ৬১। 

ঈশানদিকে চরকী রাক্ষপীকে স.শাণিঠ মাংসৌদন ও হরিদ্রানখন্বিত ওদন, আগ্নেখদিকে 

বিগ্কাধরীকে দধো দন ও শোণিত মস্থিখ গু, নৈর্বহকোখে পৃতনারাক্ষপীকে পী রক্ত বলি এবং 
বায়ুকোণে পাপরাক্ষপীকে মংসা, মাংস, স্থব| ও মাপব (ষগ্যবিখেষ) প্রান করিতে হইবে।৬২। 

কিংব। স্বীদ্ধ নাম উচ্চারণ করিয়। প্রণবাদি নমস্কারান্ত মন্ত্র গ্লার। ক্রমে ক্রমে নকল:ক পাস 

বপি দিতে হঘু। ৬০। তং্পবে নববীষধি জন দ্বারা যঙ্গনানকে ম্লান করাইবে। তংকালে 

গৃহাগত ব্রাঙ্মণগণকে ভক্তি সহকারে অর্চন। করিতে হয়। ৬। এই প্রক্কারে বাস্তব 
উপশমন করিয়া কন্মে প্রবৃত্ত হইতে হয়। প্রাণা, ভবন ৪ উগ্চা:নর আরম্ভ, জীর্ণোদ্ধার 

এবং পরভবন ্রবেশকালে পর্বদেষবিদূরণার্থ এইকপে বাস্বর উপশম করহ স্থুধদ্বার। বেষ্টন 
করিবে। ৬৫। রক্ষোব্র মন্ত্র ও পামানম্থক্ত দ্বার। ভবনাদি খোধন পূর্বক, নৃন্য ও মঙ্গলবাদ্য 

সহকার ত্রাঙ্দ। দ্বার। ন্বপ্তিবাচন করাইবে। যে বিদ্বন্ বর্ষে বর্ষে এই বিধানে গৃহে বা: 

আয্রতনে বাস্তর উপশমন করেন, তাকে কদ।চ দুঃখ ভোগ ফ্রিতে হয় না, তদীয় বাধিভয় 

বিদুরিত হয়, বন্ধুক্ষয় বা ধনহাঁনি হয় না এবং তিনি শতবর্ষ গ্রীবি£ থাকিয়। এককল্প যাবং 
স্থরপুরে অবস্থিতি করিবেন। ৬৬ | হয়বীর্ষশঞ্চরাত্নে লিখিত আছে, আচার্ধা এইরূপ" ' 



২"শ বিনাসঃ। ] শশ্রীহরিভক্তিবিল[মঃ। ১৩০৯ 
হয়শীর্ষপঞ্চরাত্রে ।__ 
এবং প্রগৃহ্ কোষ্ঠানি রজসাপুর্য দেশিকঃ॥ এতেষামেব দেবানং বলিং দ্যা কামি£ | 
ঈশানায় প্রনা হব/ং পায়লং মধুন| সহ। পঞ্জন্তায় ফণ দেয়ং পু্পগন্ধ।বিবাসিতম। 
জয়ন্তায়্ প্রদাতব] পঠাক! পঁভবার্ণক|। স্ুবেশ্বরায় রত্বানি ভাঃরার ঘৃতং তখ।। 

ধৃূমকং পাঁতবর্ণং বা সে দস্ভ'বিগান+ম্। দগ্যায়াংলং ভূণে পৃপং ব্যে.মায় ক্র বমননয়ে। 
পুঝে ধানাঃ সলাজাস্ব বর্ণ বিতথে তথ|। গৃহক্ষতার মধ্বনং যমায় পিশি:তীদনমূ্। 

গদ্ধং গন্ধ রিদেবার ভূ দদাত্ত,শাহূনম। মৃগে তিলযযং*চব পিহৃভাঃ কশরং ২ 

বৌব রিকে বন্ত£া)ৎ মুগ্রীবে যাবকং ত1। পুশ দন্তে কুণ! দেয়! বরুণে পন্মমুং 

অন্থ্রারৈক্ষবং দেমং (নং শোষে দ্বতৌদনমূ। ব্যাস্ত দেনা; পাণায় রোগায স্বতমও?ম। 
নাগায় নাগপুশাণি ভক্ষযান্ নুখযার দাপরেং। চি€ধীবনঞ্চ ওল্লাটে মোমায় মধুপারসম্। 

সর্পায় শা।প খালুকং খ্রিয়ে সরনপ,গলন। অদিত্যে পৃরক। দেয়। ক্ষারঞ্চান্ডে1 দদে্বলিম,। 
দধি ক্ীরং চাপবল্যে অর্ধ লড্ড,কং বলিম,। কুপোদকং সবিত্রে চ সাধিত্রে গুড়পূপকম,। 

বিবৰত5 রক্তপুপং রক্তচন্দনমের চ। হপিদ্রান্ং তখেন্্রায় লাজ মিন্ত্রজয়াধ চ। 

বৃতপুএন্ত নিত কর্রর গুড়পায়সম,। আমপক্ষা দন মাংস প্রদধ্য।দ্রা জযক্্ৰ:ণ । 

পৃথাধরাথানবাংদং খিনাংসং বলিং হরেং। পাক্ষতং সঠিলং চৈব পঞ্চগণ্যং তথা চুন 

 কুপানুগন্ধং তথ! পুষপং ব্রদ্ধহানে নিবেশয়েও, ॥ ৬৭ | ? 
শশা শশা সাসিপপ পাস স্পা পপ সত সপ 

এবমিতি শিবঃ কোণান্ধতে। জ্ঞের ই্াাদিনোক্ত.বভাগপ্র কারেণ কোষ্ঠানি পা] 

বিভ্রা। ঈশান ঈখানকোনস্থিত; শিব ইট | ভূশে মাংলং বোমায় চ পৃপং দয 
শ/কুনং পক্ষিমাংনং। সাঙ্জং আগ্রযসহিতং হরিদ্রাবন্ধান্ধং। আমমাংসূমিত্য ং তচ কে 

ক্ষায়ামাং খড়ামাংসমিতি। আমমাধানিতি ব| পাঠ 0৬৭॥ স্থাপ, 'দেবতাস্চর। বাহে র্বব- 
/ পপ পপ সপ পপ সি পপ (পাপ শপ ৮ সন ও পপ 

কোষ্ঠপনূহ গ্রহণ পূর্বক ধুলি ঘা র পুরণ করত কামিক হইয়। ( বক্ষ্যমাণরূপে) দেবগণকে 

বণি প্রদান করিখেন। ঈশানকে মধুমমগ্থিত পায়, পঙ্ছদগ্তকে গন্ধপুষ্যুক্ত উদক, জয়স্তকে 
 পীতবর্ণ পতাকা) হ:খর.ক 4, আদিত্যকে ঘ্বৃচ। সত্যকে ধুমববর্ণ বা পীত্তবর্ণ চন্ত্রাতপ, 
ভ্বশকে পক্ষীমাংদ, ব্যোমকে পৃ, বহ্িকে ক্র, পৃষাকে ভূষ্ট যব ও লাগ, বিতথকে কাঞ্চন, 
গৃহকতকে মধ্বন, যমুক মাংলৌদন, গন্ধে গন্ধ, ভৃক্গকে পক্ষীমাংস, মুগকে তিল ও যব, 
পিহুগপকে কশর, দৌব।রি ₹কে মত্ত কাষ্, সথগ্রীধকে যাবক পুষ্পদত্তকে কুশ, বরুণদেবকে পদ্ম ও 

উৎপন, অন্থরকে ইচ্ছরন, খোষকে ঘ্বতীদন পপকে যব, রোগকে দ্বহমণ্ক, নাগকে 
 নাগপুগ, মুখাকে ভক্ষ্ ভগ্লাটকে চিতৌদন, মোমকে মধুসমন্িত পায়স, সর্পকে শানুক, 

লক্ষী স্রল পার্ল, অদতকে পূরিকা, আপে ক্ষার, চাপবল্লীকে দধি ও ক্ষীর, অর্ধ্যমাকে 
লড্ডক, সরিতাকে কুঃখাদক, লাবিআরকে গুঢ়পিই ৪, বিস্বান্কে লোহিত পুশপ ও লোহিত 

চন্দন, ইন্্রুক হরিদ্রানংঘুক্ত অন, ইন্্রসমকে ত্বতপন[থিঠ হরিদ্র-, মিঅকে দ্বৃতপুর, রুদ্রকে 

-গুড়পায়, রাজবস্মংকে পক ও অপক মাংস, পৃথীধরকে আমমাংস ও থড়ীমাংস বলি দিতে 



৩১৭ শ্রীশ্রীহরিভক্তিবিলাসঃ ৷ [ ২*শ বিলাস: । 

আমমাংসং পূর্বভাগে সর্ধস্কন্দে তু মোদকম্। দিতপদ্মং দ্বন্তং মাংসং বিদার্ষ্য চাগ্রিকোণকে। 

ক্ুশরাঁপুপকং মাংসমধ্যয়ায়ৈ চ দক্ষিণে পিগুফেব তথ! রক্তং পুতন্তৈ নৈর্খতে তথা । 
সাস্থঙমাংসং প্রদ্দাতব্ং জন্তকায়ৈ চ পশ্চিমে । অস্থিখতুপ্চ সহিতং রক্তপিণ্ডেন মিশ্রি হম. | 

গ্রদেয়ং পাপরাক্ষন্তৈ বায়বাং মাংসমেব চ। উত্তরে প্লিপিচ্ছান্নৈ সান্ত্রং রক্তং বলিং হরে । 

ব'রাছে ছাগমাংসানি এঁশান্তাং দিশি দাপয়েৎ ॥ ৬৮॥ 

গণানাং তু রাক্ষসানাং স্থরোত্তম। পিশাচানাং গণানাং তু বলিদেস্ত কা'মকঃ1৬৯। 

য়ে সর্ববান্ কুশপুষ্পাক্ষতৈবুধঃ | এবং সংপুজিতা৷ দেবা: শাস্তিপুষ্টি প্রদ! নৃণ।ম. 1৭০1 

ছিংসস্তি কারকং স্থাপকং তথা। তম্মাদেতাংস্ত সংপুজা গন্ধপুশ্পৈ্ঘনোহবৈ: 
প্রাসাদং কারয়েছিদ্বান্ গৃহং বা স্থরসন্তম : ৭১॥ 

তথ প্রাসাদনূলা ঈত্ত;। 

তব্রৈব।_ 
র্ষস্থানে ততঃ কুর্ধাৎ বাহুবেবন্ত পুঙ্গনম.। শ্রিবঃ সাপুজনং কুর্ধ্যাৎ হ্বধীকেশগণন্ত চ| 
পৃজ্জনন্ত ততঃ কৃর্যযদ্বা্থদেবগণ-্ত চ। ধার্য পুত্প নৈবেন্যাধুপদীপৈ: হুরোত্বম। 

এ, আত. সপ শন শপ সদ শপ শপ উপল ও পপ লা পাপা পপি ০৯৮ পাশ শপ জিপ | সপ | শপ | পা ০ পপ পপ রস সপ ০ 
[রা উল পর জা পপ পপ রশ চি রে ৯০ আপ 

থা স্থিতা ইতি যে মগ্ুলাৰহিরক্টো উক্তাস্তেষাং ক্রধেণ টনিক বলিদানমাহ আমমাংসমিতি 

টি | তর কচি বন্ধ ইতি নাম, তথ। অর্ধায়ে জন্তকায় পিলিপিচ্ছায়্েত্যবং চতুর 

ক্ষন নির্দেশেশ্চ ॥৬৮॥ পণ্চাদগ্রেভেযা২পি ভূতগণাদিভো। বলিং দদ্যাদি ত্যাহ 

কমিক: ভতন ভীই..॥ ৬৯॥ পূর্ব্ববৎ পক্ষীন্তরমাহ এতান্ বেতি॥ ৭*॥ স্থাপকং 

॥ হবীকেপ্গণে। হ্বধীকেশাদিনববহঃ । বাস্থদেবগণণ্চতুব্ণহ: | যত্তদি ত্যবায়ং 

হম। তদনন্তর ত্রদ্বস্থানে অক্ষত ও নতিল পঞ্চগবা, চরু, কুশ ও কুন্থ্ম স্থাপন করিবে । ৬৭॥ 

ূ্বদিত ক দর্ধবন্কন্দকে অপক মাংদ ও মোদক, বহ্িকোণে বিদারীক শ্বেতপদ্ম, স্বত ও মাংস) 
দক্ষিণ ভাগে অর্ধ্মাকে কশর, অপৃপ ও মা'দ? নৈখতদিকে পৃতনাকে পি ও শোণিত, 

পর্ডিমে জন্তকাকে শোণিত ও মাংস, বাষুকোণে পাপরাক্ষলীকে রক্তপিগুমিশ্রিত 

অস্থিখগুনম্থ্ত মাংস, উত্তরদিকে পিলিপিচ্ছাকে গাঢ় শোণিত এবং হঈশানকোণে বারাহীর 

উদ্দেশে অজমাংল প্রদান করিবে । ৬৮। হে দেবপন্বম! তৎপরে ভূত, রাক্ষদ ও 

পিশাচগণের উদ্দেশে তাহাদ্দিগের অভিমত ভূরিপরিমাদে বলি দিবে। ৬৯। কিংব। স্থধী ব্যক্তি 

উহাদ্দিগকে কুশ, কুহ্ম ও অক্ষত দ্বার। অঞগ্ঠন। করিবেন। এইরূপে অচ্চিত হইলে 
তীহাণা মনুষাগ্ণের শান্তিবধান ও পুইবান করিয়া থাকেন। ৭*। ইহীদের পুকজ। 

ন! করিলে উঠার! কর্ত। ও স্থাপ?কর হিংসাচরণ ক:রন। সুতরাং মনোছর গন্ধপুশ দ্বার 

উদ্বাদের অর্চনা করা কর্ণবা। হে দেবশ্রেষ্ঠ! ( এইরূপ বিধানে ) প্রাসাদ ব! গৃহনির্মাণ 

করাই স্তুধী ব্যক্রির উচিত। ৭১। 

অনন্তর প্রানাদ্মূলের আরম্ত-হদ্বশীর্পঞ্চরাতে লিখিত মাছে, হে দেবশ্রে্ই তৎপরে ' 

ন্ 
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ততঃ নংপূজয়ে হম্মিন্ দর্বলোকধরাং মহীম্॥ স্থরূপাং প্রমদারূপাং দিব্াভরণভূষিতাম.। 

্যাত্বা সমর্চয়েদেবীং প্ররিতুষ্টাং শ্মিতাননাম্। ততঃ গ্রণম্য বিজ্ঞাপ্য তন্ময়তেন চিত্তয়েং। 
ততঃ শ্বনামম:ন্রণ নর্ধামরময়ং পরম | ধ্যাত্বা সমর্চয়েস্তত্র যত্তদ্বাস্্বময়ং নরঃ। 

ব্রবস্থানে ততো বিদ্বান্ কু্ধযাদাধারমক্ষতৈ:। তন্বিন্ সংস্থাপয়েং কুস্তং বর্ঘন্ত! সহ পৃজিহ্ম্। 

হৈমং বা রাজতং বাপি মৃদ্নপ্ং বা দুঢং নবম.। সর্বববীজ্োৌধধীঘুক্তং হুতর্ণরজতান্থি তম,। 

, রত্বগ্ং সুসম্পূ্ং বন্্পৃতেন বারিণ।। প্রশস্তপল্পবোপেতং শবে তচদ্দনচ্চি এম, এ 

পুষপৈঃ মানি হং কত্ব। গন্ধপুশ্ৈ্বিধৃপিতম.! আহতেন তু শুক্র বন্তযুগেন থে 
ষস্থানে ততো মন্ত্রী কল, স্থাপা পুজয়েং। তশ্মিংতৃর্ম,ধং দেবং €জেশং কি 

গন্ধপুটপৈ পচ ধৃটাশ্চ নৈবেৈ £ সমনোহরঃ। ততে। মগুলবাহে তু প্রার্চযাং বা প্রাজ্ভুখঃ ্বিতঃ। 

আচার্ধ্যে। গৃহ সন্তারান্ গ্রহানীংন্তয়েং স্থরান্। ঘট 'স্তিলৈধবৈশস্ী ব্রহ্ধাদীংস্তপয়েত্ত তঃ। 

প্রজেখং তর্পয়েদ্িঘ্বানাহুতীনাং শতেন চ। ইতরা ন্দশভির্দেবানাছতিভিঃ প্রতপয়েৎ॥ 

দদ্যাং পূর্ণাতিং পণ্চাদবৌযড়ন্তেন মন্ত্রবিং ॥ ৭৩। 

ততঃ প্রণম্য বিজ্ঞাপ্য কৃ বৈ স্বন্তিবানম্ 17. গুহা কর্করীং সমাঙ-মগুলস্ধ ্রক্ষিণম্॥ 

প্রসিত্ধী॥ ৭২৪ স্থাপা স্থাপিত্বা। _কলনগ্কাপনং চেদং বিশেষবলিদানাৎ পূর্বে তি 

কেধাকিন্ন তং। তথ! হোমশ্চ তদানীমেবেঠি মহগ্তপুরাণসন্মতং লিখিতমেব ॥ ৭৩ ॥ 

যথ। স্তাথ। আ্াময়েং। সঞ্টবীঞ্জানি যবগো ধুমধান্ততিলকঞ্চ-স্টামা কনীবারাতমকসগ ধান 
তদন্তরমাণার্য্যা যন্রমা:না! বা উদঘুখঃ শ্কৌ। হবর্ণকদ্দালেন প্রারত্য যোগ্য 

রনষস্থানে বাহদেব, লক্ষী ও হবধাকেশাদি নবরুাহের পু করিয় গম, অর্ধা, কুহরী 
ও নৈবের্য দ্বার। বাস্ত্:নবের চতুর্বাহের পৃজ। ক'রতে হয়। ভদনস্তর তথায় স্ূপংতী 

দিব্যালঙ্কারে অলঙ্কতা, প্রম্লাক্ূপিণী, সহান্যবদন।, গ্রসন্নচি 1) দর্ববলোকধারিণী, পৃথ্থীদে বার 

ধ্যান, পূজ।, প্রণাম ও বিজ্ঞাপন পূর্বক তন্ময় হইয়া চিন্তা করিবে। তৎপরে স্বীয় নামমন্্ে 

সর্বদেখময় পরবদ্ধের চিন্তন পূর্বক ণাস্তপুরুষের ধ্যান করিবে। পরে স্ধী ব্যক্তি ব্র্স্থানে 

অক্ষত দ্বার আধার স্থাপন করত তহুপরি বর্ধনী সমম্বিত হৈম বা রাঁজত বা নব দৃঢ় মৃ্ময় কু 

স্থাপন করিবে । এর কুস্ত বন্ত্রপৃত-জরপূর্ণ, সর্ববীজ ও সর্ববৌষধি সংযুক্ত, স্বর্ণরৌপাসমদ্িত, 

রত্বগ্, প্রশস্তপল্লববিশিষ্ট, শ্বেতচম্দনে অন্থলিখ, কুহুমবিভূষিত, গন্ধপুষ্পে ধুপিত ও নব 

শুরুবসনত্বয়ে পরিবেষ্টিত হইবে। ৭২ তংপরে মন্ত্রী ব্যক্তি ব্রদ্ধস্থানে কুস্ত স্থাপন পূর্বক 

তাহাতে মন্্মূর্তি চতুগানন প্রজাপতিকে গন্ধ, পুষ্প, ধুপ ও মনোরম নৈব্দেয দ্বার! 

অর্চন। করিবেন। তানস্বর আচার্য মণ্ডলের বাহিরে বা পূর্বদিকে পূর্বাশ্ব 

হইয়া পৃঙ্জার যাবতীয় উপকরণ লগয়। দ্বত, তিল ও বধ খারা গ্রহাদি দেব 

গ্ণকে, বন্াদি সুরবর্গকে ও গ্রজাপতিকে শত্নংখ্য আহতি দিয়া অন্ঠান্ত দেংগণের 

উদ্দেশে দ্শখা হোম করত তাহাদিগের গ্রীতিবিধান করিবেন। তদনস্তর মন্্রবিৎ স্াচার্ধ্য 

* - বৌধড় মন্ত্রে পূর্ণাুতি দিবেন ।৭১। তৎপরে প্রণতি, বিজ্ঞাপন ও স্বত্তিবাচন পূর্বক 



১৩১২ শ্রশ্ীহরিভভিবিলানঃ।. [ ২শ বিলাসঃ। 

কত্রমার্গেণ দিব্যেন তোয়পারাং তু ভ্রাগয়েং। পূর্ববন্বেন মার্গেণ দপ্তবীজনি ভ্রাময়েং ॥ 
সথশোভনং শুভং স্থানং তথা খাতম্ত কারয়েৎ ॥ ৭৪ ॥ 

ততো গর্দং খনেন্মধ্যে হস্তমাত্র প্রমাণ ঃ। চতুরস্কুলমাত্রং তদধঃ খন্যাৎ হুসংমিতম্ ॥ 
গোময়েনোপলিপ্য।থ চন্দনেন বিভষয়েং। মধো দত্ব। তু পুষ্পাণি শুক্লান্তক্ষ তমেব চ ॥ 

আচার্ধ্যঃ প্রাতুখো ভূতা ধ্যায়েদ্দেবং চতুভূজম্। *৫॥ 
ঘে। ষেণ বর্ঘঘোৌষরবেণ বা। অর্থ/ং দদ্যাৎ সুরশ্রেষ্ঠ কুণ্ততোয়েন মন্ত্রবিং ॥ ৭৬॥ 

২ তাবতচ্ছ,ন্রং পূরয়েজ্জলৈঃ | সর্বরত্বদমাকীর্সৈর্িমলৈঃ ন সথগন্ধিভিঃ ॥ ৭৭ ॥ 
নি পুপাণি প্রক্ষিপেদো মি স্মরন্। তদ্র্ঠিপগপীক্ষেত বেদাদ্যেনাক্ষতং কিপেখ ॥ 

শুভং স্যাদক্ষিণাবর্ডেহস্তভং |. পে ৭৮ ॥ 

বীজৈঃ শালিষবাদীনাং তং গর্ভ পূরষেদ্বুধঃ | ক্ষেত্রজাছিঃ পবিজ্যযতিসৃত্তিগর্দং প্রপূরয়েৎ ॥ 
এবং নিষ্পাচ্য বিশিনাচার্থদানং স্থুরে!তম। সুবর্ণং গাৎ বস্ত্রযুগ্মমাচার্ধ্যায় নিবেদয়েহ ॥ 

গ্রমাণং গর্ভ₹ং খনেখ। তন্য মি খ:নং। তন্মদঞ্চ রাজতোত্তোলি কয়া 
পুর্বাদিচতুিক্ষু 'গ্রাদক্ষিণ্যেন, নিক্ষিপে্দিতি “শেষ্টাচঃরতে। জেয়ত ॥ 91 ॥ কুস্ততোয়ে নতি 

্ ্ থাপিতং কুস্তং তৃধ্যমঙ্গলঘো বাঁদিনৈধানীয় তন্য জলেনার্ধ/ং দদ্য।দিতার্থঃ। মন্ত্র 

য়ং। ও নমো বরুণীয়েতি ॥ ৭৬॥ জপৈস্তংকুস্তস্থৈরেব ॥ ৭৭ ॥ তন্মিন্ শ্বত্রে 
| রীক্ষেতেতি তদাহ শুভমিতি॥ ৭৮॥ নচ কেবলং বীঙ্গৈরেব, কি£ ম্বৃত্তিকাভি 

জলপাত্র) লইয়] সম্যক্ বিধানে মণ্ডল প্রদক্ষিণ করিতে কাঁরতে দিব্য সুত্রমার্গ 
ী রাত্রামিত করিবেন। পরে পূর্িংং দেই পথে সপ্তবীজ (যব, গে ধুম, ধাঞ্ঠ, 
তিল, বঙ্গ, শ্বামাক৭ও 'নীবার)) ভ্রামিত করত খাতার্থ শোভন শুভ স্থান নিরূপণ করি- 

বেন। ৭৪। ত্দন্্র ম্ধ্যস্থলে এক হস্ত পরিমিত ঞকট খান, থনন করিয়। উহার নিয়ে 

মনোহর চতুরঙ্কুল গর্ভ খনন করিদেন। অনস্ভর আচার্য উহা! গোময়োপলিপ্ত ও চন্দন- 

ভূষিত করিয়। শ্বেতপু্প ও অক্ষত নিক্ষেপ পূর্বক পূর্ববান্তে বনিয়। চতুসুর্জ দেবের ধ্যান 

করিবেন। ৭৫। হে দ্েেবসতম! মন্ত্রী বাক্তি তংপরে শুভ তূরধ্যব্বনি বা বেদধ্বনি সহকারে 
কুস্তজল দ্বারা অর্ধ্য প্রদান করিবেন ৭৬। কর্করী লইয়! সর্ব্বরত্বগর্ড, :স্বন্ু, স্থগন্ধপূর্ণ 

কুস্ভজল দ্বার! এ গর্ব..পরিপূর্ণ করিতে হয়। ৭৭1 প্রশব উচ্চারণ করিয়! এ গর্রের জলে 

শ্বেত পুষ্প নিক্ষেপ ক'রবে। তংকালে উহার বর্ণ পরীক্ষা করিতে হয়। পরাক্ষাকালে 

প্রথবোচ্চারণ পূর্বক উহাঠে অক্ষত ফেলর। দিবে। দক্ষিণাপর্তে শুভ এবং বামাবর্তে 
অশুভ বুঝবে। ৭৮॥ তংপরে শালি ও যবারির বীর দ্বারা গর্ভ পূর্ণ করিয়া 
ক্ষেতোখ মৃত্িক1 দ্বার। বিশেষ প্রকারে পূর্ন করা সুধী ব/ক্তির কর্ব্য। হে স্থরসত্বম! এই 

প্রকারে অর্ধ্য দিয়। আচার্ষ্যকে স্বর্ণ, ধেছু ও বসনদ্বয় প্রদান করিতে হয়। পরে দৈবজ) 

শিল্পী, ও শক্ত]ছসারে বৈষণববর্গের পুজা করিয়া ব্রাঙ্ষণভোজন ও নৃত্গীতার্দি করাই. 
বেন। ৭৯। জআনস্তর যতদুর পর্যন্ত খনন করিলে জল দৃষ্ট হয়, ততদুগ খাত করিবে। 

চি 



₹*শ বিরাসঃ।] স্রী্ীহরিভক্তিবিলাসঃ | ১৩১৩ 

কালজস্থপতী পুজ্যে। বৈষ্ণবান্ শক্তিতোহচ্চয়েৎ। 
হ্বাঙ্গণান্ ভোজয়িত্ব চ গেয়নৃত্যা্দি কারয়েং ॥ ৭৯ ॥ 

ততগ্তং খাতয়েদবত্বাং জলান্তং ষাবদেব তু । পুরুষাধঃম্থিতং শলাং ন গৃহে দোষদং ভবে ॥ 

প্রাসাদে দোষদং শলাং ভবেদঘাবজ্জলাস্তিকম্। 
তম্মাৎ গ্রাসাদিকী ভূমিঃ শোধ্য। যাবজ্জলাস্তিকম্ ॥ 

শিশ্ান্তং কর্করান্তং বা যাবদ্ধা ভূঃ কুমারিকা। আকোটা তাং সমীকৃতা ততো যাগধু 
কিঞ্চ- পুরয়েং খাতকং যত পাদং পাদং ষথাক্রমম্ ॥ ৮০ ॥ 

অষ্টাঙ্থলং মৃত্তিকয়া শ্বস্তিকং না. সিক্ত সিক্ত তু তোয়েন কলসৈঃ 
অ:কোটনং ততঃ কুর্যযাৎ মুদগ্নরৈব্রদ্ববৃক্ষজৈ: ৷ পাদোনং পূরয়েৎ খাতং স্থলমঞ্জেব কারয়েৎ। 

দেশিকঃ পঞ্চগব্যেন তাং ভূমিং প্রোক্ষয়েদ্বুধঃ | 

নুবর্ণব্রীহিগর্তেণ চুতপল্পবশোভিনা । ভীর্থতোয়নুপূর্ণেন হ্ব্ণতানরময়েণ বা ॥ 
সেচঘেদভিজপ্তেন বারিণা কলসেন সা | নু শুদ্ধা ভবেন্ত, পু বযুক্তাপি যা ভবেং ॥ 

মানতে | 
_ আদাবেব সমাসেন শিলালক্ষণমুত্তমম্। রা প্রোচাতে তে তদনস্তরমূ.. 

শ্চেত্যাহ হ ক্ষেত্রজাভিরিষ্তি।৭৯। আকোটা [টা দৃমুদগারাদিপ্রহারৈ: ু ট্টনং কৃত্বা। ব 

বিজ্ঞাপ্যঃ ॥ ₹* | স্বস্তিকং সম্যগ্যথা স্ত।ৎ। যদ স্বস্তিকমগ্ডুলাকারেণ টষ্ানুলক্ ূ 
ইষ্টকাভিঃ আদিশবাচ্ছিণা কর্করাদিভিন্চ তৎ খাতং পূরয়েৎ॥ . 

পুরুষদেহের প পরিমাণে খনন করিলে তাহার অধোভাগে শলা? ্বাকিরে গুহের 

যে পরিমাণে খনন করিলে দৃই হয়, ততস্থানের মধ্যে শলা থাকিলৈই প্রাসাদে দোষাবহ। 
সুতরাং প্রানাদ-সমবদ্ধিনী ভুিজলদমীপ পধ্যস্তই শোধন করা কর্তব্য । অথব! শিলা পর্যন্ত 

বা কর্কর পথ্যস্ত খনন করিবে? অর্থাৎ যে ভূমি খনন করিতে করিতে জল দৃষ্ট না হইয়া 

শিলা বা! কর্কর দেখা যায়, তাহা! পূর্ববোক্তর্ূপ পুরুষদেহপ্রমাণে শিলাস্ত বা কর্কর পর্ধাস্তই 

খনন করিবে ) সেই ভূমিকে কুমারিকা বল। যায়। খননের পর মুদগরাদিপ্রহার ছারা কুট্টন 

পূর্বক ভুমিকে সমতল করিয়! তংপরে তথায় যাগ আরম্ভ করিবে। আরও লিখিত আছে, 

'সযত্বে ক্রমে ক্রমে পাদ পাদ করিয়। খাত পরিপূর্ণ করতে হয়।৮*। দ্বন্তিকমগলাকারে 

অষ্টা্টান্ুলক্রমে মৃত্তিকা, ইষ্টক, শিলা ও বর্করা প্রভৃতি দ্বারা খাত পূর্ণ করিতে হয় এবং 

সকাঞ্চন কুস্ততোয়ে পুনঃ পুনঃ সেচন পূর্বক পলাশকাষ্টনির্মিত মুদগর দ্বারা আঘাত পূর্বক 

কুট্টন করিবে । একপাদ উন র্লাখিস্া খাতটা পূর্ণ করত সমতল করিতে হইবে। পরে বিজ্ঞ 

আচার্ধ্য পঞ্চগব্য দ্বারা সেই ভূমিকে প্রোক্ষণ করিবেন। অনস্তর স্বর্ণগর্ড, শন্যগর্ড, জাঘ্র- 

পন্ভবে শোভিত, তীর্ঘোদকপূরিত, দ্বর্ণ বা তাময় কুস্ত হইতে মঙ্্পূত জল লইয়! তদ্দারা 

সেচন করিবেন। এইক্প করিলে দৌষযুক্ত ভূমিও বিশুদ্ধ হয়। 

অন্তর শিলালক্ষণ-_মৎস্যপুরাণে লিখিত আছে, প্রথমতঃ সংক্ষেপে অত্যৃতদ শিলালক্ষণ 

১৬৫. 



রর 

১৩১৪ শভ্রীহরিভক্তিবিলাসঃ। ২*শ বিলাসঃ। 

শিল বাথেষ্টক বাপি চতশ্রে। লক্ষণাম্থিতাঃ। প্রাসাদাদৌ বিধানেন ন্তস্তব্যাঃ সুমনোহরাঃ ॥ 
চতুরআঃ সমাঃ কৃত্বা সমস্তাদথবেষ্টকাঃ। শিলারূপাঃ স্মৃত1 বি্যা নন্দাগ্যাশ্টেষ্টকান্িত। 
সংপূর্ণ। সথলাঃ দিপ্ধাঃ সযম। লক্ষণান্থিতাঃ। কুশদুর্বাক্কিত| ধন্তাঃ সধবজগ্ছত্রচামরাঃ। 

সাঞ্কুখান্তোরণোপেতাঃ কৃর্মমংস্যফলান্বিতাঃ। দর্পণহস্তিবস্রাস্বাঃ প্রশস্তদ্রব্যলাঞিতাঃ। 

শস্তপক্ষিযা্কাণচ বুষাঙ্কাঃ সর্বদা হিত।ঃ| স্বস্তিক1 বেদিকাঃ শুরু! নন্দ্যাবর্তকলাঞ্িতা: | 

্াঙ্কা ন শস্তাঃ পন্দিণত্তথা। দিতাঢা দিথিহীনাশ্চ দীর্ঘহুস্বা: ক্ষতান্ধিতাঃ। 

1 ভগ্নাঃ সংত্যাজ্যা লক্ষণচ্যুতা; | প্রশুগ্তপ্রাণিরূপাঙ্কাঃ প্রশস্তত্র ব/লাঞ্চিতাঃ | 

যথোক্তগক্ষণোপেতাঃ শিলা নিত. ॥৮২॥ 
অথ ইষ্টকালক্ষণম. | 

তত্রৈব।-. 

ইষ্টকানাং, দমাসেন লক্ষণ শু দান্রতম্ । একবর্ণাঃ সথপক্কাণ্চ প্রমাণা মনোরমাঃ। 

নধ্বজেতি ধবজাদি চিহ্সহিভা ইত্যর্থ; ।.”*ক্প্রেংপি জে | তথা পক্ষিণ ইতি দুষ্ট 

চন শ্ত। ইত্যর্থঃ ॥ ৮১৮২ ॥ 

শ্চিরস্তন্যঃ | হীনা উক্তলক্ষণরহিত| অতিনবাঃ ॥ ৮ ॥ ৮৩। শ্রীহয়শীর্যদেবেন শিলা লক্ষণং 

টশিলান্তাসবিধিও কর্তন করিব। 1৮১। প্রথমত; সথলক্ষণবি শিষ্ট চারিটা 

বা চারিখানি ইষ্টক বিধানে প্রাসাঁদে ( দেবানয়াদিতে ) বিস্তাস করিতে হয়। 
কে চত্ুুরত্র ও সমতল করিয়। চারিদিকে স্থাপন করিবে । শিলাই বিদ্যা এবং 

নন্দা্ি নাঞ্ষে পরিকীর্তিত হয়। শিলা! যদি সম্পূর্ণ ঞঞ়আভগ্ন বা পরিমাণহীন ), 

শোভনতলবিশিষ্ট, লিখ, দিব্য-লক্ষণবিশিষ্ট, কুশদূর্বধানি চিহযুক্ত হইলেই ধন্ত (প্রশস্ত ) 
জাঁনিবে। যে শিলা ধ্বজ ছত্র ও চামরচিহে চিহ্নিত ; অঙ্কুশ ও তোরণচিন্নবিশিষ্ট) কৃর্ম, 

মংস্ত বা ফলচিহযুক্ত ; দর্পণ, হস্তী বা বজ্রচিন্ধে অঙ্কিত? প্রশন্তপ্রবোর চিহ্নযুক্ত, প্রশস্ত 
পক্ষী বা মগগচিহ্নে অঙ্কিত ও বৃষচিহ্নবিশিষ্ট, সেই শিল। নিরস্তর হিতকরী। যে শিলায় 
স্বস্তিক, বেদী, নন্দ্যাবর্ত ব! শুরু চিহ্ন বিরাজিত আছে, আর যাহ। পদ্মার্দিচিহনে চিহ্নিত, তাদৃশী 

শিল। সর্বার্থসিদ্ধি প্রধান করে । খিলাঁয় গোপদচিহ বা অশ্বপদচিহ বিদ্যমান থাকিলে উহা! - 

ধন্য ও স্থখ!বহ হয়। মাংসাশিপণ্ড-পণাক্কিত হইলে অথব! পক্ষীর পদচিন্ব বিদ্যমান থাকিলে 

সেই শিলা প্রশস্ত নহে। যে শিলা দিজ্ম্ঢ় (যাহার চারিদিক সমান নহে ), দিিহীন (নানারপে 

বক্র.) অতিদীর্ঘ বা অতিহন্ব, ক্ষত, বিবর্ণ, ন্ফ,টিত, ভগ্ন ও হুলক্ষপবঙ্ডিত, তাহা পরিভ্যাজা। 

্রশড্লীবের চিন, প্রশত্ত ভরব্যের চি ঝা বখাবিধিত লক্ষণ বিদ্যমান থাকিলেই সেই শিলা 
সতত হিতসাধন করে ।৮২। 

অনন্তর ইষ্টকাঁক্ষণ।--উক্ত পুরাণেই লিখিত আছে, অধুনা সংক্ষেপে ইষ্টকলক্ষণ শ্রবণ 
কর। নন্দার্দি নামক ইষ্টক একবর্ণ, স্ুপক্ক, বিছিত-প্রমাপবিশিষ্ট, মনোরম, চতুষ্ষোগ ও . ৪ 

ণোপেতাঃ শিলাঃ সর্ববার্থনিদ্ধিদাঃ। তথা গোবাজিপাদাক্কাঃ শিল। ধন্তাঃ সুখ।বহাঃ | 
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নন্যাদ্য।ন্চেষ্টকাঃ কার্ধাশ্চতুরআ্াঃ সমন্মিতাঃ। অস্থাঙ্গারান্িতা নেষ্টাঃ কষ্ণবর্ণাঃ নণর্করাঃ | 
মন্দপক| বিপকা*্চ বনুদিন্যাণ্চ বর্ষিতাঃ | ভগ্রীন্চ বিমূম! হীন। বঙ্জনায়াঃ প্রধন্: ॥ 

হয়শীর্ষপঞ্চরাত্রে ।__ 

ইষ্টকানাং গ্রমাণঞ্চ লক্ষণং সাম্প্রতং শৃণু। হতল! লক্ষণোপেত। দ্বাদশাগুললন্মি তাঃ | 
্থবিস্তারবিভাগেন নৈপুণ্যেন চ সশ্মিতাঃ। স্থপকাঃ সু গ্রমাণাশ্চ একব! মনোহ্রাঃ ॥ 

বিমল! ইঞ্টকাঃ কার্য্যানত্রত্রাঃ হুসন্মি তাঃ। ছিন্নকরণাশচাপ্রশস্তাঃ পাণিপাদবিবর্ধি 
সশর্করাঃ কৃষ্ণবর্ণ! অস্থাঙ্গ।রচিতাশ্চ যাঃ। বিবর্ণ মন্দগন্ধাশ্ যাঃ পীনপিগ্িকা 

হীনাশ্চ এ. বিবঞ্জিতাঃ ॥ ৮৪ ॥ 

দিন্যাসব্যবন্থা!। 

মাতন্তে।-- 

শিল্পান্তাসত্ত কর্বব্যঃ প্রাসাদে তু শিলাময়ে। ইষ্কানাং তু বিষ্তাঃ প্রাসাদে ঠে্কাময়ে | 
শৈলজে শৈলজ: পীঠ এষ্টিকে চৈ্কঃ শ্বতঃ। শিশু! শ্মনাপাদিকো ও ভদ্রে মুলপাদে বিধীয়তে ॥ / 

স্্য ৪ ও. ৯ লি ৯৪ ঠা পপ” সস আপ পপ 

্রীমতিগ্রাহূর্াবগ্রসঙ্গ জে পুর্ববমেবো কমগ্িস্ক্ীইটকালক্ষণমাতমূাতে হষ্টকা, ধানামিতি সান 

চতুভি2। পাণিপাদৈঃ উপধ্যধে।ভাগৈর্ববিবজ্জিতাঃ ॥ ৮৪ ॥ ক 
মৎস্াপুরাণান্ুক্তমপি শিলাদিন্তাসে শিলাধিবাসনাদিকং শ্রীহয়শীর্ষপঞ্চর 

কক্ধেতি দ্বাভাং। নন্ধু শিলাধিবাসনাদিবিধিঃ কীদৃশ ইত্যপেক্ষায়াং লিখ 
ন্ক্টমিতি একব্ৈৰ ব/ক্ং, তত্র বর্তমানত্বাদত্র ন লিখিত ইতি ভাব |& 
শিলাধিবাসনপটলে।__নবৈব পরিগৃহীয়াতাম কুস্তান্ সুশোভনান। অ 
ও ও মণ্ডপং কৃত তথ্ৎ প্রাচ্যাং চ হন্ত&:4 কুভানামেইক 

ততঃ স্পনমাচরে্। প্নেণ নর্ববৌধধিজলেন চ। গন্ধতোয়েন চ তথা কুতৈস্তোয়- 
হুপুরিতৈঃ। হিরণ্যত্রী হিসংযুকৈর্ন্ধচন্দনচচ্চিতৈ: | আপে! হি ্টেতি তিস্যভিঃ শঙ্নে দবেবীতি 
চাঁপাথ। তরৎ সমন্দীতি তথ। পাঁবমানীভিরেব চ। উদ্ুত্বম বরুণেতি ইমন্মেতি তথৈব চ। 

বরুণন্তেতি মন্ত্রণে হংসঃ শুচিষদিতাপি। ন্বকেন তথা কুড়ে: স্নাপয়েদিষ্টকাং তথ! । 

নুসন্মিত হইবে। যাহা অস্থি বা অঙ্গারুক্ত, কৃষ্ণবর্ণ, ঝালুকা পূর্ণ, মন্দপক (আমা) বিপরীতপক 

(ঝাম!), পুরাতন, ভগ্ন, বিষম ও হীন (সুলক্ষণবর্জিত বা অত্যন্ত নৃতন), তাদৃশ ইঞ্টক 

সবত্বে পরিত্যাগ করিবে। হম়শী্ষপঞ্চরাত্রে লিখিত আছে, অধুনা ইষ্টকের লক্ষণ ও রা 
অবধান কর। সুতল, লক্ষণান্থিত, দ্বাদশান্গুলপ্রমাণ, স্থবিস্তৃত, সুকৌশলে গঠিত, স্থপক, 
প্রমাণ, একবর্ণ, মনোরমদৃষ্ঠ, নির্দল, সম্যক্ নিশ্িত ও চতুফোণ করিয়। ইষ্টক প্রস্তত 
করিতে হয়। যে ইষ্টক ছিপ্নকর্ণ, অপ্রশত্ত,। উপরিভাগে বা অধোভাগে বিবর্জিত, 

বালুকাপূর্ণ, অস্থি ও অঙ্গারবিশিষ্ট, বিবর্ণ, ্ধ গীনপিগ্ডিকাধুক্ত, বিষম,..ভগ্ন ও জীর্ণ 
তাদৃশ ইষ্টক পরিত্যাজ্য । ৮৩-৮৪। 

অতঃপর শিলাদিন্তাসব্যবস্থা ।--মতস্তপুরাণে লিখিত মাছে, হে কল্যাণি! শিলানির্শিত 
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হয়শর্ষে।-_. 

কর্তব্যশ্ে্টকান্তানঃ প্রাসাদে চেষ্টকাময়ে। 
শৈলে শিলানাং বিস্ঠাণঃ কার্করে কর্করং স্তনে ॥ ইতি॥, 

রুত্বা। শিলাদিস্ত।সঞ্চ প্রাক্ শিলা হ্যধিবাননম্।.. ইষ্টকানাং প্রতিশঞ্চ গর্ভাধানঞ্চ কারয়েং | 

গুরবে দক্ষিণাং দত! পীঠবন্ধ& সাধয়েং। স্ব শীহয়ণীফৈব প্রো কুত্ত শুথিধিয স্কটমূ॥ ৮৫ ॥ 
সপ পা পপপী সপ পি ০ পাত শপ শ্ * ০ পাপা শ্মপ আন জ ০০ ০ পাপা পপ ৮ 

ন্ ুকতং কুস্তা-স্তান্ ক্বাগয়েছুধঃ। তভোঃমুলেপনং কাধ্যং চন্দনেন সুগন্ধিনা! | - 
কুর্ধযাদ্বানোভি: কুহমৈ ত:। শযারাং তু প্রকষ্টায়।ং মগ্পে স্থাপ্য পৃজয়েং । 

নিব গন: পুত্পে নোংবৈ: | ছাট. তেষাং ত্বাক্িবেদয়েৎ | 
এবং কৃত্বা ততঃ সম্যগিষ্টকাহোমমাচরেং। তশ্রিি্ইতপে লিখ্য বৈষ্ণবং মগুলং শুভং। 

বিষ্মভ্য্চয়েত্তত্র কুণ্ডেইগ্রিং জুন্যান্ততঃ | বৈষ্ণবাগ্িং জলিত্বাদৌ যথাবিধি সমাহিতঃ। 
কুরধযাচ্চ সমিদাধানং ছাদশাক্ষরবিদ্যয়া। আবঘারাজ্যঞ্ঘভাগৌ তু প্রণবেনৈব কারয়েৎ। 
অষ্টাক্ষরৈস্ততে। ব্যন্তৈঃ কুর্্যানষ্টাসথ ঠীঃ ক্রমাৎ। আঞ্জং ব॥ান্ৃতিভিন্ত্ব। লোকেশানাং ক্রমেণ 

তু। অগ্নয়ে চৈব মোমায় গ্রহেভ্য ইতি বৃ? গজ ওমায়েতি হুত্ব' ব্যান্ৃতীজুিয়াত্ততঃ। 
তাভ্ত্বা দদ্যাং পূর্ণাছুঠিং ততঃ | ছাদশাক্ষরমন্ত্রেণ বেদাদ্যৈরথবানঘ । কুগ্ডেষু 

জুহুমুঃ সম্বতাংস্তিলান। অথ পাঁতালযাগপটলে চ।-কুস্তন্ঠাসং ততঃ 

মবচ। দেশিকঃ প্রান্ম,খে। ভৃত্বা সর্বধালঙ্কারভূষিতঃ। বিলিপ্য গোমক্লৈভূমিং 
[ব। অষ্টদিক্ষ ষথান্তারং মধ্যে চৈকং তথা ন্যসেৎ। পঞ্চরত্বসমাধুক্তান্মঙগ- 

পারদেন সমাযুক্তান্ কৃত্ব! বস্ত্রেদ ভূষিতান্। শহ্খং চৈব মহাপদ্মং মকরং 

চদ্তথা। মৃত তথা নং নীলং শত পন্ধিনীং | দেবতা: কৃভে হুসনীম। 
যথাক্রমং। এবং বিন্যন্য কলসান্ পুননৈ'ত!ন্ প্রচালয়ে ছাট বিশ্বস্ত ইই্কাহৌ 

যথাক্রমৎ। এশানে চ তথা কোণে ইষ্টকাং €থমাং ন'সেৎ। প্রদক্ষিপক্রমেণৈব ইট্টকান্য|স 

ইব্যতে। শক্তয়ে! বিম্লাদ্যাস্ত ইষ্টাকানাং তু দেবতাঃ। ন্যাসনীয়া ষথান্যায়ং মধ্যে ন্যান্তান্ততো 

গ্রহাঃ। অব্যঙ্গে চাক্ষতে পূর্ণে মুনেরঙ্গিরসঃ হুতে। ইষ্টকে ত্বং প্রযক্টেষ্টং প্রতিষ্ঠাং কারয়ামাহং। 

মন্ত্রেণোনেন বিনম্ত ইষ্টকাং দেশিকোঞমঃ| গর্ভাধানং ততঃ কুর্্যান্মধ্যস্থানে সমাহিত 

ইত্যাদ্দি। অত্র কেযারঞ্চিছ্িষ্টানাং মতমেবং | _প্রাসাদস্ত চতুর্ধ, কোণেষু চতুরে। গর্ান্ বিধায় 

এঞ্রোতিগর্তোপরি বেদীং নিশ্মায় তছুপরি শুরুতওুলান্ নিক্ষিপ্য তছুপধ্যাগ্নেয়াদিকোণেষু প্রশস্তাঃ 

| শিল! ইঞ্টক!বা বিধায় প্রতিবেদিগন্িধৌ সুলক্ষণং পঞ্চপল্লবাদিযুত্তঃ নির্শলজলপুরিতং। 

কলসং সংস্থাপ্যাগ্রেয়াদিযু স্বষ্ববেছ্যপরি নন্দাদ্য।ঃ স্থাপরেং। তহঃ প্রশন্তেন কেনাপি বারিণ। 

প্রত্যেকং প্রণবেন সংন।প্য অস্ত্রায় ফড়িতি পুনরপি স্নাপয়েৎ। বস্ত্রেখ তোরমপনয়েচ্চ। এবং 

প্রাসাদে শিগান্তান। ইষ্টকনির্শিত প্রানাদে ইইকন্তান এবং শৈলময় প্রানাদদে শৈলজ ও ইষ্টকময় 

প্রীসাে ইষ্টকমন্ন গীঠ স্তাস করিতে হয়। মূলপাদে শিলান্াসাঁদি বিধান কর! কর্তব্য। হয়শীর্- 

পঞ্চরাকে লিখিত আছে, ইষ্টকনিশ্দিত প্রাসাদে ইক, শৈলে শিলা কর্করময়ে ( ক্ষ্রপাধাণমনত 



২৪শ বিলাদঃ। ] স্রীশ্রীহরিভক্তিবিলাসঃ | ১৩১৭ 

অথ গীঠবদ্ধনস.। 
হয়শীর্ষে।-_ | 
পীঠবন্ধং ততঃ কুরধ্যান্মহা প্রাসাদয়ানতঃ। পীঠোত্বমং চোচ্ছয়েণ প্রাপাদস্োর্ধমানতঃ ॥ 
পাদহীনং মধ্যমং স্যাৎ কন্সধর্ধধান তঃ। উত্তমং বাস্থাদেবস্থ কুর্যযাৎ গীঠং বিচক্ষণ: ॥ ৮৬ ॥ 

শাসিত 

চতত্যণ/মপি প্রত্যেকং স্নপনং বিধায় ও' নন্দায়ৈ নম ইতি গন্ধপুষ্প।দিভিরুপচাৈং প্রত্যেক- 
 মর্চয়েখ। তত” বক্ষ্যমাণমন্ত্ের্রবিজ্ঞাপা গীতবাছবেদনির্ধেবৈঃ স্বন্থদিক, বতারথে এঞমখুম- 

শিলাবতারণে প্রণস্তশকুনা দকমপি নিরূপশীয়ং | শিশাস্ত গ্রাগুস্তরপ্লবা ন্যস্তবা1:5 

পশ্চিমপ্লবাঃ। অথোদকান্তরেণাস্থ্ায় পিতা মন্ত্বারিণ| ্লাপয়েং। তবে 
হেমাভাং সুভৃষিতাং ন্মিতানন!ং সং উঠ ওঁ ভগ্বতি ননদ ইহাগচ্ছ ইহ তিষ্টেত্যা- 

বাহ বৈদিকৈরপি মন্টৈঃ প্রতিষ্ঠাপ্য পূর্বদিকৃন্বকুত্তোদকেন মন্ত্রে স্াপয়িত্বা অবশিষ্ট-কুত্তোদ- 

কেন & নন্দামৈ নম ইতি স্নাপয়েং। ততে। বস্ত্রণ ভোয়মপনীয় বন্গন্ধাদিভিরূপচারৈঃ প্রত্যেক 

মষ্চয়েৎ। ততো! ধূপরিতবা পুনর গাঙ্চা লামানাযুন্রাং বন্ধা দধিমাংসাদিনৈবেদ্যং.নিবেগ্য ও নন্দায়ে 
নমঃ, ও ননদ তং নন্দসে পুংসাং রক্ষ মাং সথাপযুহং ংিঅস্মিন্সতিষ নংস্্া যাবদাচন্্রতার কং। 

আযুঃ কামং প্রিয়ং নন্দে দদাসি সর্বদ] নৃণাং। আন্মন্ রক্ষ| তা কার্ধ্যা প্রাসাদে জ 

ইতি মন্ত্রেণ নন্দাং স্থাপয়িত্ব! পুর্ববছুপ্চারৈর্ভদ্রামভ্যচ্চা ও ভদ্রায়ৈ নমঃ, ও 

ভত্রং পুংসাং কুরু হিতীবহং । আযুক্ধাম গ্রদ। দেবি শ্রপ্রদ্। সর্বদ। ভব | ততো! জ' 

জয়ায়ৈ নম:) ও" জয়ে ৎং সর্ববদ1 ভরে সন্তিষ্ঠ স্থাপিত| ময়| নিত্যং জয়ং জয়ে 

জয়দা ভব। তশ; পূর্ণাং প্রতি, ও" পূর্ণ বৈ নম:, ও" পূর্ণে ত্বং চ মহাবিদ্যে সর্ব 

সর্বৎ সংপূর্ণমেবাত্র প্রসাদং কুরু সম্পদা। এব" প্রসাদয়েৎ। ততঃ প্রভূ শিলানা 

চালনং ন কর্তব্যং। . দেবগণা: সর্ধ্বে পুজামাদায় পার্থবাংণ হষটকাম প্রণিদ্ধার্থং 

পুনরাগমনায় চেতি পঠিতা ঈি্বিনিতি চোজবাচার্ধ্যো দেবতা বিসর্জঞয়েৎ। ততো! যজমানঃ 

্রান্ম,খোপবিষ্ায় চরধ্যায় দক্ষিণাং গাং বন্্াদিকং চ দগ্ভাৎ। অথ ্বস্তিবাচকান্ দৈবজস্থপতি- 
বৈফবাংশ্চ সংপৃজ্য শক্ত্য। ব্রাঙ্গণান্ ভোজয়েদিতি॥ ৮৫ ॥ 

পীঠবদ্ধে নাম প্রাসাদন্য মৃণাত,ম্যুপরিতনভাগং যাবৎ ॥ ৮৬ ॥ 

প্রাগাদে) কর্কর (কাকর ) গ্তাস করিতে হইবে। প্রথমে শিলাদি স্তাস পূর্বক শিলার অধি- 

বাসন করিতে হয়। ইইকের প্রতিষ্ঠা ও গঞাধান (খাতে ইষ্টকনিক্ষেপ ) করিতে হয়। ত্দ- 

নস্তর গুরুদেবকে দক্ষিণা প্রদান পূর্বক পীঠবন্ধ করিতে হয়। এই বিষয়ের বিধান হয়শীবপঞ্- 

বরাতে ম্পষ্টীকত আছে। ৮৫। * 

অনন্তর পীঠবদ্ধন। হয়শীর্ষপঞ্চরাত্রে লিধিত আছে,তৎপরে পরান পরিমাণ অগ্গ- 

দারে পীঠবন্ধ করিতে হয়। প্রাসাদের উর্দের যেরূপ পরিমাণ, তাহার অর্ধপরিমাণ হইলেই সেই 

পীঠ উত্তম বলিয়া পরিগণিত হয়, পাদহীন হইলে মধ্যম এবং তরর্ধপরিমাণে হইলে কনিষ্ঠ 

জাঁটিবে স্থবীব্যক্তি এইপ্রকারেই প্রহরির উৎকৃষ্ট পীঃ গ্রস্থত করিবেন। ৮৬। 



১৩১৮ শ্রীশীহরিভক্তিবিলাসঃ | | ২*শ বিলাস: 

অথ প্র।সাদাদি-লঙ্গণান। 
মাতন্তে ।-- 

এবং বাস্ববলিং কৃত্ব। ভজেং যোড়শভাগিকম্। তস্য মধ্যে চতুর্ভিস্ব ভাঃগর্গর্ং চ কারয়েং॥ 
ভাগণ্থাদশকং তত্র ভিন্তযর্থং পরিকল্পয়েং। চতুর্ভাগেণ ভিত্বীনামুস্ছায়ঃ স্যাৎ প্রমাণতঃ | 

দ্বিশুণঃ শিখরোস্ছায়ে। ভিত্তাস্ছাঘাৎ প্রধাণতঃ । শিখরাদধিন্ত চার্েন বিধেয়া তু প্রদক্ষিণ।। 

ভুদা জেয়ে! নির্গমন্ত্ তথ। বুধৈঃ। গর্ভন্থরদ্বয়ং ভাগে বিস্তারো৷ মগ্ডপন্ত তু। 
ত্রিভির্ভাগৈর্ভদ্ুক্তঃ স্থশোভন:। পঞ্চভাগেন সংভজ্য গর্ভমানং বিচক্ষণ: । 

তব তু প্রাগ-খরীবং কল্য়েদ্বুধঃ। রি ভাগাদ গ্রতো মৃখমগ্ডপঃ। 
এতং স:মান্তমুন্িষ্টং প্রাসাদ ণম্ ॥ ৮৭ | 

কিঞ্চ।--মেরু-মন্দর-কৈলাপ-কুভভ-সিংহ-মৃগান্তথা | বিমানক্ষন্দ কন্তদ্চ্ছণীবৃক্ষোহথ মৃগাধিপঃ। 

বলভীচ্ছন্দ কস্তত্বঘর্তলঃ সর্ববভদ্রকঃ | গঞজণ্চ নন্দনশচৈব নন্দিবর্ধন এব চ। 
ংসো৷ বৃষ; সুপণশ্চ পল্কোহথ সমুদগকঃ। প্রাপাদ। নামঃ প্রোক্তা! বিভাগং শৃণু 5 দিঙ্গাঃ | 

| শতগৃদসচতৃৎ রো ভূমিকা-যোডশোচ্ছ তঃ ট-বরনারিচিতশিখরো মেরু-প্রাসাদ উচ্যতে ৃ 

& আশ প্রোক্তঃ ৫কলা,স! দশভূমিকঃ। চালনা ॥ 

বং সগ্তভির্নন্দিবর্দন; | বিংশাণ্ডকসমাযুক্তো নন্দনঃ সমুদ্র হত: 

যুক্তো নানারপসমন্বিতঃ ॥ অনেকশিখত্তদবং দ্বং সর্ববতোভদ্র উচতে ॥ 

কং ভজেং যোড়শভাগান্ কুধ্যাদিত্যর্থঃ। তথ! গোজং শ্রীহয়শীর্দেবেন। 
ত্রং ভজেৎ যোড়শধ! পুনরিতি। এবমগ্রে লেখ্/হয়শীর্ষপঞ্চরাবচনাস্থগারেণাগ্রে- 

[থে বোশবরািকষণাধয়্ প্রাসাদ্দোপরিতনভাগবি [শাস্থত: স্থপতিষু প্রসিদ্ধ 

এব। তখেতি প্রদক্ষিণাতুল্যমান ইত্যির্থঃ । দি, ॥৮৭॥ নামতে 

অতঃপর প্রাসাদলক্ষণ ।-_মৎস্যপুরাণে লিখিত আছে,এই প্রকারে বাস্তবলি প্রদান পূর্বক 
( চতুরশ্রীকৃত ) ক্ষেত্রকে যোড়শধা ভাগ করিবে। তন্মধ্যে চতুর্ভাগের ভাগ দ্বারা গর্ভ করিতে 

হয় এবং দ্বা্ষশভাগকে ভিত্তি ও চারিভাগের ভাগে ভিত্তি উন্নত করিবে। ভিত্তির উন্নতি 

যে পরিমাণে হইবে, উপরিভাগ তাহার গুণ করিবে এবং শিথরার্থ যে পরিমিত, তদনুসারে 

প্রদক্ষিণ করিতে হয়। চতুর্দিকে মুহুরি করা স্থ্ধী ব্যক্তির কর্তব্য। গর্ভন্ুত্রের দুইভাগের 
দশ মন্দির বিস্তৃত করিবে এবং তিনভাগে ভদ্রযুক্ত করিয়া! মনোহর আয়ত করিতে হইবে। 

রধ্যস্থলের পরিমাণকে পঞ্চ অংশ করিয়! তাহার একাংশ প্রমাণে পূর্ববগরীব করিবে। গর্ভের 

সমভাগে অগ্রদিকে মগ্ডপের মুখ করিতে হয়। সাম্যতঃ প্রাসাদলক্ষণ বিবৃত হইল | ৮৭। 
আরও লিখিত আছে,হে বিপ্রগণ ! প্রাসাদের নাম বহুবিধ । মেরু, মন্দর, কৈলাস, কুস্ত, সিংহ, 

মুগ, বিমাঁনচ্ছন্দক, শ্রীবৃক্ষ, মৃগাধিপ, বনভীচ্ছন্দক, বর্ুল, সর্ববভদ্রক, গজ, নন্দন, নন্মি- 

বর্ধন, হংস, বুষ, স্থপর্ণ, পল্মক ও সমুদগক । অতঃপর ইহার বিভাগ অবধান কর। যে প্রাসাদ 

পতশৃক্গ, চতৃত্বরবিশিষ্ট, ভূমির যোড়শাংশ উন্নত এবং যাহার অগ্রদেশ নানাবিধ চিত্রবিচিতর। . 



২,শ বিলাসঃ। | শ্্রীহরিভক্তিবিল।সঃ। ১৬১৯ 

চন্ত্রণালা-সমেপেতে। বিজ্ঞেম্ঃ পঃভূমিকঃ বলভীচ্ছন্দ কণ্তদচ্ছু কনালাবর্না্বতঃ | 

বৃষষ্যো ্থায়তস্থলো। বর্ম, লশ্চান্রবঙ্জিতঃ ৷ নিংহঃ পিংহ।কৃতিজ্ঞেয়ে! মৃগে। মুগনমস্তথ| | 

কুস্তঃ কুস্তাকুতিস্তদ্বৎ ভূমি কানবকোন্ছয়ঃ ; *স্কুশীপুটসংস্থানপঞ্চাগ্ডকবিভূষিতঃ । 
যোড়খান্্ঃ লমন্তান্ত, বিগ্রেয়ঃ স নমুদগকঃ। পার্খয়োশ্ ভ্রশালাস্য উচ্ছায়ে। ভূমিকাদ্ঘয়ম্। 

“হংসে! হংসদম।কারেো নাত্িদিঘধো ন চোচ্ছি তঃ। 
_ যোড়শানঃ স বিজ্ঞেখে! বিচত্রশিখরঃ শুভঃ মৃগরাজস্ত বিখ্যা ঃচন্ত্রশালাবিভূষি ঃ 

প্রাগ-গ্রীবেণ বিশালেন হুমিকাস্ত্র ষড় ম্তঃ। অনেকচন্দ্রশীলম্তব গজ প্রাসাদ উচ্য 

পধ্যন্তগৃহর।'জে। ৫ব গঞ্চড়ো নাম  সগ্ুত্মুাচ্ছ যস্তদচচন্্রশালা ত্রয্ান্থিতঃ 

ভূমিকাষড়শীতিস্ত বাহ্তঃ সা 'তথান্যো গরুড়ে তদছুচ্ছয়ে! দশতৃ 

পন্মকঃ যোড়শান্মস্ত ভূ মিদ্বরসমন্িতঃ । পন্মতুণ্যপ্রমাণেন স্রীবৃক্ষক ইতি স্ৃতঃ। 
পঞ্চাওকগ্রিভূমিস্ত গর্ভে হস্তচতুঈয়ম্। বৃষে। ভবতি নায়। যঃ প্রানাদঃ সার্বকামিকঃ | 

সপ্তাষ্টো পঞ্ধ। টৈব প্রাসাদা বে ময়োদিতাঃ। সিন তে সমাজ্ঞেয়া যেচান্তে ততগ্রমাণতঃ 
চন্দ্রশীগৈঃ মমোপেতাঃ সর্বে প্রাগ-গ্রী বসুংযুত।ঃ টি হা ঈবচব শৈল! বা স্থাঃ সতোরণাঃ। 

মেরুঃ পঞ্চাশঘত্তঃ স্যাও মন্দার: পঞ্চহীনকঃ চত্বারিং শত, _কৈলাসশ্চতুত্মিংশিম | 

লক্ষণতো ম মান ্স্চ বিংশতি প্রাস ্রাসাদানাহ নাহ মের্ষিত্যাদিনা শুভলক্ষণ ইত্যন্তেন। বা 

ভাহার নাম মেকু। ভূমির দ্বাদশভাগ উচ্চ হইলে মন্দর, দশভাগ উচ্চ হইলে 

শিখর, বহুমূখ ও অ্টভূমিক হইলে বিমানচ্ছন্দক কহে। সপ্ততল প্রাসাদ 

বিংশাওকধুক্তকে নন্দন বলা ষায়। ষোড়শ অওকবিশিষ্ট, বিবিধ বূপঘুক্ত ও বহু 

তাগর নাম সর্বতোভ 1( চিলেছাদ ) সংযুক্ত, পঞ্চভূমিক" রে্কিবাসানযু 

বলভীচ্ছন্দক কছে। পু | ও কোপবিহীন হইলে বর্ত,ল বলা যায়। সিংহারতিকে দিংহ, 
মুগাকৃতিকে মুগ, কুস্তাকারকে কুম্ভ এবং ভূমি অপেক্ষা নবগুণিত, অঙ্ুলীপুটসংস্থান, পঞ্চা গুকে 

সমলঙ্কত ও সর্বথা যোড়শ।আ্র হইলে সমুদ্গক কহে। ইহ।র ছুই পা্থে চন্দ্রশালা বিষ্যমান, ও ইহা 
ভূমিকা উন্নত। মনোরম, বিচিত্রশিখরযুক্ত যোড়শান্র প্রাসাদের, নাম হংস। চন্ত্রশ[লা হার! 
অলঙ্ক ত গ্রাসাদকে মৃগরাজ কহে । যাহার পূর্ববদিকম্থিত গ্রীব! বিশাল, যাহা ভূমিতে ছয় ভাগ 

উচ্চ ও বনচন্দ্রশালাধুক্ত, তাহার নাম গঞ্জ প্রাসাদ । যাঁহার চারিদিকে গৃহরাজ সংস্থিত, তাহাকে. 

গরুড় কহে। উহা সপ্তভূমি উন্নত, চক্দ্রশালাত্রয়যুক্ত ও বহির্তাগে সর্বদিকে বি 

অপর একপ্রকার গন্ড়-প্রাসাদ পুর্ব্ববৎ দশভৃমিক উন্নত। ভূমিদরযুক্ত যোড়শান্র গ্রানাদ 

পদ্মক কহে। শ্রীবৃক্ষক নামক প্রাসাদ ও পদ্নব পরিমাণবিশিষ্ট | পঞ্চাগডক, ত্রিভূমিক ও চারি- 

হস্তপরিমিত গর্ভবিশিষ্ট প্রাসাদকে বৃষ বল। যায়; এই প্রাসাদ নিখিল বাঞ্ছিত সিদ্ধ করে। সপ্ত 
অষ্ট ও পঞ্চধারণে যেসকল গ্রাসীদের বিষয় বল! হইল,তৎসমস্ত সিংহবৎ প্রমাগৃবিশিষ্ট ।& সমস্ত 

.. প্রাসাদ চন্্রশালাযু্পূরববর্ত গ্রীবা বিশিষ্ট ইষ্টক কাষ্ঠ ও শিলানিশ্মিত এবং তোরণবিশিষ্ট। মের 
, নীমক প্রাসাদের পরিমাণ পঞ্চাশংহস্ত,মন্দরের পঞ্চচত্বারিংশৎ,কৈলাসের চত্বারিংশৎ,বিমানকের 



১৩২০ সরীস্রীহরিভক্তিবিলাসঃ | [২*শ বিগাসঃ। 

নন্দিবর্ধনকল্তদদ্বাত্রিংশৎ সমুদাহতঃ | ত্রিংশতা নন্দনঃ প্রো সর্বতোভত্রকম্তথা । . 

বর্তূলঃ পল্মকশ্চৈব বিংশদ্ধত্ত উদাহতঃ | মুগঃ সিংহশ্চ কুস্তশ্চ বল ভীচ্ছন্দকন্তথা | 

এতে যোড়শহস্তা: স্থাশ্চত্বীরো দেববল্লভাঃ | শ্রীবৃক্ষে। মুগরাজণ্চ সমুদগকগজৌ তথ। ॥ 
এতে দ্বাদশহস্তাঃ স্থ্ারেতেষাং হংমকঃ সম; । গরুড়োহইকরে! জে:য়া বৃষ দশ উদ্াহতঃ ॥ 

এবমেতে প্রমাণেন কর্ধব্যাঃ শুভলক্ষণাঃ ॥৮৮ ॥ 

গ|নাং মাতৃহস্ঃ প্রশপাতে। তথা মের্বাদয়ঃ সপ্ত জোষ্ঠলিলে সথখাবহাঃ 

টার্টো মধ্যমস্য উদাহতাঃ। তথ! হংদাদয়ঃ পঞ্চ কন্তসে শুন্গদ| মতাঃ। 
১: ১ 

প্রাসাদ ংপ্রবক্ষা!মি সর্ববসাঁধারণং শৃখু। চতু দত্রং ভজেং যোড়শধ! পুনঃ। 

মধো তশ্য চতুর্তিস্ত কুর্ঘ্যাদ্দশারসমদ্থিতম্। ঘাদশৈ তু ভাগানি ভিত্তর্থং পরিকল্পায়েং ॥ 
জজ্বোচ্ছয়ন্ত কুব্বঠীত চতুর্ভগেন চাতম্। জঙ্ঘযোদি গুণো স্ায়ং মঞ্জ্ধ্যা কল্পয়েৎ বুধঃ ॥ 

চতুাগেন মঞ্র্ধযাঃ কার্ধযা সম্যক প্রদক্ষিণ ৷ তল্মানং নির্গমং কাধ্যমুভয়োঃ পার্বয়োঃ সমম্॥ 

শিখরে সমং কাধ্যমগ্রে গস [ৃরিকিগেরাপে কর্তব্যং বথাশোভানুবূপতঃ ॥ 
৫ র্যাগ্রে গভ “হুত্র্ধয়েন তৃ। দৈর্ধ্যাং পাদাধিকং কুরধ্যাৎ মধ্যে জভতৈর্ববিতৃষিতম্| 

বা কুব্বীত মুখমণ্পম্। একাশীতিপণৈর্বাস্্মিই।1 মগ্ডুপমারভেং ॥ 
্তাসে পদান্তস্বান্ যজেং স্থরান্! তথ প্রাকারখিহ্যাদে যজেদ্দাহিংশদস্তগান্। 

তং প্রাসাদনা তু লক্ষণম। মানেন প্রতিমা বাবা প্রানাদমপরং শৃণু॥ 

মগেংপ্াহং। বুল এব মণল ইত্াপরিমাণং কার্যত চাত্হতেনৈবে- 
) সিংশং । সর্বংতোভন্ব, বর্তল ও পল্মত ॥ মুগ, দি, কুম্ত ও 

বলভীজবের ষোড়শ ; দেববল্পভের চারি  শ্রীবৃক্ষ, মুগরাজ, জন ওহংসকের দ্বাদশ; 

গরুড়ের অষ্ট এবং বুষনামক প্রাসাদের পরিমাণ দশহপ্ত। শুভলক্ষণ প্রাসাদসমূহ এই নিয়মেই 
করিতে হয়।৮৮ যক্ষ, রাক্ষদ ও নাগ ইহাদিগের প্রাসাদ মাতৃহস্ত প্রমাণ করাই প্রশস্ত। মেরু 

গ্রভৃতি নপ্তবিধ প্রানাদ প্রণস্ত পরিমাণে নির্টিত হইলেই সথখকর হয়, প্রীবৃক্ষাদি অই্টসংখা 

. প্রাসাদ মধ্যবিধ পরিম।ণে করিতে পারে এবং হংদাদি পঞ্চ প্রাদাদ কনিষ্ঠসরিমাণে করিলেও ৃ্ 

সু হয়। ৮৪। হয়শার্ধ- পঞ্চরাত্রে লিখিত আছে, সর্বদাধারণ প্রাসাদ বর্ণন করি, অবধান 

ভূমিকে চতুক্ষোণ করত পুনরায় তাহাকে যোড়শ অংশে বিভক্ত করিবে। তন্মধ্যে 

রিটা দ্বার, ঘাদশ অংশের এক অংশ ভিত্তি এবং জজ্ঘার উচ্চতা ও আয়তন চারি চারি ভাগ 

করিবে। মঞ্জরীকে জজ্ঘার ছবি? উন্নত করাই স্থধী ব্যক্তির কর্বব্। মঞ্জরীর চারিভাগের 

এক ভাগ প্রদক্ষিণ! হইবে। গ্রনক্ষিগার পরিমাণে উতরসার্েই মুহুরি তুল্যভাবে করিবে। 

লন্মুখভাগে জগতি শিখরের সমান হইবে অথবা অিগ্ুপিত করিয়া স্থশোভিত করিতে হইবে। : 

। মণ্ডপের সম্থের বিভ্ৃতিকে দুইটা গর্ন্তথার।. সম্পাদন করিবে। দৈর্ঘ্যে পাদাধিক করিয়া! 
") মধ্যে স্ত্ত দ্বার! অলঙ্কত করিবে। প্রামাদের মধ্স্থলের পরিমাণ যত, তদছ্সারে মুখমণ্ডপ ' 



২০ শ খিলাসঃ। ] অশুহরিভতি ব্লানঃ। ১৩২১ 

প্রত্িমায়াঃ প্রমংণেন কর্তা পিক শ্ভা। গস পিগহ্ার্ধেন গুর্ভবানান্ত, ভিত্তরঃ | 
ভিন্েরায়ামম!বেন উদ্ভারদ্থ করারহ। ভিত্ত "রা দিপু] শিখর ক্পরেদ গ্ররুঃ | 

শিখরস্য তু তৃষ্যে ভ্রমণং পরিকল্পবেহ । শিথরসা হহর্থেন এগ্রতণ] মুখম ছপম্ ও 

অঃকাংশেন গর্ভন্য রথকা-ান্য নির্গশঃ | বিরেুনিতত 1 1ক তস্তর কল্পে: 
তত্ততীয়েন বা কর্ষণদথক্ষ!নান্ক নিমিন্। রন স্থপ ৭৮২ র-করি। সদ।। 
শিখরার্থং চ সুতরাণি রত্বান লির্নপা কয়ে । বিখ্যাত মন্তং ঘি হত্রচ 

শুক-(নাং স্থিবী্তা মধানদ্ধৌ নিধাপয়েহ : আনো অয তা ৪স্ত কুসথ 

তদৃর্ং তু ভবেদংশঃ কঃ শাম তে 
| 

হ্কক্ষভৃপত 2 ক
হ বিকরালিৎ 

উদ্ধতং বেদি কলস্ং পারদ ছ 1 

কিধ। _ 

গরুণ্নপ্তং তথ! কূর্ষণাছপর্াক্ত 5গ্তণম্! কুর্ঘার্দিকল ভমায়ামান্ দিক্ষু চাইল চোপরি | 

মা ংরাহমৈন্দ্রাং তু নরলিংহ্ব কিনে. প্র শীগা, হীগরং দেবমুদীচাং হয়শীর্বনম্। 
আগ্নেনী' না শৈধাতে ০৫) 4 পাপ ং বসদেবমথাপরে ॥ 

কি. এপূর্বভূষ্ তু এয়ন* দ্িহীয় ক্গাননং ভাল | শানমের চশীরে ত চতুর 

পঞ্চমে যোগনিদ্রা চ বে গোপাননং ভবেছ : স্থানং যোগনখপুক্ৎ সগহে প 

নানাগ্বাক্ষর্ষ ভরা পছবশাদিভৃষি “মূ। শান গ্রকারপুষ্পাঠদবথাশো ভর 

কনিঠমধ্যজোষ্ঠানাং পাসাদ। ন!ংস্থা ক্মম | নস্থভারগলগ। এগৃভিং গ্রদয়া চর 

দ্বারস্য চাষ্টমে যুক্তে নবমে দশমে তথ । ললাদিখেছে। নৈনহস। দায়ামং ধৃণু । 

৮১: । ভিজে শিশুই | নগথং, জে রথ 

কত তদিস্তরেণা: নং) ৯০ | অন্থাচ্চ ্ ষ্টিমেব | 

হাগঃ1 ৮৮ | কাছে 

চ শির্িমুখাদেঃ সমা 

করিতে হয়। একাশীতিপদ বিন্যাস পূর্বক বাস্থযাণ করিয়া মণ্ডপ করিতে পরুন 

শুকসমন্বিত ঘারদেশ বিন্যাস পূর্বক তথায় পদ'ন্তক্ত রগঠণর এবং প্রীকার বিন্া!প পৃর্লাক তথায় 

অন্তর্গত দ্বাত্রিংশৎসংখ্য দেবতার অর্চন| করিবে! সাধারণন: গ্রাসু/দেন এই লক্ষণ, কীর্ভিত 

হইল। প্রতিমার পরিমণঠেদে প্রাসাদের অলপকাণ লক্ষণ বর্ণন করি, অবধান কর। 

গুরুদেব প্রতিমার পরিমাণ অন্রসারে পিগিক! কল্পনা করিবেন। পিঞ্িিকার? 

অর্ধ প্রমাণে গর্ভ, গর্জের সদুশ ভিত্তি, ভিত্তির বিস্তৃতি সদৃশ উচ্ছায়, ভি 

উচ্ছায়ের দ্বিগুণিত শির, শিখরের একপাঁদ ভ্রমণ, তৎসদৃশ সন্মুখস্থ মুখমণড 

গর্ভের অষ্টমাংশ রথনি্গঘ, পরিধির গুণভাগ-পরিমিত রথক এবং "তাহার তৃতীয়াংশ 

বারা রথক-নির্গম প্রস্থত করিবে, তিনটা রণে বামঘর্টিত্রয় স্কাপন করা কর্দব্য। শিররার্ঘ 

হুত্র ও রত্বপাত করিবে। শিখরের অর্দাংশ পরিমাণে সিংহ করিতে হয় এক্চস্কদাগা নির্ণর 

পূর্বক মধান্থ সন্ধিতে ধারণ করিবেন । অন্ত পার্থেও এটকপ হুত্রপাত রা হাব? উহার 

উর্ধভাগই ক হইবে, উহা! শ্টামল ও সাঁরবান্ হওয়া! সাদা এ কলস কে 

১৬৬ | ... 



১৩২২ রী স্ীহরিভক্তিবিলাসঃ | [ ২০শ বিলীনঃ।" 

য|বন্ন্তৈরতিপ্রেতঃ প্রাসাদঃ কর্তণ।নঘ। তাবস্তিরুগৈর!পে বন্থভাগেন ব। ভবেৎ। 
একস্তভে ধবছে। জেেয়ো। দ্িস্তস্ত। বেদিক! মতা । 

দশভুম্যন্তরে নিত্যং চতুঃন্তং প্রকল্পয়েং ॥ ৯* ॥ 

মাংসে :-__ অথ মণ্ডপলক্ষণবিশেষং| 

অথাত: সং গ্বক্ষাম মগুপানাং তু লক্ষণম। মণ্ডণান্ প্রবরান্ বক্কো প্রালাদন্তান্র শতঃ | 

মাঃ কার্ধ। জ্যেষ্ঠ মধ:-কনীয়মঃ। নামতগ্তান্ প্রবন্ষ্যামি শৃরুধবং দ্বিজসত্তমা; | 

“ সুবুঠ্োোহমুতনন্দনঃ | কৌশন্যো ুদ্িসংকীর্ণে। রাজভত্রো জয়াবহঃ। 

শ্চৈব বাস্ শীর্ণ: শ্রতিঞ্করঃ | যজ্ঞ যা সংযিষ্ট: শত্রমর্দনঃ |: 

ভাগপঞ্চো নন্দনণ্চ মানবো মানভদ্র ক: | হ্গীিিিকব কণিকার: পদার্ধক:। 

পিংহশ্চ শ্।মতদ্রশ্চ স্থভদ্রণ্চ তথব চ। সপ্তবিংখতিবিখ্যাতা লক্ষণং শৃণুত দ্বিজা;। 

না যন চতুঃবন্টি; পুষ্পকঃ ম উদাহতঃ । দ্বাষষ্টি: পুষ্পভদ্রস্ ষষ্ট; স্ববৃত্ত উচ্যতে॥ 

অষ্টপন্টাশক; স্ত্তঃ কথাতেই হনন্দ পরকৌশল্য; যই চ * ফলাশচচহুপ্পকাশতা পুনঃ। 

এ নায়। তু বুদ্ধনংকীর্ণে। দ্বিহীনে। বা এম, পথ্চাশৎ, শ্রীবৃক্ষস্থ দ্বিহীনকঃ ॥ 

ঃ স্যাদ্বান্তরপং কীর্ণকস্তথ| ৷ দ্বাভ্যামেব গ্রহীয়েত ততঃ শ্রতিদ্ধরং পরঃ। 

1 দ্বিীনোহথ বিশাল কঃ। যট্ত্রিংশচ্চৈব সংয্লিষ্টো দিহীনঃ শত্রমর্দনঃ। 

স্ব ব্রিংশতা নন্দন; স্বতঃ। অষ্টাবিশো! মান্বস্ত মানভবে। দ্বিহীনকঃ ॥ 

পীবে। দ্বাবিংশকর্ষণো মহ: । বিংশতিঃ করি: স্যাদস্টাদশপদার্ধাকঃ। 

হীন্চ শ্যাম ভর্তো দ্বিহীনকঃ। স্ুভদ্রস্তব তথা প্রোক্তো দ্বাদশতসতসংঘুতঃ ॥ 

আছে, , উপরিভাগে 
পপ ও পপ ০8০ পা 

ও বেদিভা?চিা? হইতে উদ্মত করিবে) ছা 
চতুপ্তণিত গড় এবং অষ্টদিকের উর্ধভাগে গ্রতিমার অ করিতে হয়। মহা- 

বরাঃমুর্ীকে পূর্বে, নরসিংহকে দক্ষিণে, শ্রীধরকে পশ্চিমে, হয়শীর্যকে উত্তরে, জামদগ্ন্যকে 

বছিকোণে, রামকে নৈর্খতে, বামনকে বাষুকৌণে এবং বান্থদেবকে ঈশানকোণে বিশ্তাস 

করিবে । আর? র্িখিত আছে, পূর্বভূমিতে শব্যা, দ্বিতীয়ে অ'সন, তৃতীয়ে স্থান, চতুর্থে 

যান, পঞ্চমে যোগনিত্রা, ষষ্টে যোগসমস্থিত স্থান বল্পনা! করিকে। এই সমস্ত বিবিধ গবাক্ষ- 

শোভিত, পন্ব তাদি দ্বারা অনন্ত ও. বিবিধ পুষ্প দ্বারা শোভিত করিবে। 
রর অইটম, নবম ও দখন স্থানে বন, ভার্গব ও খত্বিক্বর্গকে স্থান প্রদান করিবে। 

টবেধ এরূপ করিনে না, তাহার আয়াম বর্ণন করি, অবধান কর। হে নিফলুষ! যত হস্ত 

পরিমাণে গ্রাপাদ নির্মাণ করিতে কর্তার অভিলাষ হয়, তাবৎপরিমিত অঙ্গুলী দ্বারা কিংবা! 

অষ্টাংশ দ্বার আপ করিতে হয়। ধ্বজ1 একন্তত্ত ও বেদিক। ছিত্তস্তবিশিষ্ট করিবে এবং দৃশভূমির 

৮৮৮ কল্পনা করাই বিধি। ৯৪। ূ 

তঃপর ১ -_মতস্তপুরাণে লিখিত আছে, অতঃপর মণ্ডপসমূহ্র লক্ষণ 
রি রও ্রধানত প্রাসাদের অরূপ হয়। মণ্ডপ ত্রিবিধ/-- জ্যেষ্ঠ (শ্রেষ্ট )) .: 

€ 



২*শ বিলাস; |] স্ীক্ীহরিভক্তিবিলাসঃ | ১৩২৩ 

মগ্ডপাঃ কথিত। থে;ভ যথা কণাটিত|১। ভ্রিকোণং বৃত্ত ধধ্য হম়িকোণং দ্বিয়ই কম্। 

চতুক্ষোণঞচ কর্তব্যং সংহানং মণ্ডপন্ত তু । রাঙ্যঞ্চ বিঞ্ুয়শ্ৈ আযু্ধিনমে চ ॥ 
পুত্রনাভ; শ্রিনঃ পুষ্ট গ্যন্রাদিতু ভবেং ক্রমা২। এবং তু শুভনাঃ প্রেক্তা মন্ত। তু ভয়াবহাঃ ॥ 

অথ তত্র দ্বারনির্শযঃ। 

হয়শীর্ষপঞ্চরাত্রে !_- 
গ্রামমধ্যে চ পূর্বে 7 প্রাকৃদ্বা।ং প্রকল্পয়েং। বিদিশা চ পর্বান্থ তথ! প্রচানুং 

দক্ষিণে চোত্বরে চৈব পশ্চিম প্রাজ্মুখং ভবেহ ॥ 

কিঞ্চ।- ঘ্বারং কর্তব্যন্ধ স্থশোভনম্। 

“টি তৰদৌড়-ম্বরৈবৃর্তম্ | 
উড়স্বরোর্ধত: স্বর্ণ বাদশা খ্যং স্াসেন্বুধঃ | তৃর্ধাঙ্গলঘোষেন ত্রান্মণান্ স্বস্তিবাচ্য চ ॥ 
দ্ববস্ত তু চতুর্থাংণে কার্েটা চ গুপ্রন গুকৌ। দণ্ুহস্তৌ চ কর্তবো বিষক্দেনোপমাবুতৌ । 
শাখোর্ং ন্যস্ত রত্রানি হ/সেদুর্ধমুড়মঘরমূ। তস্য মধ্যে স্থিঠা দেশী সাক্ষারক্্রী; সথরেশ্বরী ॥ 
কর্ণবা। দিগ গটজঃ স। তু ন্নাপামান| হয ভাটজ্পণ কার্ধ্যো গবযানিফুবিতৌ | 
এক্শাখং ত্রিশাখং ব1 ষট শাণং দ্বারমিষ্যতেণ। শঁবশাখঞ্চ কুবর্বাত অভ উর্ধং ন রি 

বিপ্ট বতারবূপপাদৈযে: শাখাং যন্বাদ্বিভূষয়েৎ | 

মাংস্যে চ।-- | 

চতুঃয্ঃপদ কৃত! মধো দ্বারং গধীয়নেং ॥ বিস্তারাদ্দি গুণো চ্ছা স্তত্রিভাগা 

বিস্তারা দ্বণন্তবে গিভে। ভিনতয়োহন্যাঃ সমন্তঃ। মাঠিন558988৭ স্বারং 
উচ্্ারাং পাদবিস্তী হুড়,ঘরঃ| বিস্তারপাদ গ্রতিমং বানর রি 

মধ্যম ও কনিষ্ঠ। হে ! উহাদিগের নাঘ কীঞ্গন করি, সবধাঁন ২) | পুষ্পক, €ুষ্প- 

ভত্র, বৃত্ত, অমৃতনন্দন, কে শল্য, বুদ্ধিস'কীর্ণ, রাজভব্র, জয়াবহ, প্রীবৃক্ষ, বিজয়, বাস্তবীণ, 
শ্রুতিদ্ধর, যগ্তভদ্র, বিশাল, নং্লি, শ কমর্দন, ভ।গপঞ্চ, নন্দন, মানব, মান প্রক, নুগীব, হ্যন, 

কর্ণিকার, পদার্ধক, নিংহ, শ]ামভত্র, ম গুপসমূহ ষখাক্রমে এই নগুবিংশঠি নামে গ্রথিত। 

বিপ্রগণ ! শুন! এই নগ্ুবি-ীগুপের লক্ষণ কীর্তন করি, সবধান কর। চতুঃয্ি-ততযুকত মগ 
হইলে তাহ।কে পুষ্পক বল! যায়। এপ ছ্বিষত্িন্তস্ত থাকিলে পুশ্পভদ্র, য্টন্তভ থাকিপ্রেিং 

অষ্টপঞ্চাশৎ থাকিলে অমুতনন্দন, যট্পঞশৎ থাকিণে কৌশন্য, চতুষ্পঞ্চাৎ থাকিগে বুদ্ধিসং 
দ্বিপকাশং থাকিলে রাজভত্রক, পঞ্চাশৎ থাকিলে দয়াবহ, অষ্টচত্বাগিশৎ থাকিলে শ্রী 

হট্চত্বারিংশৎ থাকিলে বিজয়, চতু“ত্বারিংশৎ থাকিলে স: কর্ণ, ঘিচত্বারিংশং থাকিপে শ্রুতি" 

স্বর, চতথারিংশৎ থাকিলে যজ্জভ দু, অষ্টজিংশং থাকিলে টিশোলক, যটুত্রিংশং থাকিলে নং মি, 

চতুষ্বিংশৎ থাকিলে শত্রমর্দন, ঘাত্রিংশৎ থাকিলে ভাগপঞ্চ, ত্রিংশং থাকিলে, [নন্টাবিং 

শতি থাকিলে মানব, বড়বিংশতি থাকিলে মানভন্র, চতুিশাহ থাকিলে সতী স্বাধিশতি 

থাকিলে বণ, বিংশতিটী থাকিলে কণিকার, অষ্টাদশ থাকিলে ? নও ড় থাকিলে 
তি কন & 



১৩২৪ শা সহরিভভ্িনিলানঃ। | ২০শ বিলানঃ ।' 

ত্রিপঞ্চদপ্তুনবভিঃ শাখা; ডৰ রমিদ্যতে | কন মপান: ন্্োষ্ঠং যখাযোগং প্র করবে: ॥ 

অঞ্গুলীনাং এতং শার্ং চন্ারিং গণি স্বনন্। ধন্থমুন্তণমাসুরাৎ ধনধাগ্ররমেব চ॥ 

শত: চার্সিহিত, বাত নির্গবনং ভরবে। _ ধিক দখভিস্তরনধ্যং যোড়ণভি! খতম । 

বিদ্বেয়ং বৈ তৃতীয়ন্ ভবতাশীতিভিস্তথ।॥ শুভগ্ধার(ন টৈতানি ক্রযেখোকনি স বর । 

 অন্থা? নি বজ্জণী! ঘানি আশলোদেগরা,ন, হু । শারবোং হু খনন লর্ববান্বু বঙ্গ মং॥ 

ভূহাগরাৎ সু্কুপধ্র শদশি। কুল্যাগভ্রেণ ৭ বিদ্ধং ন গরং শুভর ভবেখ। 

শ্চব প্রবাসঃ ক্ুঃয়ং ত৭1। দৌ গাগ্যংবুদ্ধন' বোগো দারিত্যং কলহং তথ । 

বিরোধপ্চার্থন।শণ্চ পর্ন রমা ॥ | 

হয়শীর্ধপঞ্চরাত্রে। - 
প্ামাদস্য চহুভর্ঁগৈঃ প্রাকারপোচ্ছ যো ভবেহ। পঞ্চগ*স্য দেবদ্য একহস্ত। তু পীঠিকা ॥ 

তম্মান, দ্বিগণঃ প্রোক্তস্তথ। গরুঢ়ণ পুপঃ। একহপ্তা€ কুব্বী ত হিংশন্বস্থান্ত,মব চ॥ 

মাথস্ছে। "জিন প্যুরেনও 

জনে বৃক্ষ। টীরবৃক্া দি নে! পাঁমেন জনং শ্রেঠং পদ্মোপসবিভুষিতম। 

1দৈ শুভ। দ্যাং পুপবাটি | মতস্থ জং শেঈংস্থিরমন্থিরনের চ ॥ 

্বাৎ পরিখাবলঘাদিকম্। যাম্যে তপোখনস্থীনমুন্তরে মাহকাগুহম ॥ 

য়ে নৈর্'তে তু বনায়ত:1 বরুণ ই নিরব বায়বো গৃহমালিকা ॥ 
শশা সস ০ ৭২০০ আরা 

থাকিলে এমভি এবং দশটা স্তঃ থকিলে সেই মগ্ডুপকে স্ুভদ্র বণ! 

| সিম যথাঁবিবি বর্ন করিলান। স্গুপউ ,বুদ্তমধা, অটুকেণ, 

যোড়বকোণুবা চতুক্ষোণ করিবে। জিকো? মণ্ডপ কঙিণে হলে বিএয়, অষ্ট 

কোণ করিলে দীর্ঘাধু', যোড়ণকেণ কথিলে পুর এবং চতুক্ষোণ কীরলে শ্রীবৃদ্ধি লাভ হইয়া 

থাকে। এইরূপ মগ্চপনমুহই শত এদ বাঁ 'য়। কথিত ইহার অগ্থ। হইলে তাহা ভয়াবহ 

জানিবে। 

অনন্তর মণ্ডপের দ্বারানর্ন। _হরশীর্বে শিখিত খাছ, গ্রাগমধ্যে পূর্বদিকে পূর্ববদ্ধার, চারি 

এ শ্চমমুখ ছার এব' দক্ষ উত্তন ৪ পা৮ন'দকে পুর্বাধা দ্বার করিতে হয়। আরও 

খিচ আছে, দারগুলি বিশুতি অপেক্ষা দিগুণ ও মনোহর করিতে হয়। উহ! স্বর্ণ ও রৌপ্য 

ত এবং উভম্বর দ্বার। সম'বৃ5 হইবে। সুধীব্য প্র উড শ্ববের উদ্ধীভা.গ ঘাদশাখ্য স্ণ 

স্থাপন করিবেন। তূর্দাধবনন ন ৪ মর্চলশন্দ 1%+1রে বিপ্রগখকে স্বস্তিবাচন করাইয়। দ্বারের চতু- 

হল বিষ চসেনসদৃশ ৯.৭ প্রস্ নাম? হগ দগপা!ণ মৃত বিন্যান করিবে। শাখার 

উর্দে রব্থাপন কিএক উদ্ধা5গে ওড়ুপ্ধর বঞাণ করিত হয়। শখধ্যে মুর্তিমতী স্থরেখরী 

, জন্মী বিরাজ করিবেন। সেই দেবীকে এরণডাবে প্রসম্বত করিতে হইবে যে, দিক্€স্তীর! 

চ্হ দ্বার খাবে হও টানি । এডছ্িন তথায় পত্র ও লতা মমলঙ্ক ত দুইটা ড্র 



* ২০. বিলাসং। মহরিভভিখিল।স: ১৩২৫ 

উত্তর যজ্ঞশল! তু নির্খানাস্থানমের চ। বারুণ দোমনৈবতো বলিনিন্নপণং স্থতম্। 
পুরতে। গরুড়হানং তথানোেষাং যখোচিতম্। এবখায়তন: কুর্দণ হম গ্ুপনহযৃতম্॥ 

ঘ্টা-বিতানক নতোরণ-চিত্রযুক্ষ', শি নব নমাধহিন জনেন সান্ন,। 

যঃ কারয়েৎ সথরগৃহং বিবিধ হিজাঢাম্। ভীতং ন মুগশূত স্দ। দিব পু্যতে ১ ॥. 

হথ জাগে ।দ্ধার। 

বিষুরধর্শোত্তরে তৃতীকাণে 1-- 
মন্ত রাজ্জস্থ বিষয়ে দেববেশ্ম বিশীধ্য্ে। 

কত ীরণন্ত সংস্কারং তথ। দেবে 
বিষ্ুরহন্তে।- | 

পতিতন্ত চ ষ; কর্তা পতমানন্ত রক্ষিত। | বিন্টোরাগতন'স্তং সনরে। বি বরাত 

অগ্রিপুরাণে। - 

পতত' পগমানং তু তখানফিএউত' নরঃ | মবুগৃত) হরেদ্ধাম বৰ গুণং কশমগুয়।ৎ ॥ 

দেবীপুরাণে 17 -হ এট 

মূলাচ্ছ ও গ্তণং পুথাং প্রাপ্য চার $:1 তন্ধাও সর্দ গজেন শীর্শস্যাঞার | 

হয়শীধপঞ্চরাত্রে চ ।-- 

বাগীকৃপতড়।গান।ং স্থরধান্নাং তখ/ন্ঘ। প্রতিমানাং এভনাঞ্চ সং স্ক্ড। যো! 

পুণ্য, শত গুণং তণ্ ভ.বনমপরদিশয়ং। ওঠার বিদি: কার্য গথ। মন্দির 
প্রাঃ এহয়শীর্ষে।2ও রগুমারে বৈঝবৈঃ॥ দেবালম় প্রতিষ্ঠা চ খাতা ত তরি 

াপনেনৈব সংপূ্ণ স। বিদেষতঃ ॥ ২ 

ত্য শীত তদ্র!প্রাং দ্েব:বশ্ম য 

॥& দিগুণং কশমাঞ্জোতি নাত্র কা 

নে 

ওল এর ০৫০ এরর 

শাখ। গ্রস্ত ও করিতে রটী একশাধ, ব্রিশাখ, মট শখ বা নবশাখাবিলিষ্ট হইবে 

তাহা অপেক্ষ। মপ্পকখাখানমন্িত করিতে নাই । বিষুণর অবতার (বুর্তি) ও রূপা ঘার। 

সযত্বে শাখাকে সমলঙ্কত করিবে। মংস্যপুরণে লি।খত আছে, চতুঃ যষ্টপঞ্র ক'রয়া মধো 

দ্বার প্রস্তুত করিতে হইবে; বিপ্ত-তর দ্বিগুণ পরিমাণে উচ্ছণার এবং তাহার তিনভাগ কট 

কর! কর্তব্য। বিস্তু(তির অ$াসঘ গর্ভ এবং চারি দিকে অপরাপর ভি করিতে ₹ 

ঘবারটী গভণগাদের সনৃশ বিস্তৃত ও দিগুবানানবিশিত হইবে। উচ্ছানের একচতুখ শা 

ও তদ্বৎ উড়মম্বর হইবে এবং শাখাদর 9 পাদদেশ।ৎ বিস্তীর্ণ করিবে । দ্বার দ্রিখাখ, পঞ্চ 

সপ্ডশাখ অথব। নবশ।খ ৪ করিতে গারে । অবস্থাতেদে দারীকে অেষ্ট, মধ্যম ব| কনিষ্ঠ করিত 

একশত চত্বারিংখবগুপী হইলে শ্রেষ্ট হয়, উহা ধন্য, উংকৃ, আযুঃগ্রদ ও ধনধাগদ। হঁতা- 

়নগবাক্ষ একশত অশীতগংখাক্ক কর! উচিত, তাহ। হইলে উধ! শ্রেষ্ঠ বলিয়া পা রিগণিত্ধযি। 

একশত দশ বা এক খত যোড়খপংখ্য বাতাগ্রমগবাক্ষ হঈলে মধ্যম এবং মুরিদ ধা, হ 

তৃতীয় (কনিষ্ঠ) দানিবে। এই প্রকার দ্বরনমুহঃ শু5কর, বিয়া ত গাহি “হয় 

, আন্যবিধ দ্বার পরিভ্যাজা) কারণ তংলদ্ত মানসিক ০০১০ ৪ ২৮ নে রে তই, ষ্ব' 



১৩২৬ শ্ীক্মহরিভভ্িবিলানঃ | [২*শ বিলানঃ। * 

ধথোক্তং তত্রৈব ।-- 

দেবগৃহং দেবতায়াঃ গ্রতিষ্ঠাবিধিন। সদ।| সং্থার্্যং মন্থগানান্ত সমুনারোজ কর্মণ| ॥ 

অথ শ্রীতুলদীং ধন্াং বিবাহ গ্রভুণ। লমম্। . সংপ্রতিষ্ঠাপয়ে হক্ক। বৈষঃবঃ কও তুষটিকৃং ॥ 
অথ তুলসীবিবাহঃ প্রতিষ্ঠ|বিধিষ্য | 

শ্রীবশিষ্ঠ উবাচ। 

বক্যামি তৃলস্তান্ত যবাবিধি। যথোজ্তং পঞ্চরাত্রে বৈ ওদ্ষণ। ভামিতং পুর। ॥ 
ঝাপ্য তুলপীং স্বগৃহেংপি ব|। বর্ষ পন ততো যজনমারভেৎ | 
বং গুরুপ্তক্রোদয়ে তখ।। অ মাদি ভীন্মপঞ্চরিনেযু চ.। 

: ঠববাহিকেষু খক্ষেষু পূর্ণিমায়াং বিশেধতঃ। মগ কুগুবেদীং যগা পুনঃ ॥ 
শাগ্িকঞ্চ গ্রক্ব্যং(মাতৃণাং স্থাপনং তথা। মাশান্ধাদিকং সর্বং বিবাহবৎ সফাটরেং। 

্রাহ্মণ।ংণ্চ শুচিন্নাতান্ বেদবখেদাদপারগান্। ব্র্গ। ব| দেশিক্ৈব চত্বারশ্চ তথত্িজঃ ॥ 
বৈন্ঃবেন বিধানেন বর্ধনী কললং যজেং 1 মণ্ডপং কারয়ে শর লক্ষমীনারায়ণং শুভমূ 
গৃহযজ্ং পুরঃ কৃত্া মাতৃণাং যর্ীনং ৩ ক্ম়খং আদ্ধ' সৌবর্ণং স্থাপয়েদ্ধরিম্। 

এ তুলসীং লগ্নে ত্বস্তমিতে রব ॥ বাসঃশতেন মন্ত্রেণ বস্তরযুগ্ধোন বেষ্টয়েখ। 

| কঞ্চণং পাণিপল্পবে। কোহদাপিতি চ মগ্ত্েণে করগ্রাহো। বিবীয়তে ॥ 
গিতা আচার্য; সহ খত্িজৈঃ। আচার্ষ্যো ডা”. জুহুয়াচ্চ নবানৃতীঃ ॥ 
র্বং বৈবং দেখিকোতমৈ। কর্তব্যশ্চ উভী হোমো! বিশেষা দ্িধিপুর্ব্বকম্॥ 
টি কেশবায় নমঃ স্বাহ]। নারার়ণায় বাই! | মাধবার গোবিনায় বিষ্ঞবে 

্ টুনা ৷ বৃক্ষকোণ, ভূদধার, স্তসত কুল ও গর্ত, এই 
সমস্ত দ্বার! বিদ্ধ হইলে তাহ! মণ্ততকর হয় এং & নিবঞ্ধনপয়, হূর্গাত, 

প্রধান, ক্ষুধা, ভয়, দৌভর্ণগ্য, বন্ধন, রোগ, দারিদ্রা, কলহ, বিরোধ ও অর্থনাশ প্রভৃতি ধটে। 
গনন্তর গ্রাকার-নির্ণর ।-__হয়শীর্ষপঞ্চরাত্রে লিখিত মাছে, প্রাকারের উদ্ছায় প্রাসাদের 

চতুর্থাংশ হইবে । দেবমূত্তি পঞ্হস্ত হইলে তাহার পীঠিক। একহস্ত করিতে হয়, গরুড়মণ্ডপ 
তাহ। হইতে দ্বিগুণ করিবে এবং মণ্ডপ সকল এংহস্ত হইতে. বিংশ হত্তের অতিরিক্ত 

। 

অনস্তর বৃক্ষরোপপ-নির্ঘয়।--মংসাপুরাণে লিখিত আছে, . পূর্বদিকে ফলবান্ 
সমূহ, দক্ষিণে ক্ষীরিবৃক্ষ, পশ্চিমে কমল ও উংপনাদি সমাকীর্ণ অ অত্যুত্ম জল 

(সরোবর ). এবং 'উত্তরে নল-তালাদি তরুরাজিবিরাজিত কুহমোদ্যান নির্মাণ 
করিণে মঙ্গললভ হয়। চতুর্দিকেই স্থির.ব অস্থির জল থাকিতে পারে, 
তাহা '“প্রশন্ত বলিয়। গণনীর। সর্ধদিকে পরিখাবপয়াধি, দক্ষিণে তপোবন, 
উত্তর দিকে কাট, বহ্ছিকোণে মহানস ( রন্ধনশালা, ) নৈধতে বিনায়ক, পশ্চিমদ্ধিকে 

ন, বু বরযমালিক। ও উত্তর দিকে যজায়তন নির্শণের স্থান ও নির্ধাল্যস্থান, 



€ স 

২*শ বিলাঁসঃ। ] শ্রল্রহরিভক্তিবিলাসঃ। ১৩২৭ 
মধুহুদ নায় ত্রিবিক্রমায় বামনায় শ্রীণরায় হৃষীকেশায় পন্ননাভায় দ/মোদরায় উপেন্্রায় গ্রছ্য়ায় 
অনিরুদ্ধায় অচ্যুতার অনপ্তার গদিনে চক্রিণে শিষকৃখেনায় বৈকুঠায় জনারদানায় মুকুন্দায় 
অধোক্ষজায় স্বাহা। ইতি হোমঃ। 
যজমানঃ সপত্বীকো! অন্কে যে গোত্বাঞ্ধবাঃ। প্রদক্ষিণাশ্চ কর্ঘব্যাশ্চহারো! বিষুণনা নহ ॥ 

তুগস্যাঃ পাণিগ্রহণে বেদিকাগাং 'বভাবসৌ | শহং কুস্তং জশেৎ স্ুক্তং পাবমানীং বিশেষতঃ ॥" 
তখৈব শাস্তিকাধ্যায়' নবন্থ *ং তথব চ। জীবনুক্ং পুনন্জপ্র। তথ। বৈপ্ঃব 
শঙ্খ ঝররিনির্ধোবৈ্ভের তু নি্গায়ন্তে মঙগল। নার্য্য। মান্গল্য: 
দদ্যাং পূর্ণাহুতিং পশ্চাদভিষেক ব্রন্মণে বৃষ 5 দদ্যদচার্ধাং পরি 
গাঁং পটঞ্চ তথা শয্যামাচার্যায় ্ খত্বিগভ্যো দাপয়েঘস্রাশ্যেধাং দদ্যাচ্চ দক্ষিণ।মৃ॥ 
এবং প্রতিটি াং দেবীং বিষুদ্ন। চ দমর্চয়েৎ. আগন্সোপার্জিতং াপং দর্শনেন প্রণশ্তঠি। 
রোপয়েত্তুলসীং যন্ত্র সেবয়ে 5 এযত্তঃঃ। প্রতিষ্ঠাপ্য যথোকেন বিষুূণ দহ মানবঃ। 

সম মোক্ষং লভতে জন্তবিষুলোকং তথাক্ষরমূ।। প্রাপ্পে তি বপুলান্ঞ্ঞাগান্ বিষুনা সহ মোদতো। 

* £ তিষ্া শ্রী কান, বিষুযাঁমসে॥ 

অথোগপসংহারঃ | 

যে। যো বিশেযোপেক্ষঃ শ্রাদযোৎপি লিখিতে ধিহ। : 
তগচ্ছার্ছিউী স জেয়ো! নিতরাঞ গুরোমূধাৎ র ' 

স্ত্যন্েইপি মদাচার। বহবঃ শাস্বনর্শিতা: ৷ ন লিখাইস্তংত্র তে সর্ব রা | 
কৃতান্তেতানি তু গ্রা ২ ধনিনাং মতাম,। লিখিতানি ন তু তু 
অবশ্যং তানি সর্ব ত্বদিদ্ধয়ে। প্রাগণেক্ষাযাণি ভক্তিস্ি রও কসাধ 

পূর্বলিখিতাৎ কৃত্যানেকান্তি লক্ষণাৎ। ৬ 

ব্যকিং যাত্ান্তথাপ্ান্তে লিখ্যস্তেল্ানি কানিচিৎ ৯ 

'হুইবে। গশ্চিমদ্দিকে বলিদানুস্থান.ও পুরোভাগে গরুড়ের এবং অপরাপরের যথাযোগ্য স্থান 
করিবে। এই প্রকারেই:ম্গগ্রদ মণ্ডপ-সমন্বিত আয়তন করিতে হয়। যিনি তি 
সবানন্দে আনন্দিত ব্যক্তির সহিত মিপিত হইয়। ঘণ্টা, বিতান, চিক্মবিচিত্র তোরণ ও 
ধজাসমদ্িত দেবালয় প্রস্তুত করেন; কমলা কাচ তাহাকে ৮৪ করেন নাঃ ) 
( অস্তিমে) হুরপুরে গিয়াও সতত প্লুজিত হন । 

অনন্তর জীর্ণোন্ধার।-_বিষুধর্থোত্বরে তৃতীয়কাণ্ডে লিখিত, আছে, যে গরিব ১ 
দেবালয় অবশীর্ণ হয়, তাহার .রাজাও সেইরপ অবশীর্ণ হইয়া খাকে। নিবে . 
সংস্কার করিলে ছিগুণ ফল প্রাপ্ত হওয়া যায় সন্দেহ নাই1:০ বিরহে“ রিশিউ/০ 
বাক্তি পতিত দেবালয় পুননির্দাণ করেন .এবং পতনৌন্থুখ মন্দিরেরাগিনি 

: * হার হরিধাম লাভ হইয়া থাকে। অগিপুরাণে'লিখিত আভা? ৮ পু 



মিস তে রি নু 

আহি এ “হন ্্ঃ |] [২*শ খিলাসঃ। হি , ৩২৮ 

ভথৈকশিকৃভান 

প্রাক প্রেমভক্কিপল্পন্তেশ্চিহ্কানি লিখিতানি ঠি ' তান্তেবৈকাটিনাহ গায়ে। জঞাপকানি বিছুবুধাঃ | 

সর্ব আগেইপাহেরা শা; সর্বাদর্থ তব ছ্ছে কুর্মণ: প্রতিষ্ঠা বিঠায়া বত্দ খানে "রম 

অত'এবোক্ষমেকাদীশে ভগবতা | - 

জাননিষ্ঠে বিরহে 1 বা যন্ভক্ষে! নানপে্ষকম্ । সশিঙ্গীনা শ্রমাণন্থাক্ষ 1চরেদবিধিগোঁচরঃ ॥ ইতি 

হনাং তু দ্ীকু্কচরণাজয়ে।ঃ ' ভক্তি! স্বত: পবর্তেত ্িসৈ কিং ব্রতাদিটি? | | 

নাং গুণদোযোদ্ধলা প্রণাঃ। সাধুন5ভানা' বুদ্ধ! প্রমুপেযুষাম,॥ 

যথা নান্ শ্রীকান্তং সমুপ্রাশিহঃ | বু 
বিষুরচস্তে ব্রঙ্গনারদ্সংবদে মা'সা পদাপকথনাস্তে ।- 
ঈন্জিয়ার্থেঘসক্তানাং সদৈব বিমলা গতি | পরিতোনশঞ্ছে বিষ্ণু নোগবাসোইজিতা ছিনঃ | 

নাং গলযং ঠিং পুন: | 

কং তন্য বন্ভি ্রীর্ণেঃ ানহে চা | যেনোন্দ্র্গণে। ঘোরে! নিক্জি শাহছষ্টগে চলা 7 

অতেজিয়: সদা শবস্তঃ সর্মতৃতীইও ৩ ানদবপুরে | নিহাং ন ক্েশং ক্র হতি ॥ 

ঠা বিষ বিশুদ্েনান্তর আনা । 3 পেলে ং তাক] বিষুলোকমনায়ম্ ॥ 
 চ.মধ্যাহ্কে দিবদক্ষয়ে। কীর্তি তরি" যে বৈ তে তর ভবাণর্বম্। 

'আনন্দিতোহথ বা চার্চ: ত ত্রুদ্ধঃ শান্তোহথবা হরিম। 

| . যোহম্কীর্তমতে ভক্তা।স রা, ॥ 
উপ ০ ০ পপ ৪৮ এ ও ৮ ও ০ পপ. ক পাস পটল সস পপ 

ক্ষত তাহার উদ্ধার করিলে ঘিগুণ ফুলল।ভ কারতে পান্ে। 
এ গথিত ছে, পথম্নিশ্বাণকর্ত। খপেক্ষ। জী তগুগ পুনা লাভ হয়) 

₹তরাং সর্ভুথ। যত্ববান্ হইন্া জীণোদ্ধার করিবে! হয় লিখিত শাছে, তে 

নফনুষ! ভূমগলে ধিনি বাপী,.কৃপ, তড়াগ, দেবমন্দির, গতিমা ও "সভার সংস্কার করেন, 

প্রথম-স্থাপনকর্তা অপেক্ষা তাহার শতগুণ পুণ্য লাভ হয় সন্দেহ নাই। হয়শীর্ষপঞ্চবাত্র- 

লিখিতানুমারে মন্দির-নিপ্মাণ বিধির অনুষ্ঠান করাই বৈষ্ণবের কর্তবা। দেবালয় প্রতিষ্ঠা 

সাধারণতঃ গ্রথিত, তাহা পিখিবার আর আবশ্যক নাই +ীমূর্তি স্থাপন প্রকরণেই তাহা 
বিবৃত হইয়াছে । উল্দ গ্রন্থেই লিখিত আছে যে, মাননগণ দেবতা প্রতিষ্ঠাবিধান- 

শিথিল কর্ণ ষ্ঠ দেবণৃহের দস্ষার করিবে। দনন্তর বৈঞ্কব শ্রীহরির সহিত গ্রশস্তি। 

সী দেবীর বিবাহ দিয় শক্ত্যহুমারে কৃষ্ণ গ্রী্িকরী তুপুস্রীর প্রতিষ্ঠা করিবেন 
তুলসী বিবাহ ও গ্রতিষ্ঠটাবিধি।--পুরাকালে ব্রহ্ম! তুললী-বিবাহ-বিষয় যেরূপ 

কন করিয়াছিলেন, গঞ্টীরান্রলিখিতানদারে বিধানে তাহা মামি বর্ণন করিতেছি। প্রথমতঃ 
ধা আনে রোপণ পূর্বক তিনবর্ধ পরে তাহার অর্চনা আরম্ত করিবে। উন্তরামণে, 
ইউ কিংবা কার্ভিকমাসে, ভীন্মপঞ্চকদিবসে বিকাহোঁচিত নক্ষতরে, বিশেষতঃ 
5 রত করত তাহাতে ফু ও বেদী রচনা করিয়া শাস্তি বিধাস . 



" ২৪শ বিলা১।] ীস্ীহরিভক্তিবিলা ন্ঃ। ১৩২৯ 

গর্ভ'জন্ম-জরা-রোগ-ছুঃখ-সংসার বন্ধনৈঃ। ন বাধ্যতে নরে! নিত্যং বাহৃদেবমনথম্মরন্॥ 

এবমেকাস্তিনাং প্রায়ঃ কীর্নং ক্মরণং প্রভোঃ। কুর্বতাং পরমপ্রীত্য। কৃতঃমন্তন্প রোচতে। - 
ভাবেন কেনচিং খ্রেষট্রীমূর্তেরজ্যি সেবনে । স্তাদিক্ছৈষাং স্বমনত্েণ স্বরসেনৈব তন্বিধিঃ। 

বিহিতেঘেব নিত্যেু প্রব্ত্তে স্বয়ং হি তে। ইত্যাদ্যেকাগ্চিনাং ভাতি মাহাত্মাং লিখিতং হি তৎ। 

করিতে হয়। তৎপরে বিবাহবং মাতৃগণের স্থাপন ও মাত্ শ্রান্ধাদি ব। 
তাদনন্তর বেদবেদাঙগদর্শা, নাভ বত থিজাতি দেখিয়া! তন্মধ্যে বা 
আচার্য্য এবং আর চারিজনঝে রণ করিতে হইবে। বৈষববি নী 
কলসীর অর্চনা পূর্বক তথায় * য় মনোহর লক্ষমী-নারায়ণ মূর্তি স্থাপিণ করিবে। 
তৎপরে গৃহ্যজ্জ, মাতৃগণের অর্চন! ও নান্দীমুখ শ্রাদ্ধ করিয়! স্বপ্ী হরিমূর্তি স্থাপন করিবে। 

রঙ্মতময়ী তুলসী নির্খাণ পূর্বক সন্ধালগ্নে “বাসঃশতং” মন্ত্রে বন্ববয় বারা বেষ্টন করিবে। 
তদনস্তর ““যদাবন্” মন্ত্রে কর পল্লবে কন্কণ বন্ধন এ “কোইদাৎ” মন্ত্রে পাণিগ্রহ্ণ সম্পাদন 
করাইতে হয়। পরে .আচাধ্য শা | 

. প্রদান করিবেন। গুরুপ্রবর বিবা 

৭ও” নমো ভুগবতে কেশবায় নমঃ স্বাহা” ইত্যাদি ( মূলের লিখিস্ট ) 
তদনস্তর যুজমান, তদীয় বধু অন্তান্ত- গোত্রবান্ববগণ বিষু। 'স 

তুলসীকে প্রদক্ষিণ করিবেন বির তুলসীবিবাহরিযয়ক বিভাবহ্্ে 
পাবমানীস্থজ, াসতিকা যায়, নবসুক্ত, জীবস্ৃক্ত ও' বৈষণবনংহিতা! জপ-ক 
রমণীগণ শঙ্খ, বন্প ঘট প্রভৃতির শব সহকারে মঙ্গলগান্, করিতে! ০৫ 
মঙ্গলাচরণ করিবে নাতি প্রদান পূর্বক অভিযেকবিখিসমাটীনান্তে ্ রঙ্মাকে বৃষ, 
আচার্য্কে গো ও শষ ধা্িগ গণকে বন্্ দিয়]! সকলকেই দক্ষিণা প্রদান করিবে। 
এই প্রকারে তুণসী দেবীকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া বিষ সহ তাহার পুজ। করিতে হয়। তুলশীর 
বিবাহ দর্শন করিলে আজন্মসঞ্চিত পাতক দুণীভূত হইয়। থাকে। যত্ববান্ হইয়া তুলসী 
রোপণ ও সেচন এবং রিয়ানে বিফুসহ "তংপ্রতিঠা! করিলে 'মোক্ষ, অক্ষয় হরিধাম ও 
বিপুল তোগ লাভ করত হরি সহ আনন্দ ভোগ করিতে পারে ন্যাম 

প্রতিষ্ঠা লিখি আছে। নি | 
উপসংহার ।--এই গ্রন্থে লিখিত বিষয়ের মধ্যে অনা যেকোন যি বিশেষ জ 

মহাত্মগণ সম্বন্ধে নি লিখিত হয় নাই। আনীরিি গা ০ ৬ 
তত্তংকার্্য. করা অবন্ঠ মাস্ঠ কেননা): সম্ধাচারই জবি নি ০ 

[| ঙ 
রী. ৃ 122 



১৬৩৭ চি সীক্লীহরিভক্তিবিলাঃ। [২*শ বিলান: ৃ 

সদা নদাচারপরাস্ত যে নরা॥ ভবস্তি দামোদূরভজ/পেক্ষয়া ৷ 
তদীয়পাদান্জধুলিধূসরং, কদা ভব্রেস্য শিরোইধমদ্য মে ॥ 

পূর্বে যে একাস্তীর লক্ষণ লি'খত হইয়াছে, তাহীতেই তাহাদের কৃত্য পটাকৃত হইয়াছে। 

তথাপি রস্থশেয়ে তাহারই কতিপয় অঙ্গমাত্র বিবৃত হইতেছে । 

আঞকাত্তিকত্য ।__ পূর্বে প্রেমলম্পত্তির চিহ্ন বিবৃত হইয়াছে; স্থ্ধীগণ তাহাকেই 
ঘু বিজাগক (লক্ষণ ) বলিয়া অং । সর্বত্যাগ করিয়াও যাহা 
রেন না, যাহা নিখিল অনর্থের | দেব প্রতিষ্ঠাদি কাধ্য বিষয়ে 

সঃ করা অপেক্ষা উহ! ম্পর্শ না 

(করিতে যত্ব প্ ভাল। ভাঁগবতের একা দশ্নধে ভ্গ নৈর উক্তি আছে যে,যিনি বাহ্ বিষয়ে 

বিরাগী ও মোক্ষাভিলাধী (জ্ঞাননিষ্ঠ ) হন অথবা মোক্ষে উপেক্ষা করত মন্তক্ত হুন, 

তিনি হিদগাদি সহ আশ্রমধর্মূহ বিসর্জন পূর্বক নি লঙ্ঘন রি সর্বত্র য় 

চমত দি অতীত, সমচিত ও ারু। বিধিনিষেধাখ পুণাগাপাদি তাহাই 
২ এতে পারে না। ব্ষব্বর্তে লিখিত আছে, যে কোনরূপে ্রীপতি হরির 
“০ খীঁতে গীঁরিলে মানব জরীমান্ হয় সমস্ত. [করিতে পারে; সুতরাং 
ু জানে তাহার কি আবহ্ক? বিষুধরহস্যে ব্রদ্ধনারদ-সংবাদে মাসোপবাসধরত 

নিত আছে, জিতেমিয়গণের বিমল মতিই রী, অজিতাত্মগণের . 
উপবাণেও বছর রানা? না। জিতেঙ্জিয়ের তীর্থ, স্নান, হোম, জগ কআবগ্তক ? যিনি 
গুদ্ধান্তঃকরণ হইয়! ইন্জিয়গ্রাকে পরাভূত করিয়াছেন, ধিনি নি ্ত, সর্বভূতহিতৈষী ও 

ইরিপরায়ণ, তাহাকে কদাচ ক্লেশ ভোগ করিতে হয় না। যে ব্যক্তি পবিজ্মনে নিরস্তর হরিকে 

স্মরণ করেন, তিনি নির্ভীক হইয়া অনাময় হরিধামে প্রস্থান করিয়া! থাকেন | যে নকল 
ব্যক্তি প্রাতঃকালে, অর্ধরাতরে, মধ্য।হুসময়ে ও সন্ধ্যাকালে হরিসুংকীর্তন করেন, তাহারা সংসার 

রণ প্রাপ্ত হন। প্রমুদিত, পীড়িত, রুষ্ট ব| শান্ত যে' কোনগ্রকার অবস্থাপন্ন হই 
ক না কেন, ীজিসহকা রে কীদংকীর্তন করিলে বৈফবী নগরীতে গমন করিতে 

যায় যিনি প্রত্যহ হরিকে স্মরণ করেন, গর্ভ, জন্ম, জরা, রোগ প্রভৃতি ক্লেশ-সন্ক,ল 
নি রর তাহাকে আকিমণ করিতে সমর্থ হয় না। থে বীএফানী ভক্ত এই প্রকারে পরম টিং ০] 



 শ বিলাদ:3 শী্িহরিভক্তিবিলাসঃ। ১৩৬১ 

 শ্রীনদহদদরমূুদ্পদারবিদ্-পরেমামতানিরসতৃদ্মিলমীনসা যে। 
নানার্থবন্দমন্থসংদধতে ন চ স্বং, তেষাং পদাক্জমকরন্দমধূত্রত; স্যাম ॥ 

ইতি গ্রগোপারভট্রবিলিধিতে -শ্রীভগবস্তক্তিবিলামে প্রামাদিকে! নাম বিংশতিতমে! বিলামঃ ॥ : 

দামোদর-তক্রিলাতের জাশায় ধাহার! নিরস্তর সদাগারনি্ থাকেন, ভাহাদিগের চরপ-কম- 
লের রেধুতে কবে এই অধম আমার শিরো 

' মুকুদের চরধাজরূপ গ্রেমামৃত-স 
সন্ধিৎনু নহেন, আমি যেন 










